
Tanulmánytár * Általános kérdések 
 

 
 

 

BME OMIKK 
LOGISZTIKA 

11. k. 2. sz. 2006. március–április. p. 27–32. 

Tanulmánytár * Általános kérdések 

 

 

CORELOG –  
fókuszban a koordinált interregionális logisztika 

 
Keller Gábor 

régióigazgató 
Magyar Logisztikai Egyesület Dél-dunántúli Szervezete 

 

Az Európai Unió ún. Közösségi kezdeményezésű programjainak egyike az INTERREG. Három fő 
fejlesztési iránya a határmenti együttműködések (INTERREG IIIA – határon átnyúló gazdasági és 
szociális kapcsolatok fejlesztése), a transznacionális kooperációk (INTERREG IIIB – transznacio-
nális együttműködés az európai térség területi integrációjának elősegítésére) és az interregionális 
együttműködések (INTERREG IIIC – a regionális fejlesztés és kohézió stratégiájának és eszközei-
nek fejlesztése, Európa teljes területét felölelő együttműködésben) támogatása. Magyarország a 
másodikként említett transznacionális kooperációk kapcsán – egyedüli kelet-közép-európai or-
szágként – már a csatlakozást megelőzően is teljes jogú tagként vehetett részt az együttműködések-
ben. Ennek keretéül az INTERREG III B CADSES program szolgál. Ennek kialakításakor az Uniót 
és szomszédos területeit meghatározott gazdasági, földrajzi, társadalmi szempontból egységesnek 
tekinthető tizenhárom makrotérségre osztották fel. Magyarország a közép-európai–adriai–dunai–
délkelet-európai térség (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space - CADSES) 
részét képezi. A CADSES tizennyolc országot foglal magában a Balti-tengertől (Lengyelország és 
Németország) Ausztrián, Olaszország nyugati részén, a Balkánon és Görögországon keresztül egé-
szen a Földközi-tengerig. Tanulmányjellegű írásomban igyekeztem összefoglalni azokat a 
területeket és tennivalókat, melyek alapos vizsgálatával, elemzésével közelebb jutunk a reális 
kompromisszumokra alapozott döntések előkészítéséhez – mindezt a régiók „versenyhelyzetbe 
állítása” érdekében tartom kívánatosnak úgy a szakma, mind a felsővezetés számára. 

 

Tárgyszavak: térségfejlesztés; Magyarország; Európai Unió. 
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Régiók logisztikája – 
logisztikai régiók? 
 
A régiók Európájában jelentős szerephez jutnak a 
magyarországi régiók, hiszen közreműködésükkel 
kezdeményezhetők és valósíthatók meg azok a 
hálózatos felépítésű projektek, amelyek a régiók 
fejlesztésekben érintett szereplőit, például az ön-
kormányzatokat, a kamarákat, a gazdaságfejleszté-
si szervezeteket összekapcsolhatják más országok 
és régiók partnerszervezeteivel. 
 
A különböző területfejlesztési elképzelések és akci-
ók támogatása a társadalmi–gazdasági kohézió erő-
sítésének jegyében élvez elsőbbséget. A közösen 
megvalósítandó stratégiák és akciók támogatásának 
fő célkitűzése egy kiegyensúlyozott, versenyképes, 
európai gazdasági térbe integrált régió (a „jövőré-
gió”) fenntartható fejlesztésének támogatása. 
 
A megvalósítást segítik 
• a területi tervezési eszközök és módszerek,  
• a logikai keretterv (logframe) egységes értel-

mezése a többközpontú térbeli struktúrák ki-
egyensúlyozott területi fejlesztése érdekében, 
valamint  

• az ennek megvalósítását szolgáló innovatív 
fejlesztési eszközök népszerűsítése.  

 
A stratégiaépítési folyamatba bevonják a különbö-
ző területi szintek döntéshozóit és kulcsszereplőit, 
ezzel biztosítva a stratégiai intézkedések megfelelő 
színvonalú megvalósítását. 
 
A regionális közlekedési hálózatok fejlesztését 
elősegítő intézkedések területi integrációját is 
beemelték az ún. Munkacsomagba, melyből össze-
sen hat készült. Ezekben olyan „projekt pipeline”-
ok szerepelnek, mint  
 

• a projektmenedzsment,  
• a hálózatépítés,  
• az eredmények közzététele,  
• a területfejlesztési adatok, eszközök és eljárá-

sok harmonizációja,  
• a többközpontú térbeli struktúrák kiegyensú-

lyozott területi fejlesztését szolgáló eszközök 
vizsgálata, a kulturális és természeti örökséget 
(a területfejlesztési célok szemszögéből értel-
mezhető) ápoló intézkedések előkészítése,  

• a regionális közlekedési hálózatok fejlesztésé-
hez szükséges intézkedések területi integrációja 
kísérleti projektek előkészítésén keresztül, és 
nem utolsó sorban  

• a transznacionális fejlesztési stratégia kialakítá-
sa.  

 
Interregionális logisztika 
 
Ebben a programstruktúrában megfelelő priori-
táshoz jut a koordinált interregionális logiszti- 
ka (CORELOG – COordinated REgional 
LOGistics). Ez a fogalom az érintett regionális 
szintű logisztika különböző országokon átívelő 
koordinációját foglalja magában.  
 
Milyen általános irányelvek mentén alakíthatunk 
ki, fogalmazhatunk meg prioritásokat akkor, 
amikor a vállalatok/vállalkozások és az ellátási 
láncok/-hálózatok (SCM–SCN) szükségleteivel 
harmonizáló, ugyanakkor eltérő nemzetiségű 
régiók logisztikai rendszereinek interoperábilis 
(átjárhatósági) korlátait kell figyelembe vennünk? 
Ha csak a szállítási piachoz való hozzáférés tökéle-
tesítésére gondolunk, akkor például az eltérő ipari 
szabványok szerint tervezett és üzemeltetett eszkö-
zök mellett további problémákat okozhatnak a 
különböző szoftverek, és még inkább az informá-
ciócserére használt eltérő eljárások is. 
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Stratégiai irányok Más megközelítésben viszont felvázolható egy 
olyan vízió, melyben az említett regionális szintre 
emelt logisztikai rendszerek térszerkezet-optima-
lizáló hatása hosszabb távon érvényesülhet. Ter-
mészetes velejárójaként magával hozva a szállítá-
si–elosztási logisztikában a még elkülönült mikro- 
(vállalaton belül) és meta- (térségi piacgazdaság) 
logisztikai rendszerek (láncszemek) erős, de egyút-
tal rugalmas összekapcsolódását „interregionális 
sorozataként”. 

 
Kérdés, hogy szükségletek generálta légkörben 
milyen lehetséges stratégiai irány jelölhető ki. 
1. A gazdasági fejlődés elősegítése a szállítmá-

nyozás és logisztika révén. 
2. A szabályozási eszközök fejlesztése. 
 
A komplex feladat értelmezése során a logisztikai 
szemléletmód hangsúlyozottabb szerepet kap, ami 
egyúttal multidiszciplináris értelmezést, gondolko-
dásmódot kíván meg. Az ún. logikai keretmátrix 
segítségével olyan regionális léptékű logisztikai 
modell alakítható ki, mely a potenciális (piacgaz-
dasági) szereplőket, illetve a vizsgált alrendszere-
ket együttesen képes kezelni. Egy tudatos, tervezett 
változtatás általában arról a „fekete dobozról” szól, 
hogy hogyan lesz egy jelen helyzetből egy kívánt 
állapot. A dobozunk nem annyira fekete, mint in-
kább szürke, hiszen alapvető kérdésekre kell, hogy 
válaszoljon:  

 
Még mielőtt azonban nagyobb teret engednénk 
szárnyaló fantáziánknak, vegyük sorba azokat a 
sajátosságokat, melyeknek ismeretében (ún. „keret-
feltételként” is megállva helyüket) behatárolható a 
belső mozgástér: 
 
A globális áruszállítási szükségletet és a munka-
megosztást a közlekedési szektoron kívül hozott 
döntések határozzák meg. 
 
Az ezen döntésekből származtatható közlekedési 
igényeket – elsősorban az áruszállítási igényeket 
hangsúlyozva – a gazdaságban végbemenő főbb 
változások befolyásolják.  

• Mit?  
• Mikor?  
• Miért?  
• Hogyan?  

 • Ki? 
A minőséget fejlett technológián alapuló, integrált 
és versenyképes, a környezetvédelmi és biztonsági 
célok elérését is elősegítő közlekedési infrastruktú-
ra fejlesztésével lehet javítani. 

• Hol? 
• Kiknek? 
• Mivel? 
• Meddig? stb.  
  

Az egységes térségi piac működését hatékony, 
felhasználóbarát és széles választékú szállítási 
szolgáltatásokkal lehet javítani (például horizontá-
lis és vertikális klaszterezés, térinformatikai alapú 
szállítási IT-rendszer, e-kereskedelem térségi meg-
jelenése). 

A regionális logisztikai rendszerek összehangolt 
tevékenységét projekteknek tekintve, a szürke do-
boz dimenziói is megadhatók:  
• közösségi támogatottság,  
• kompetencia,  
• forrásigény. (1. ábra) 
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1. ábra Egy program működésének háromdimenziós „szürke doboza” 
 
 
A tervezett tevékenységek földrajzi területe a 
regionális szint, feltéve hogy mérsékelt siker 
tapasztalható a kisebb kezdeményezésekben, helyi 
vagy városi léptékben. A projektdefiníciós terv 
három fázisra bontható, így különböző 
tevékenységekben fejezhető ki: 
1. Helyzetfelmérési és analízisfázis: az ellátá-

silánc-hálózat irányításának (és az ezzel össze-
függő teherszállítási behatások) megértését 
célozza meg, valamint a szállítmányozás-, ipar- 
és térségfejlesztés intézményes szereplőinek 
analízisét a CADSES országokban (beleértve a 
legjobb gyakorlati megvalósításokat az össze-
hangolt logisztikában). 

2. Tervezési fázis: a regionális szabályozási irány-
elvek meghatározása és fejlesztése, a logisztikai 
együttműködés elősegítésére. Kiemelten fonto-
sak a termelési területek (cégek rendszere és 
viszonyuk regionális és nemzetközi szinten), 
valamint a megoldások tervezése szervezeti, 
infrastrukturális és informatikai szinten. 

3. Kivitelezési fázis: a tervezett megoldások haté-
konyságának vizsgálata olyan kísérleti tesztek-
kel, melyek közvetlenül vonják be a vállako-
zásokat és résztvevőket; intézkedési tervek 
megszövegezése és felterjesztése regionális, 
nemzeti és nemzetközi szinten. 

 
Ezen kívül elemezni és értelmezni kell a 
• különböző (nemzeti, regionális, helyi) intézmé-

nyi szintek feladatait és közreműködését a szál-
lítmányozás-, ipar- és térségfejlesztés területén; 

• a logisztikai együttműködést támogató regio-
nális politikát, amely a szállítmányozási dönté-
seket az ipari és elosztási stratégia végső ered-
ményeként kezeli, olyan megoldásokat keresve, 
amelyek csökkenthetik a teherszállítás környe-
zetszennyezését és a forgalmi torlódásokat;  

• a szervezeti, infrastrukturális vagy informatikai 
kísérleti megoldásokat, amelyek regionális és 
nemzeti szinten is jelentős iparágakat és prob-
lémákat céloznak meg. 

 

jelen helyzet kívánt helyzet 

forrásigény 

Mit? Mikor? 
Miért? 
Hogyan?  
Ki?  Hol? 

kompetencia 
közösségi 

támogatottság 
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A kísérleti terv meghatározása  
 
Minden partnernek pontosan meg kell határoznia a 
kísérleti (pilot) tervet és az érintett szektort. A 
bevont szektornak mind regionális, mind nemzeti 
szinten jelentősnek kell lennie. A partnernek 
részletesen le kell írnia a kísérleti tervet. A kísérleti 
terv tartalmazza a lehetséges szabályozások teszte-
lését, valamint a fejlődést regionális összefüg-
gésben, és a privát szektor/cégek elkötelezettségére 
támaszkodik. Kívánatos érdekeltségi leveleket 
beszerezni a privátszféra szereplőitől:  
• szállítmányozási cégektől,  
• termelő cégektől,  
• hatósági szervektől.  
 
Kísérletiterv-példák (melyek csak példák, nem 
kategóriák – a kísérleti terv melyet a partner 
választ, részlegesen átfedhet több példát is): 
 
Pilot példa 1.  
Olyan cégek bevonása, amelyek tevékenységükkel 
újraszervezik a kifelé és befelé irányuló folyama-
tokat, növelik a versenyképességet és csökkentik a 
régióban a közúti forgalmat (ez vonatkozhat a régió 
forgalmára az alárendelt szolgáltatókkal/gyárak-
kal/raktárakkal vagy a nemzetközi forgalomra). 
 
Pilot példa 2. 
Olyan hatósági szervek/cégek bevonása, melyek 
támogatják az intermodális szállítást – továbbá 
olyan eljárások, tevékenységek beazonosítása és 
tesztelése, melyek javítják/fejlesztik egy csomópont 
használatát a régióban (pl. térségtervezés, a cégek 
elhelyezkedése, ipari szabályozások). Foglalkozhat 
olyan eljárások meghatározásával is, amelyekkel 
raktárok rendszerét lehet kialakítani a régióban. 
 
Pilot példa 3. 
Olyan nemzeti testületek bevonása, melyek a térség-
tervezést végzik az adott régióban, hogy meghatá-

rozzák a gazdasági és szállítmányozási tevékenysé-
gek legmegfelelőbb elhelyezkedését (pl. a gazdasági 
tevékenységek szétszóródási – és az ez által okozott 
közúti forgalom – problémájának megoldása). 
 
Pilot példa 4. 
Az intermodalis szállítmányozás képviselőinek 
bevonása új vasúti összeköttetések kialakítása 
céljából. 
 
Pilot példa 5. 
A szállítmányozási folyamatokat megfigyelő rend-
szerek és szervezetek létrehozása, ezek tesztelése, 
fejlesztése (pl. terv készítése egy megfigyelő köz-
pont létrehozására, amely a teherszállítmányozási 
forgalmat ellenőrzi a régióban). 
 
A kísérleti tervnek minden esetben a régió javát 
kell szem előtt tartania mint legfőbb célkitűzést, és 
azt a tényt, hogy a projekt regionálisan össze-
hangolt eljárásokat/szabályzásokat hivatott létre-
hozni a régió szállítmányozási és gazdasági helyze-
tének javítása érdekében. 
 
 
Résztvevők bevonása 
 
Kívánatos olyan nemzeti testületeket (pl. minisz-
tériumokat) bevonni, amelyek részt vehetnek a mi-
nisztériumi/nemzeti intézményes bizottságban. Ez 
a projekt eredményeit gyűjti össze, és érvényesíti. 
Helyénvaló bevonni/informálni a nemzeti képvise-
lőket, és a projektpályázatban hivatkozni e testü-
letekre.  
 
Kívánatos továbbá olyan partenerek bevonása, 
amelyek megfelelően képiselik a régiókat, és támo-
gatni tudják azok szabályozáskészítési tevékenysé-
gét. Minden érdekelt régiót egy partner reprezentál 
(társadalmi testület, regionális szerv, régiók által 
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felállított régiófejlesztő képviselet, minisztérium, a 
szállítmányozás és logisztika vagy térségfejlesztés 
társadalmi intézményei stb.). 
 
A hangsúly a „minden régión” van! 
Jó példával jár elől az unió által is támoga- 
tott „ENLoCC-projekt” (European Network of 
Logistics Competence Centres), amelyet azzal a 
céllal indították, hogy logisztikai kompetencia-
központok1 európai hálózatát hozzák létre. Így 
kívánnak megoldásokat kidolgozni arra a problé-
mára, hogy a sikeres régióknak nagy az igénye a 
mobilitásra és logisztikai szolgáltatásokra, ez 
azonban az utak túlterhelésével és környezeti 
ártalmakkal jár.  
 
A projekt fő céljai a következők: 
• egy nyílt hálózatba összefogni logisztikai kom-

petencia-központokat Európa-szerte; 
• problémamegoldások kidolgozása, pl. intermo-

dalitás vagy veszélyes, ill. romlandó anyagok 
szállításának témájában; 

• tapasztalatok megosztása mindenféle logisztiká-
val kapcsolatos témában, jó ill. rossz megoldások 
(good/bad practices) feltérképezése, elemzése; 

• innovatív transznacionális szállítási projektek 
kidolgozása, európai szintű oktatás; 

• európai régiók (köztük helyi hatóságok ill. a 
régió gazdaságának kulcsszereplői) közelebb 
hozása know-how-átadás, kapcsolatok és 
együttműködés erősítése céljából; 

• regionális kompetencia-központok létrehozása 
cégek, ágazati szövetségek, egyetemek, logisz-
tikával foglalkozó vállalkozások, tanácsadók 
részvételével. 

 
1 Logisztikai kompetencia-központ: olyan hálózatorien-
tált tudásközpontot jelent, amely cégekkel, kutatóintéze-
tekkel, szövetségekkel kapcsolatot tartva régiójában 
igyekszik hozzájárulni a logisztika és ezzel a gazdaság 
fejlődéséhez.  

A projekt 2004 elején indult és három éves 
időtartamra tervezik. Ennek megfelelően egyelőre 
az igények felmérése, kérdőívek kidolgozása, 
lehetséges új belépők feltérképezése zajlott le. A 
programban egyelőre öt partner és két informális 
partner vesz részt: 
• a kornwestheimi (Stuttgart melletti) logisztikai 

szolgáltató központot fejlesztő KLOK GmbH; 
• a stuttgarti régió gazdaságfejlesztési szervezete, 

a Wirtschaftsförderung Region Stuttgart 
GmbH; 

• az olaszországi Emilia Romagna-régió; 
• az ausztriai Karintia tartomány infrastruktúráért 

felelős hivatala (Amt der Kärntner Landes-
regierung, Abteilung 7, Wirtschaftsrecht und 
Infrastruktur); 

• a lengyelországi Poznańban működő Logisz-
tikai és Raktározási Intézet (Institute of 
Logistics and Warehousing – ILIM). 

 
Emellett informális résztvevő még a barcelonai 
Centre Integral de Mercaderies i Activitats 
Logístiques, illetve a bécsi kikötő. 
 
Az ENLoCC-projektet támogatja az Európai Unió 
is, az Interreg IIIC-program keretében. Meg-
figyelhető, hogy a programban részt vevők 
elsősorban helyi gazdaságfejlesztési társulások, 
vagyis nem magáncégek.  
 
Ezzel együtt azonban magyar LSZK-k számára is 
megfontolandó lehet a belépés, akár helyi gazda-
ságfejlesztési intézetekkel, kamarával, önkormány-
zatokkal közösen. Esetleg azt is érdemes lehet 
átgondolni, hogy ezek részvétele hivatalosan (ré-
szesedéssel a gazdasági társaságban) vagy infor-
málisan célravezetőbb-e. Úgy gondolom, hogy egy 
hasonló együttműködés tényleg segíthet abban, 
hogy nálunk is naprakész tudású kompetencia-
központok alakuljanak ki. 
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