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Az aktuális trendekből kiindulva megállapítható, hogy a közlekedési, s ezen belül különösen az 
áruszállítási rendszer állapota, jellemzőinek alakulása nem minden szempontból tekinthető fenn-
tarthatónak. A logisztika eszközeinek és módszereinek fejlődése viszont kiváló lehetőséget teremt 
arra, hogy alkalmazásukkal e kedvezőtlen folyamatok visszafoghatók, a negatív hatások mérsékel-
hetők legyenek. E tanulmány célja – a legújabb nemzetközi tapasztalatok és EU-dokumentumok 
alapján – annak szisztematikus meghatározása, hogy mely keretfeltételek segítségével lehet a lo-
gisztika korszerű megközelítéseit adaptálni az áruszállítási rendszerfejlesztésbe. 
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Az áruszállítási–logisztikai rendszer 
fenntarthatóságát veszélyeztető 
problémák 
 
Helyzetértékelés 
 
Nehéz objektív képet festeni a mai áruszállítási–
logisztikai piac helyzetéről, mivel az értékeléshez 
szükséges statisztikai (jórészt üzleti) adatok nem-
igen állnak rendelkezésre. A fellelhető adatok (pl. 
a piac nagyságáról) ráadásul olykor ellentmondá-

sosak. Ugyanígy, részben ellentmondásosak azok a 
trendek is, amelyek a piacot formálják. 
 
Fontos tendencia a disztribúciós rendszerek köz-
pontosítása, s ezzel szemben a gyors kiszolgálást, 
„azonnali” piaci reagálást lehetővé tevő lokális 
elosztó központok megjelenése. Egy másik lénye-
ges fejlemény a logisztikai tevékenységek kiszer-
vezése, amikor is a megbízók komplett szolgálta-
táscsomagokat „vesznek meg” a 3PL vagy 4PL 
szolgáltatóktól. Ez utóbbi piaci szereplők pedig 
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egyre inkább integrálódnak a termelő–kereskedő 
vállalatok szervezeti rendszerébe, a szolgáltató 
szerződések hosszú távúvá, szorosabbá válásával.  
 
Újabban az európai vállalatok is kezdik felismerni, 
hogy ellátási láncaik optimalizálásakor nemcsak 
unimodális, hanem összetett vagy kombinált szállí-
tási rendszerekben is gondolkodhatnak. Ilyen 
komplex megoldásokat pedig szinte mindegyik 
nagyobb szolgáltató képes nyújtani, megszervezni. 
Az is megfigyelhető, hogy a logisztikai döntések-
ben fokozatosan mértékadó tényezőkké válnak a 
környezeti, biztonsági és energiatakarékossági 
megfontolások. 
 
Az EU Bizottság logisztikával foglalkozó legújabb 
jelentése (COM(2006) 336) szerint a világ logiszti-
kai „ipara” éves szinten mintegy 5,4 trillió euró 
hozzáadott értéket állít elő, ami a világ GDP-jének 
13,8 százaléka. Ebből Európa részesedése kb. egy-
trillió euró. Az európai logisztikai piaci verseny 
éleződik. Ennek egyik bizonyítékaként a piaci kon-
centrációs ráta viszonylag alacsony fokát említik: a 
top húsz cég részesedése „csak” 33 százalékos.  
 
Egyes tanulmányok a logisztikai költségek rész-
arányát a késztermékek összköltségéből átlagosan 
tíz-tizenöt százalékra teszik. Meg kell ugyanakkor 
jegyezni, hogy ebbe általában csak a szállítás és a 
raktározás költségeit értik bele, így ez a részarány 
jóval magasabb is lehet. Ráadásul a globalizáció 
(pl. a távol-keleti áruk dömpingje) inkább e rész-
arány növekedését vetíti előre, semmint annak 
csökkenését, még úgyis, hogy közben már ellenté-
tes irányú racionalizálási folyamatok is beindultak. 
 
A probléma meghatározása 
 
Az EU Bizottság közelmúltbeli átfogó közlekedés-
politikai revíziója során (COM(2006) 314) felszín-

re került, hogy az európai közlekedési rendszerben 
– a korábbi törekvések ellenére – mindeddig nem 
sikerült elérni az erőforrások optimális hasznosítá-
sát. Itt mindenekelőtt az áruszállítás terén vannak 
problémák, ugyanis nem alakultak ki az egyes 
módok kooperatív kombinációján alapuló, haté-
kony ellátási láncok. Mindez negatív hatással lehet 
a versenyképességre és a fenntartható fejlődésre 
egyaránt.  
 
A nemzetközi gyakorlatban azonosított, fenntartha-
tó fejlődést akadályozó konkrét tényezők közül 
hangsúlyosan az alábbiak emelhetők ki: 
• a közúti közlekedés túlzott dominanciája a (szá-

razföldi) áruszállítási munkamegosztásban, pá-
rosulva az egyéb, fajlagosan kedvezőbb társa-
dalmi költségű módok (főként a vasút és a bel-
vízi hajózás) kihasználatlanságával; 

• a korszerű logisztikai szervezési–irányítási el-
vek, információs és telekommunikációs rendsze-
rek szűk körű, s főként a közúti közlekedésre 
koncentráló alkalmazása; 

• az informatikai fejlesztések összehangolatlan-
sága, elszigetelt megoldások kialakulása; 

• a szállítóeszközök alacsony kapacitáskihaszná-
lása és túl sok járműfutás a szállítási teljesít-
ményhez képest (főként a közúti közlekedés-
ben); 

• az érdekelt felek elégtelen együttműködése (pl. a 
konkurenciaharc miatt); 

• nemzetközi szinten eltérő képzési és minősítési 
feltételek; 

• elégtelen információs bázis az adekvát szakpo-
litika megalapozásához; 

• adminisztratív nehézségek (pl. a hatósági eljárá-
soknál); 

• a jogi keretfeltételek (pl. felelősségi viszonyok, 
szerződési feltételek) sokfélesége; 

• a szállítási módok kapcsolódási pontjainak 
elégtelen kiépítettsége, szolgáltatási színvonala.  
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Az EU Bizottság, felismerve az előbbi tendenciák, 
illetve következményeik fenntarthatatlanságát, 
legújabb – az előzőkben említett – szakjelentésé-
ben dedikált szállítási–logisztikai keretstratégia 
kidolgozását tűzte ki célul. Ezt intenzív és széles 
körű párbeszéd során kívánja megvalósítani, 
amelyben szükség lesz a hazai érdekek megfelelő 
képviseletére, hogy hathatósabban aknázzák ki a 
magyar szállítási–logisztikai rendszer fejlődési 
lehetőségeit. 
 
 
A fenntarthatósági problémák 
kezelése a szállítási logisztika 
eszközeivel 
 
Az áruszállítás és a logisztika összekapcsolása 
 
Az előzőkben vázolt problémahalmaz megoldása 
megköveteli a logisztikai szemléletmód és eszköz-
rendszer közlekedéspolitikai adaptálását.  
 
A szállítási logisztika az ellátási lánc árutovábbítá-
si elemeire koncentrál, a közlekedési módok éssze-
rű együttműködését részesíti előnyben, s ellátja a 
teljes szállítási lánc tervezési, szervezési, irányítá-
si, ellenőrzési és végrehajtási feladatait. Ezen belül 
is kiemelt szerepet kap a tisztán közúti árutovábbí-
tásnak – nagy távolság esetén – releváns alternatí-
vát kínáló, az egyes módokat optimálisan integráló 
intermodális szállítás előmozdításában. 
 
Az EU felülvizsgált közlekedéspolitikája ugyanak-
kor már nem célként fogalmazza meg az inter-
modalitást, hanem inkább eszközként. Elsődleges 
célként az egységnyi (tonnakilométerben mért) 
szállítási teljesítmény előállításához felhasznált 
(járműkilométerben mért) futásteljesítmény mini-
malizálását adja meg, függetlenül attól, hogy 
unimodális vagy multimodális árutovábbításról van 

szó. Ezen túlmenően az intermodalitás helyett a 
ko-modalitás (co-modality) bevezetését javasolja. 
Ez nem jelent mást, mint az erőforrásokat optimá-
lisan és fenntarthatóan felhasználó szállítási rend-
szert, amelyben a különféle szállítási módokat 
hatékonyan alkalmazzák függetlenül attól, hogy 
azok önmagukban, avagy egymással kooperálva 
elégítik-e ki a mobilitási igényeket. A szállítási 
módok kölcsönös előnyöket érvényesítő összekap-
csolása, illetve az áruáramlatok kevésbé környezet-
terhelő továbbítási formák felé terelése e felfogás 
szerint azokban az esetekben indokolt, amelyekben 
az a logisztikai megfontolásokat is mérlegelve 
racionálisan alátámasztható (pl. a nagyobb távolsá-
gú árumozgások lehetőség szerinti vasútra vagy 
vízi útra helyezése, vagy a zsúfolt közlekedési 
folyosók, agglomerációs térségek közúti teherfor-
galmának legalább részleges helyettesítése). 
 
Az új EU logisztikai szakstratégia-előzmény az 
előzőek mellett további specifikus célként fogal-
mazza meg a szállítási rendszer gazdasági haté-
konyságának javítását, a szolgáltatási szint emelé-
sét, ezzel együtt a környezeti–társadalmi szem-
pontok figyelembevételét, az új technológiák elter-
jesztését és a nemzetközi kooperáció erősítését.  
 
Beavatkozási területek 
 
A korábbiakban azonosított problémákat lebontó, s 
az előbbi célkitűzések elérését támogató intézkedé-
sek, eszközök a következők szerint rendszerezhe-
tők a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával: 
 
Az információs és kommunikációs technológiák (ikt) 
szállítási–logisztikai adaptálása 
 
Itt egyrészt a számítástechnikával támogatott, 
elektronikus adatcserére épülő tranzitrendszerek 
emelhetők ki. További alkalmazási terület a mű-
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holdas navigáció és járműkövetés olcsóbbá és szé-
les körben hozzáférhetővé tétele, amelyre az EU 
Galileo rendszerének bevezetése fog lehetőséget 
biztosítani. Ígéretes, de alkalmazhatósági szem-
pontból még tovább „csiszolandó” technológiát 
képez az automatizálást támogató rádiófrekvenciás 
azonosítás (RFID). Fontos előfeltétel a kommuni-
kációs platformok uniformizálása és nyílttá alakí-
tása, nehogy az ikt a fejlődés gátja legyen, annak 
segítője helyett. 
 
Megfelelő infrastruktúra 
és annak optimális kihasználása 
 
Az egyik legfőbb szempont a közlekedési hálózat-
tervezés nemzetközi szintre emelése (pl. TEN), 
hogy elősegítsük a határok nélküli áruáramlást. A 
másik beavatkozási terület a logisztikai központok 
– mint magántőkét is vonzó disztribúciós és mód-
váltási centrumok – nemzetközi és nemzeti rend-
szerbe kapcsolt hálózatának megteremtése. Meg-
jegyzendő ugyanakkor, hogy az infrastruktúrafej-
lesztés önmagában nem lehet cél, amíg a kapacitá-
sok kihasználása pl. korszerű szervezési és ikt-
eszközökkel nem biztosított. 
 
A szállítási/rakodási egységek szabványosítása  
 
A jelenleg alkalmazott (főképp a tengerhajózási 
küldeménykezelés gyakorlatából származó) szab-
ványos eszközök csak részben felelnek meg az 
elvárásoknak. Így – különösen a szárazföldi szállí-
tásban – további innovációk szükségesek. Erre 
lehet jó példa az új európai cserefelépítmény-
kezdeményezés. 
 
A logisztikai oktatás korszerűsítése és egységesítése 
 
Szükség van a nemzetközi, sőt némely esetben a 
nemzeti keretek között is eltérő képzési standardok 

harmonizálására, a tananyagok megújítására és 
folyamatos aktualizálására, valamint a képzést 
nyújtók és programjaik egységes kritériumok sze-
rinti minősítésére. Mindezt a képzés összes szint-
jén el kell végezni, ügyelve az egyes szintek kom-
patibilitására. 
 
Statisztikai adatbázisok a logisztikában 
 
A logisztikai teljesítmény monitorozása, a bench-
marking-vizsgálatok megkövetelik a széles körben 
elfogadott mutatószámrendszerek kidolgozását, 
majd az ehhez szükséges adatok periodikus gyűjté-
sét, feldolgozását és rendelkezésre állítását. Mind-
ez egyben a stratégiai tervezés alapvető inputját is 
képezi. 
 
A logisztikai szolgáltatók/szolgáltatások 
minősítése  
 
A logisztikai szolgáltatásokat igénybe vevők dön-
téseinek támogatásához, továbbá a szolgáltatásmi-
nőség objektív megítéléséhez szükség van a logisz-
tikai teljesítőképesség komparatív elemzésére, 
értékelésére vállalati szinten is. Ez a megfelelő 
adatbázisok kezelésén túl uniformizált kategorizá-
lási és minősítési sémák bevezetését is feltételezi. 
Tekintettel kell ugyanakkor lenni arra, hogy az 
újabb tanúsítványok ne okozzanak túlzott admi-
nisztrációs terheket, s összhangban legyenek a már 
elfogadott CEN és ISO szabványokkal. 
 
A multimodális szállítási láncok 
vonzóbbá tétele  
 
Ez alapvetően az igénybevételi feltételek egyszerű-
sítését jelenti. Megoldást adhat a „mindent egy 
helyen” üzletszervezés, hogy az összetett szolgálta-
tások egy szolgáltatónál, egy szerződés keretén 
belül, s lehetőleg „papírmentes” ügyintézéssel 
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megrendelhetők és igénybe vehetők legyenek. Az 
integrátor – a legkedvezőbb szállítási módkombi-
nációt kiválasztva – a teljes továbbítási láncot 
megszervezi, s az ezzel kapcsolatos feladatokat 
ellátja. Szükség van továbbá az egységes 
multimodális (alágazatokon átívelő) felelősségi 
mechanizmus és fuvarozási dokumentum beveze-
tésére is, ui. a jelenlegi fuvarozási szerződési sza-
bályok – az eligazodást megnehezítve – az egyes 
szállítási módokra külön-külön vonatkoznak, így 
többletköltségeket okoznak. Végül szót kell ejteni 
a logisztikai szolgáltatások marketingjéről is, mivel 
a fuvaroztatók/megbízók sok esetben nincsenek 
tisztában a multimodális szállítási láncokban rejlő 
lehetőségekkel. 
 
A fejlődést, működést zavaró/gátló tényezők 
szisztematikus feltárása és eliminálása 
 
Ez a közigazgatási és a szakmai szervezetek fo-
lyamatos párbeszédével, a legjobb gyakorlatok 
kommunikálásával oldható meg. 
 
 
Közlekedés- és gazdaságpolitikai 
forgatókönyvek 
 
Ahhoz, hogy az áruszállítási rendszert fejlett lo-
gisztikai módszerekkel optimalizálják, és hogy a 
ko-modalitást, s ahol lehetséges az intermodalitást 
helyezzék előtérbe – különös tekintettel a szállítási 
módok kapcsolódási pontjaira, „interfészeire” – 
komplex stratégiára van szükség. E stratégia nyil-
vánvalóan feladatot ró mind a köz-, mind a magán-
szféra érintett képviselőre. A következők a köz-
szféra átfogó logisztikai stratégiájának elméleti, 
forgatókönyv- (szcenárió-) elemzéssel alátámasz-
tott alapjait/kereteit próbálják meg összefoglalni az 
EU Bizottság által készíttetett háttértanulmányok 
eredményeit szintetizálva.   

Átfogó forgatókönyvek és hatásaik 
 
Az átfogó – azaz a korábbiakban azonosított be-
avatkozásokat részleteiben nem vizsgáló – forga-
tókönyvek esetében az alábbi főbb opciók adód-
nak: 
1. BAU (business as usual) – a „szokásos” ügyme-

net folytatása: a már megkezdett – rendszerint 
keretstratégiába nem, vagy csak részben ágya-
zott – intézkedések (pl. a fuvarozási feltételek 
szabályozása, kombinált szállítási kedvezmé-
nyezés, speciális támogatási programok stb.) 
fenntartása, kiteljesítése, újabbak bevezetése 
nélkül; 

2. beavatkozás: 
a) szabályozási intézkedéscsomag: a meglévő 

erőforrások jobb kihasználását elősegítő 
vagy éppen kikényszerítő intézkedések (pl. 
kötelező intermodalitás megkövetelése bizo-
nyos esetekben, egyes áruszállítási folyosók 
forgalmának korlátozása, flottamenedzs-
ment-eszközök alkalmazásának ösztönzése 
stb.); 

b) árképzési és díjszedési intézkedéscsomag: 
használattal arányos, társadalmi költség bá-
zisú – externális hatásokat internalizáló –, 
térben és időben differenciált árképzés és 
díjszedés bevezetése a közlekedési–
logisztikai infrastruktúrahasználatban; 

c) komplex keretstratégia alkotása, majd meg-
valósítása: az ösztönző és részben a re-
striktív eszközöket megfelelően kombiná- 
ló, széles konszenzuson alapuló keretszabá-
lyozási rendszer felállítása, majd ennek 
mentén az egyes intézkedések kölcsönhatá-
sokat figyelembevevő, fokozatos implemen-
tálása. 

 
A beavatkozási forgatókönyvek közül az első kettő 
(2.a. és 2.b.) csak bizonyos területekre koncentrál, 
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szemben a harmadikkal (2.c.). Ezek előnye, hogy 
alkalmazásuk elvileg gyors és látványos eredmé-
nyekkel jár. Az implementációs tesztmodellezés 
azonban rávilágított arra, hogy e mechanizmusok a 
valóságban egészen máshogy működhetnek, így a 
várt eredmény kétséges lehet. 
 
Pl. a jelenleg döntően közútra épülő áruforgalmat 
korlátozó intézkedések elméletileg az áruáramlatok 
alternatív módok felé terelődését eredményeznék. 
Egy ilyen direkt, „mennyiségi” jellegű szabályozás 
azonban nem konzisztens a liberalizációra épülő 
gazdaságpolitikával. Ráadásul szignifikáns ellen-
kezést válthat ki a piaci szereplőkből, mert önma-
gában a hatékonyság csökkenését okozza releváns 
alternatív megoldások híján. Egyes kapcsolódó – 
ösztönző, támogatási – programok ugyanakkor 
javíthatnak a helyzeten. 
 
Hasonló lehet a helyzet az árképzési eszközök 
alkalmazásakor, bár ez az intézkedéscsomag 
piackonformabb: nem közvetlenül, hanem közvet-
ve, a piaci árak befolyásolásával kíván hatni a ke-
resleti–kínálati viszonyokra, módválasztási dönté-
sekre. Bevezetésének feltétele, hogy (fokozatosan) 
az egész közlekedési–logisztikai rendszerre, az 
összes szállítási módra alkalmazzák. Implementá-
lásának sikere attól is függ, hogy az milyen módon 
történik (pl. automatizált/elektronikus vagy ha-
gyományos kapus díjszedéssel), s a képződő bevé-
teleket mire használják fel (szolgáltatási színvo-
nalnövelés a használók számára, avagy a költség-
vetési „lyukak” befoltozása). Az eddigi tapasztala-
tok – nem egységes költségértelmezés, elszigetelt 
rendszerek, nem kompatibilis realizációk, aláren-
delés a tisztán fiskális céloknak stb. – azonban 
rávilágítanak, hogy ezzel az eszközzel is „óvato-
san” kell bánni, s célszerű egy komplexebb prog-
ram részeként hozzányúlni. 
 

Az előbbi megfontolások miatt a hatásvizsgálatot 
csak az 1. (jelenlegi trendek folytatása) és a 2.c. 
(beavatkozás komplex stratégia alapján) jelű 
szcenáriók esetében végezték el, az alábbi kiinduló 
feltételekkel: 
• hatásterületek: 

– gazdasági hatás:  
 versenyképesség,  
 működési költségek,  
 fogyasztási költségek,  
 makrogazdasági környezet; 

– társadalmi hatás:  
 foglalkoztatottság,  
 egészség/életmód; 

– környezeti hatás:  
 levegő- és talajminőség,  
 klímaváltozás,  
 területfelhasználás,  
 energiafogyasztás; 

• (kvalitatív) értékelési skála:  
– pozitív,  
– enyhén pozitív,  
– semleges,  
– enyhén negatív és  
– negatív hatás/elmozdulás; 

• az összehasonlítás alapja (bázis): a jelenlegi 
állapot;  

• időhorizont: középtáv (kb. 5 év). 
 
A hatásvizsgálat eredményét a két kiválasztott – 
átfogó stratégiai – forgatókönyvre az 1. táblázat 
foglalja össze. Az első (kvalitatív) eredmények 
azt mutatják, hogy célszerű az átfogó logiszti- 
kai keretstratégia kidolgozása, majd a beavatkozá-
sok e mentén történő realizálása, mivel ez a bázis-
hoz képest alapvetően pozitív elmozdulással jár, 
szemben a BAU eset kissé negatív következmé-
nyeivel. 
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1. táblázat 
Átfogó logisztikai stratégiai forgatókönyvek 

hatáselemzése 
 

Hatás Forgatókönyv 

gazdasági 
hatás 

társadalmi 
hatás 

környezeti 
hatás 

Szokásos 
ügymenet 

enyhén 
negatív 

enyhén 
negatív 

enyhén 
negatív 

Komplex 
beavatkozás  

pozitív enyhén 
pozitív 

enyhén 
pozitív 

 
Intézkedésspecifikus forgatókönyvek 
és hatásaik 
 
Az előbbi módszer alkalmazásával nemcsak az 
átfogó logisztikai stratégia várható hatásai model-
lezhetők, hanem – analóg módon – az egyes be-
avatkozási területeké is. E teszt eredményeit az ikt-
eszközökre, a logisztikai képzésre, az akadályozó 
tényezők („szűk keresztmetszetek”) szisztematikus 
feltárására, valamint a logisztikai statisztikára 
rendre a 2–5. táblázat szemlélteti. 
 

2. táblázat 
Ikt alapú logisztikai stratégiai forgatókönyvek 

hatáselemzése 
 

Hatás Forgatókönyv 

gazdasági 
hatás 

társadalmi 
hatás 

környezeti 
hatás 

Szokásos 
ügymenet 

enyhén 
pozitív 

semleges enyhén 
negatív 

Komplex 
beavatkozás  

pozitív enyhén 
pozitív 

enyhén 
pozitív 

 
Látható, hogy az ikt-eszközök logisztikai al-
kalmazása terén már a meglévő, folyamatban le- 
vő programok megvalósítása is enyhén pozitív 
hatással jár. Még kedvezőbb lehet azonban a hely-
zet – különösen a gazdasági tényezőnél –, ha 
e területet a komplex keretstratégia részeként ke-
zelik. 

3. táblázat 
Képzés alapú logisztikai stratégiai forgatókönyvek 

hatáselemzése 
 

Hatás Forgatókönyv 

gazdasági 
hatás 

társadalmi 
hatás 

környezeti 
hatás 

Szokásos 
ügymenet 

enyhén 
pozitív 

enyhén 
pozitív 

enyhén 
pozitív 

Komplex 
beavatkozás  

pozitív enyhén 
pozitív 

enyhén 
pozitív 

 
A logisztikai képzés tekintetében hasonló megálla-
pítások tehetők, mint az ikt esetében. 
 

4. táblázat 
„Szűk keresztmetszet” feltáró/elimináló logisztikai 

stratégiai forgatókönyvek hatáselemzése 
 

Hatás Forgatókönyv 

gazdasági 
hatás 

társadalmi 
hatás 

környezeti 
hatás 

Szokásos 
ügymenet 

enyhén 
negatív 

enyhén 
negatív 

enyhén 
negatív 

Komplex 
beavatkozás  

pozitív enyhén 
pozitív 

enyhén 
pozitív 

 
A hatáselemzés megállapításai szerint folyamato-
san szükség van, párbeszédalapon, az akadályozó 
tényezők – komplex keretek között végzett – feltá-
rására, valamint a kapcsolódó problémamegoldás-
ra. Ellenkező esetben minden téren visszaesés 
prognosztizálható. 
 

5. táblázat 
Statisztikai elemzést korszerűsítő logisztikai 

stratégiai forgatókönyvek hatáselemzése 
 

Hatás Forgatókönyv 

gazdasági 
hatás 

társadalmi 
hatás 

környezeti 
hatás 

Szokásos 
ügymenet 

enyhén 
negatív 

semleges semleges 

Komplex 
beavatkozás  

Enyhén 
pozitív 

enyhén 
pozitív 

enyhén 
pozitív 
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Végül, bár a logisztikai statisztikai adatgyűjtő, 
értékelő és elemző rendszerek fejlesztése közvetle-
nül csak enyhe pozitív hatással jár, közvetve fontos 
szerephez jut a stratégia megalapozásában, de még 
inkább a megvalósítás kontrolljában.  
 
Szintetizált hatásvizsgálat 
 
Az előbbi részelemzéseket (is) felhasználva előál-
lítható az átfogó logisztikai stratégiai forgatóköny-
vek szintetizált hatásértékelése, amelyet a 6. táblá-
zat mutat be. Ennek alapján megállapítható, hogy 
komplex „beavatkozáscsomag” híján a szállítási–
logisztikai rendszer olyan fejlődési pályát futna be, 
amelynek a jelenlegi helyzetnél némileg negatí-
vabb hatása lenne a gazdaságra, társadalomra, kör-
nyezetre. Ehhez képest az adekvát logisztikai ke-
retstratégia és annak fokozatos megvalósítása 
nemcsak, hogy kiküszöböli e negatív tendenciákat, 
de azokat pozitívba fordítja át – legalábbis a nagy-
vonalú előzetes értékelés ezt mutatta.  
 

6. táblázat 
Átfogó logisztikai stratégiai forgatókönyvek 

szintetizált hatáselemzése 
 

Hatás Forgatókönyv 

aggregált hatás 

Szokásos ügymenet enyhén negatív 

Komplex beavatkozás  enyhén pozitív – pozitív 

 
 
Összefoglaló megállapítások  
 
A szállítási logisztika az ellátási láncok (illetve 
menedzsmentjük) integráns eleme. Ezért a logisz-
tikát és a közlekedéspolitikát szoros összefüggés-
ben kell kezelni mind vállalati, mind pedig nem-
zetgazdasági szinten, hogy a közlekedésben (áru-
szállításban) hatékonyan és fenntarthatóan lehessen 
kihasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat. 

A logisztika alapvetően üzleti tevékenység, a köz-
szférának viszont arról kell gondoskodnia, hogy 
megfelelő kereteket biztosítson a logisztikai mű-
ködés és innováció számára, valamint annak köz-
lekedési (áruszállítási) integrációjára. Mindez – 
ahogy a fenti hatáselemzésből is következik – ak-
kor végezhető hatásosan, ha a közösségi–állami 
beavatkozások tervezése és végrehajtása egy előre 
lefektetett, az érdekeltek részéről elfogadott, és az 
egyes elemek közötti kölcsönhatásokat figyelem-
bevevő keretstratégiából indul ki.  
 
A dinamikus – azaz rendszeresen a változó feltéte-
lekhez igazított – (szállítási) logisztikai keretstra-
tégia létrehozása intenzív konzultációt kíván az 
érdekelt felek részéről. Előállítása egy iteratív fo-
lyamat részeként képzelhető el, amelynek sarok-
pontjai az alábbiakban határozhatók meg: 
• a „szűk keresztmetszetek” – infrastruktúrában, 

szabályozásban stb. – azonosítása és mielőbbi 
felszámolása elsőbbséget élvez; 

• a szállítási ágak összekapcsolásához (intermo-
daliás, multimodalitás, újabban ko-modalitás) 
elengedhetetlen a megfelelő termináli infrast-
ruktúrahálózat működtetése, a szállítási egysé-
gek ésszerű szabványosítása és a vonatkozó jo-
gi–ügyviteli eljárások, feltételek egyszerűsítése; 

• az ikt-eszközök logisztikai alkalmazásának 
alapvető feltétele a kommunikáció standardizá-
lása; 

• a logisztikai képzési és vizsgáztatási feltételek 
egységesítése elsősorban a piaci szereplők és 
szakmai szervezeteik indítatására (piaci önsza-
bályozás), de közösségi–állami felügyelettel vi-
hető végbe, különösen igaz ez a nemzetközi 
harmonizációra; ugyanez vonatkozik a logiszti-
kai szolgáltatások/szolgáltatók minőségbiztosí-
tására és tanúsítására is, amely viszont nem ve-
zethet az adminisztrációs terhek túlzott növeke-
déséhez; 
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[2] Consultation document on logistics for promoting 
freight intermodality. EU Commission DG TREN, 
2006. 

• a dinamikus stratégiai tervezés és végrehajtás 
adekvát logisztikai monitoringrendszerre kell, 
hogy épüljön. 
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mobility. Communication from the EU Commission, 
2006. Irodalom 

  
[4] Keep Europe moving – Sustainable mobility for our 

continent. Mid-term review of the European 
Commission’s 2001 Transport White Paper. 
Communication from the EU Commission, 2006. 

[1] Bokor Z.: Határon átnyúló intermodális szállítási–
logisztikai láncok kialakításának feltételei. „A hatá-
ron átívelő együttműködés perspektívái” konferen-
cia, Nyíregyházi Főiskola, 2006. április. 

 
 
 
 

 

 

BME–OMIKK 

MUNKAVÉDELEM – 
ERGONÓMIA 
 
• jogi szabályozás 
• munkabiztonság 
• foglalkozás-egészségügy 
• üzemi balesetek 
• foglalkozási megbetegedések 
• munkahelyek kialakítása 
 

BIZTOS, AMI BIZTOS… 
 
mgksz@info.omikk.bme.hu
 
tel.:457-5322 
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