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1. BEVEZETÉS, CÉLKIT ŰZÉSEK 

 
1.1. A téma jelentősége 

A magyar gazdaság jövedelemteremtő folyamataiban, a nemzetközi keres-
kedelemben való aktív részvételében, a lakosság ellátásában, és a széles körű 
foglalkoztatás biztosításában kiemelkedő szerepe van az élelmiszergazdaság-
nak. Az ország kedvező geográfiai helyzete és klímája kiváló minőségű termé-
kek előállítására alkalmas, és az élelmiszergazdaságban foglalkozatott, jól kép-
zett szakembergárda erőfeszítéseinek köszönhetően termékei külföldön és itt-
hon egyaránt nagy elismertségnek örvendenek. Ennek ellenére az élelmiszer-
gazdaság számtalan olyan problémával küzd, amely a termékek gazdaságos, 
jövedelmező értékesítését megnehezíti. A piacok megnyitásával gyakran ala-
csonyabb színvonalú, olcsóbb vagy a hazaihoz hasonló színvonalú, de alacso-
nyabb árú termékek sikeresebben versenyeznek a vevőkért, mint a magyar ter-
mékek. Ennek a jelenségnek számtalan olyan oka van, amely az én kutatási 
körömön kívül esik, pl. a termelői oldal elaprózottsága, a fejlesztési források 
mértéke és elosztásának kérdése, jövedelmezősége stb. Saját szakmám – a szál-
lítmányozás és a logisztika – oldaláról azonban én is keresem azokat az okokat, 
amelyek kiiktatása elősegíthetné a magyar élelmiszergazdaság értékesítési gya-
korlatának a fejlesztését. 

Kutatásomat eleinte a nemzetközi értékesítésre kívántam irányítani. A fel-
lelhető szakirodalom tanulmányozása azonban ráébresztett arra, amit már min-
dennapjainkban magunk is tapasztalunk, hogy nemcsak a külpiacokon történő 
értékesítéssel vannak gondjai a magyar élelmiszergazdaságnak, hanem a hazai 
piacról is egyre jobban kiszorulnak a termékei. A magyar agrárium versenyké-
pessége alapvetően belföldön dől el. Élelmiszeripari termékeinknek csak kisebb 
hányada kerül exportra. Például a gabonából (termelők, integrátorok, malmok, 
takarmánygyártók, ipari felhasználók közvetítésével és intervenció révén) ösz-
szesen 21%, a friss zöldségből és gyümölcsből (termelőktől közvetlenül, nagy-
kereskedőktől és TÉSZ-ektől együttvéve) 15%. VARGA et al. (2007) már emlí-
tett cikkében pl. a tejtermékek (nyerstej termelőktől és tejfeldolgozóktól össze-
sen) 7,7%-a, a baromfiágazat (csak vágóhidakról) 30,1% (de ebben import ba-
romfihús is van), a gabonatermékek 21%-a, a friss zöldség, gyümölcs 13,5%-a 
kerül exportra. A számokból is látszik, hogy a hazai termékeket elsősorban a 
hazai piacokon értékesítik, ahol azonban meg kell küzdeni az import konkuren-
ciájával. Ezt támasztják alá az importra vonatkozó adatok: friss zöldségből és 
gyümölcsből az import aránya 18,7%, (bár ebben vannak olyan termékek is, 
melyek itthon nem termelhetők), a nyerstej 1,5%, de a tejtermék-import aránya 
25% a kiskereskedelmi láncok termékkínálatában, és jelentős a tejfeldolgozók 
inputjában is, a hazai vágóhidak csirkehús inputjának importaránya pedig 6,8% 
(VARGA et al., 2007). Az Európai Unióba történt belépés belföldön még na-
gyobb konkurenciát teremtett a hazai termelők számára. Ebben a támogatás 



6 

eltérő mértéke mellett szerepet játszik az is, hogy a fejlettebb országok mező-
gazdasági termékei fejlettebb eladási stratégiával kerülnek a magyarországi 
polcokra (a közvetítőkkel, pl. a nagy élelmiszerláncokkal sok esetben szorosabb 
kapcsolatot alakítanak ki, mint a hazai termelők), és fejlettebb logisztikával, 
valamint az ezeket alátámasztó megbízható minőséggel, a termelők intézményi 
és egyéb, nem anyagi állami támogatásával olcsóbban tudnak a hazai fogyasz-
tókhoz és felhasználókhoz eljutni. Tehát a hazai termelők akár árban, akár az 
egyenletes minőségben, akár a terméket kísérő logisztikai szolgáltatások terén 
szembetalálják magukat a külföldi versenytársakkal. Emiatt az élelmiszergazda-
ság termékeinek kereskedelemi logisztikai szolgáltatásait nem lehet csak az 
exportértékesítés problémakörére leszűkíteni, mert a hazai piacon értékesítésre 
szánt termék esetében ugyanolyan érdek a fejlett logisztika, mint az export ese-
tében. E felismerés ösztönzött arra, hogy dolgozatomban ne csak az élelmiszer-
gazdaság termékeinek export szállítmányozási problémáival, hanem a belföldi 
értékesítési feltételek javításával is foglalkozzam. 

A piacgazdaság kiépítésének folyamatában és a gazdaságosság és jövedel-
mezőség javításában egyre fontosabb szerepet játszik a logisztika. A korábban 
csak a külföldi szakirodalomból ismert fejlett logisztikai módszereket a hazánk-
ban megtelepedett multinacionális termelő és kereskedő vállalatok közvetítésé-
vel nemcsak gyorsan megismerte, de tovább is fejlesztette a magyar szakem-
bergárda. Ezek a módszerek segítettek abban, hogy számos termékünkkel a 
korábbinál nagyobb mértékben bekapcsolódhattunk a nemzetközi termelési és 
értékesítési folyamatokba, és sok termékünk sikeresen versenyez itthon és kül-
földön egyaránt a külföldi termékekkel. Felmerül a kérdés, hogy a korszerű 
logisztikai módszerek mennyire elterjedtek az élelmiszergazdaságban, és külö-
nösen az élelmiszergazdaság termékeinek disztribúciós folyamataiban.  

Az élelmiszergazdasági vállalatok termelési logisztikájával több szakember 
is foglalkozik, azonban az értékesítési logisztika a hazai mezőgazdaság és élel-
miszeripar egyik legelmaradottabb területe, holott a logisztikai költségek a mező-
gazdaságban a termelési és értékesítési költségeknek akár 20-40%-át is elérhetik 
(VARGA et al., 2007). A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok 
versenyképességének növelése érdekében a technikai és infrastrukturális feltéte-
lek javítása mellett az egyik legfontosabb feladat az értékesítési és elosztási 
logisztika javítása A magyar élelmiszergazdaság termelési, tárolási és fuvarozá-
si műveletei a külföldi versenytársakéhoz viszonyítva magas költséggel való-
sulnak meg. Az értékesítési logisztika szempontjából fontos lenne, hogy sor-
rendben ne a beszerzési és a termelési logisztika után, hanem vele egy időben 
kerüljön sor a megtervezésére. A termékek fuvarozásával kapcsolatos költségek 
mindenképpen megjelennek a termékek árában, akár úgy, hogy saját telephe-
lyén adja el a termelő az áruját, és akkor alacsonyabb árat kap érte, akár úgy, 
hogy maga fuvaroztatja el az áruját a felhasználókhoz, kifizeti az ezzel kapcso-
latos költségeket, és akkor magasabb árat kérhet a termékéért. 
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Az élelmiszergazdaság és a fuvarozók, szállítmányozók sikeres együttműködé-
sének a feltételei többek között: 

• gazdaságosan üzemeltethető, a fuvarozásra szánt mezőgazdasági termék 
speciális igényeit és a környezetvédelem követelményeit egyaránt kielé-
gítő, jó műszaki állapotú jármű; 

• folyamatos, szoros kapcsolattartás a fuvarozóval (elektronikus adatto-
vábbítás [EDI] vagy egyéb korszerű módszerek alkalmazása a kapcso-
lattartásban); 

• a korszerű fuvarozási, szállítmányozási, logisztikai kutatások eredmé-
nyeinek alkalmazása a mezőgazdasági termékek helyváltoztatásainak 
megszervezésében. Fentiekhez elsősorban szemléletbeli változás szük-
séges, de álló- és forgóeszköz-beruházások is. 

Az értékesítési logisztika fejlesztésének két alapvető célkitűzése a költségek 
csökkentése és a termékek értékesítésével kapcsolatos minőségi színvonal eme-
lése 

a) A költségek csökkentése  
A termékek eladási árát egyrészt a kereslet, másrészt az erős piaci versen szabá-
lyozza, és ezek az alacsonyabb árú terméket részesítik előnyben. Ezért a profit 
növelésére az egyetlen lehetőség a költségek csökkentése. Ugyanakkor a be-
szerzési költségek csökkentése sem mindig járható út, mert pl. Magyarországon 
a mezőgazdaságban felhasznált, nem mezőgazdasági eredetű input (anyagok, 
energia stb.) árának növekedése folyamatosan meghaladja a mezőgazdasági 
termékek árának növekedését. Az élelmiszergazdaságban a termékek logisztikai 
költségei között a beszerzési és a termelési logisztikai költségeknél nagyobb 
arányúak az elosztási költségek. Ennek oka elsősorban az, hogy a termelők 
nagy mennyiségben használnak saját előállítású alapanyagot (pl. takarmányt), 
másrészt a termelés során keletkező anyagok mennyisége jelentősen meghalad-
ja a bemenő anyagok mennyiségét. Az elmondattak alapján a piacra kerülő ter-
mékek költségcsökkentésének egyik útja lehet az elosztási logisztika költségei-
nek a csökkentése.  

b) A termékek értékesítésével kapcsolatos minőségi színvonal emelése. 
A költségek csökkentése mellett a kiszolgálás színvonala is befolyásolja a ter-
mék piaci versenyképességét. Az értékesítési logisztika terén fennálló hiányos-
ságok között említhető a minőségellenőrzés, a csomagolás, az áruval kapcsola-
tos szolgáltatások és a reklamációk kezelésének nem megfelelő szintje. Érde-
mes megvizsgálni, hogy ezek milyen szerepet töltenek be a logisztikai láncban, 
és ezek hiánya miként akadályozza annak korszerű kialakítását. A sikeres érté-
kesítési stratégia kialakítása során a vevő/megrendelő igényeiből lehet csak 
kiindulni. Az egész termelési, és az ezt szervesen kiegészítő értékesítési logisz-
tikai rendszer tervezésének nélkülözhetetlen eleme az utolsó fázis is, a vevő 
találkozása a termékkel. Az értékesítési logisztika korszerűsítése elengedhetet-
len az élelmiszergazdaság termékeinek piacra juttatásában is, sőt, abban is se-



8 

gíthet, hogy ezek a termékek magasabb feldolgozottsági szinten, és ne nyers-
anyagként kerüljenek értékesítésre. Az EU támogatáspolitikájában is a termé-
kek helyett egyre inkább a hozzájuk kapcsolódó, a termékek értékesítését segítő 
szolgáltatások fejlesztése kap prioritást A feldolgozott termékek értékesítési 
lehetőségeinek javítása érdekében különösen szükséges a fejlett logisztikai 
módszerek és eszközök alkalmazása. A vevőkiszolgálás színvonalának emelése 
érdekében célszerű gyakrabban igénybe venni értéknövelő logisztikai művele-
teket. Az értékesítési logisztika hiányosságai különösen sújtják a kis- és közép-
termelőket, hiszen a gépi szolgáltatások igénybevétele, anyagbeszerzés, szak-
képzés jelentős tőkeerőt feltételez.  
Ez a tény jelentős tőkealapok megteremtését, a termelők integrációját, pl. ter-
melői értékesítő szervezetek megalakulását teszi szükségessé, de sokat segíthet 
logisztikai szolgáltatók gyakoribb igénybe vétele célszerűen kialakított logiszti-
kai központokban és ipari parkokban.  

Az élelmiszeripari megbízó és logisztikai szolgáltatójának együttműködése 
többféleképpen alakítható ki. Mivel a szolgáltatások piacán a termelő vagy ér-
tékesítő a vevő, a szolgáltató pedig az eladó, a közöttük létrehozható szerződé-
ses kapcsolatok alapvetően úgy alakulnak, ahogy a termékek piacán az eladó-
vevő kapcsolat. Ennek pedig főbb típusai a versenyeztető és ennek ellentéteként 
a partneri kapcsolat. Ha különböző típusú szolgáltatásokra vesz igénybe logisz-
tikai szolgáltatót a vállalat, akkor a szolgáltatás jellege szerint a sablon felada-
tok szolgáltatóira a versenyeztető, az egyedi feladatok szolgáltatóira pedig a 
partneri kapcsolatokra jellemző kapcsolattípust építi ki velük. Sokoldalú vizsgá-
lat szükséges annak a megállapítására, hogy melyik kapcsolattípust célszerű 
egy-egy élelmiszergazdasági megbízó számára ajánlani. 

A partneri, együttműködő kapcsolatok alapvető jellemzője az együttműkö-
dési idő hossza. A rövid távú kapcsolatban az eladó, illetve a logisztikai szol-
gáltató nem mer a megbízója érdekében költséges beruházásokba belevágni, 
nem érzi át a közös erőfeszítések jelentőségét, nem gondolkodik a megbízója 
szempontjai szerint. Tőkeerős eladót, logisztikai szolgáltatót ez a szerződéses 
forma állandó megújulásra, folyamatos fejlődésre ösztönöz, ami azonban jelen-
tős tőkeigénnyel jár. Nálunk nem jellemző, hogy az eladók és a logisztikai szol-
gáltatók ilyen bizonytalan kimenetelű, nagy fejlesztésekhez megfelelő tőkeerő-
vel rendelkeznének. Ezért a hazai gazdaság szereplői számára inkább a partneri, 
együttműködő kapcsolatok kialakítását lehet ajánlani a sikeres fejlődést ígérő 
együttműködés érdekében. Kérdés azonban, hogy a hosszú távú együttműködés 
a már meglévő hazai élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai 
szolgáltatóik közötti kapcsolatban is együtt jár-e a partneri kapcsolat többi jel-
lemzőjének a megvalósításával. 

Dolgozatomban azzal a kérdéssel kívánok foglalkozni, hogy a magyar élel-
miszergazdaság disztribúciós tevékenységének javításában hogyan tudnának 
segíteni a logisztikai szolgáltatók. Lehet-e nagyobb szerepük abban, hogy ma-
gasabb színvonalú értékesítési logisztikával hozzájáruljanak a termékek sikere-
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sebb hazai és nemzetközi piaci érvényesüléséhez? Anélkül, hogy az élelmiszer-
gazdaság egyéb problémáit taglalnám, alapvetően a hazai termékek értékesíté-
sét, a hazai és a külföldi piacokon pozíciójuk megtartását vagy visszaszerzését 
segítő disztribúciós logisztikát helyeztem vizsgálódásom középpontjába.  
 
1.2. Célkitűzések 

Az előzőekben az élelmiszergazdasági logisztikáról adott áttekintés alapján 
célul tűztem ki annak vizsgálatát, hogyan lehetne a magyar mezőgazdasági és 
élelmiszeripari vállalatok értékesítési logisztikáját a szállítmányozási szakválla-
latok logisztikai szolgáltatásainak igénybevételével javítani mindkét szakma 
érdekeinek az összehangolása révén. Hipotéziseim, illetve az azokból levezetett 
célkitűzésem a következők: 
I. hipotézis:  

Az élelmiszergazdaság szereplői nem megfelelő mértékben vesznek 
igénybe logisztikai szolgáltatót.  
Ezért első feladatomnak tekintettem annak elemzését, hogy a szállítmányo-
zási szakvállalatok az élelmiszergazdaság vállalatai számára milyen arány-
ban nyújtanak logisztikai szolgáltatásokat jelenleg. 

II. hipotézis: 
A élelmiszergazdaságban működő vállalatok nem élnek a szükséges 
mértékben az értéknövelő logisztikai szolgáltatások igénybevételének 
lehetőségével. 
Célkitűzésem annak vizsgálata, hogy milyen mértékben vesznek igénybe az 
élelmiszergazdaság vállalatai értéknövelő logisztikai szolgáltatásokat. 

III. hipotézis: 
Az élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgáltatóik 
kapcsolata nem elég szoros ahhoz, hogy közös fejlesztéseket elősegítse. 
Az utóbbi hipotézisből levezethető fő célkitűzésem az élelmiszergazdaság 
vállalatai és logisztikai szolgáltatóik közötti kapcsolatok megfelelő formájá-
nak a kutatása. Ennek érdekében a logisztikai szolgáltató és az élelmiszergaz-
daságból származó megbízó közötti kapcsolatok mélységének elemzését kí-
vánom elvégezni. Erre a célra a folyamati benchmarking módszerét fogom 
alkalmazni. 

IV. hipotézis: 
Bizonyítható az élelmiszergazdasági megbízók és logisztikai szolgáltató-
ik közötti kapcsolatban is a leglényegesebb kapcsolati jellemzők és az 
együttműködési idő asszociációja. 
A CSUPROV-CRÄMER féle együttható felhasználásával kívánom ezt a bizo-
nyítást elvégezni az általam vizsgált körben. 

V. hipotézis: 
A jelenlegi pályázati kiírások az élelmiszergazdaság fejlesztésére nem 
támogatják a megfelelő mértékben és irányban az értékesítési logisztika 
fejlesztését. 
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Ezért szeretném megvizsgálni, hogy a jelenlegi agrár támogatási rendszer 
elősegíti-e a logisztikai szolgáltató és az élelmiszeripari megbízó együttmű-
ködését, ha igen, akkor miért nem működik, ha nem, akkor mit lehetne tenni 
annak érdekében, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari megbízók és a 
logisztikai szolgáltatók érdekeit közelebb hozzuk egymáshoz. 
 
Fenti célkitűzéseim megvalósítása érdekében többféle módszert alkalmaztam. 
Az értékesítési logisztika elmaradottságának az élelmiszergazdaságban több 

oka van, pl. az eszközigényesség, ugyanakkor az eszközök egyenletes kihasz-
náltsága a termelés periodikus jellege miatt nem biztosítható, emellett a vezető-
ség szemléletesem mindig megfelelő. Az általam vizsgált problémakör fonto-
sabb összefüggéseit az 1. ábra foglalja össze, amely a mezőgazdasági és élelmi-
szeripari értékesítési logisztika fejlődését befolyásoló körülményeket mutatja be 
egy Ishikawa-diagramban. 

 

 

1. ábra 
A mezőgazdasági és élelmiszeripari értékesítési logisztikára ható,  

a dolgozatomban vizsgált fontosabb tényezők 
 

1.3. A kutatás menete 
 

Először kérdőíves adatgyűjtést folytattam a legnagyobb szállítmányozás-
logisztikai szolgáltatókat tömörítő érdekvédelmi szervezet tagvállalatainak körében 
az élelmiszergazdaságból származó megbízások mértékére, jellegére vonatkozóan.  

Ezután a vizsgálatban továbbra is részt venni kívánó vállalatok logisztikai 
szakembereivel szóbeli interjúkat készítettem az élelmiszergazdasági megbízóikkal 
létrehozott kapcsolatuk elemzése céljából. Ezt a felmérést kiegészítettem három 
olyan interjúval, amit viszont élelmiszergazdasági vállalatok logisztikai vezetőivel 
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készítettem a logisztikai szolgáltatóikkal kialakított kapcsolatra vonatkozóan. Az 
adatfelvételekhez HINES (HINES, P. 1994, 1998) vevői/beszállítói kapcsolatokat 
elemző kérdőívének a megbízó/logisztikai szolgáltató kapcsolatra módosított vál-
tozatát használtam fel. Mindkét felmérés adatait benchmarking módszerével a távol 
keleti gépjármű összeszerelő üzemek és főbeszállítóik közötti kapcsolathoz hason-
lítottam, annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani a kapcsolat szorosságát. 

Az összegyűjtött adatok alapján továbbá CSUPROV–CRÄMER (HORVÁTH G. 
1997) asszociációs együtthatójának segítésével azt is vizsgáltam, hogy az élelmi-
szergazdaság vállalatainak és logisztikai szolgáltatóinak a kapcsolatában is ered-
ményez-e a hosszabb együttműködési idő más jellemzők tekintetében is szorosabb 
kapcsolatot. 

Végül az agrártámogatási rendszer elemeit vizsgáltam abból a szempontból, 
hogy segítik-e az élelmiszergazdaság vállalatainak és a logisztikai szolgáltatók-
nak az együttműködését.  

Kutatásaimmal az élelmiszergazdaság disztribúciós logisztikájának javításá-
ra néhány javaslatot igyekeztem kidolgozni. Termékeik sajátosságainak, vállal-
kozásuk méretének, földrajzi elhelyezkedésének, értékesítési csatornáik típusá-
nak függvényében számos egyéb megoldás segítheti őket, amiket vizsgálódása-
im nem érintenek. Nem mindegyikük számára járható út az, amit javaslok, de 
talán arra alkalmas, hogy ezeknek a szempontoknak a megismerése olyan új 
megoldások felkutatására ösztönözze őket, amelyekre eddig nem gondoltak.  

A többlépcsős írásbeli és szóbeli adatgyűjtést 2003 és 2009 között folytat-
tam. Már nem lehetne ugyanebben a körben megismételni, mert a közben eltelt 
időben a szállítmányozás-logisztikai szolgáltatók közül néhányan megszűntek, 
mások fuzionáltak. Ezért nem lehetne megállapítani, hogy az adatok megválto-
zása minek köszönhető. 

Az asszociációs vizsgálataimnak nem mindig az lett az eredménye, amit vár-
tam, a számítások vagy nem igazolták a két-két tényező közötti asszociációt, 
vagy kifejezetten ellenkező eredményt mutattak egy-egy tényező szempontjából. 

A vevő/beszállító kapcsolatot más jellegű és sokkal összetettebb szempontok 
alapján is lehetne vizsgálni. Sajnos számos kis vagy közepes méretű vállalkozásnak 
nincs kidolgozott logisztikai stratégiája. Az elosztási csatorna meghatározó eleme a 
multinacionális értékesítési lánc, amely erősen leszűkíti a beszállító mozgásterét. 
Az értékesítés során az ár gyakran a minőségi követelményeket is háttérbe szorítja. 
Így viszont még kevesebb jövedelem halmozódik fel a termelőknél és értékesítők-
nél a termékek értékesítési színvonalának a növelésére. Ezen a már említett össze-
fogással lehetne segíteni, ez azonban vizsgálódásaimnak nem tárgya. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

Kutatásaimat a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok értékesítési 
logisztikáját megjelenítő szakirodalom tanulmányozásával kezdtem. Ezután a 
logisztikai értelmezését tártam fel magyar és külföldi szerzők munkái alapján. 
A következő lépés a logisztikai költségek azonosítási problémájának a vizsgála-
ta volt, melyhez szintén külföldi és hazai szerzők munkáit egyaránt felhasznál-
tam. Az élelmiszergazdaság és az értékesítési logisztika kapcsolatának vizsgála-
tához is szükséges volt külföldi és hazai szerzők munkáinak a tanulmányozása 
egyaránt. Ezután a tranzakciós költségek elméletének és a logisztikai szolgálta-
tások outsourcingjának az összefüggéseit tanulmányoztam., majd rátértem an-
nak a szakirodalomnak a felkutatására, mely a logisztikai szolgáltatások kiszer-
vezésével foglalkozik az élelmiszeriparban. Szükségesnek tartottam az értékesí-
tési/marketingcsatorna – termékpálya – logisztika kapcsolatával kapcsolatos 
szakirodalom feltárását is, mielőtt a logisztikai szolgáltató szerepére irányítot-
tam volna kutatásaimat. Ezután a benchmarkinggal, majd a vevői-beszállítói 
kapcsolatokkal foglalkozó szakirodalmat tártam fel. 

 
2.1. A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok  

értékesítési logisztikája 
Ezzel a problémával több magyar szerző is foglalkozik. Munkáik közül az 

utolsó évtized publikált kutatási eredményeit tanulmányoztam. KARTALI  (2000) 
a 90-es évek végéig megfigyelhető folyamatokat jellemezve megállapította, 
hogy a világgazdaság nyitottabbá válásával a kis országok, mint amilyen ha-
zánk is, gazdasága még befolyásolhatóbbá vált. Ezzel egy időben a mezőgazda-
sági termékek aránya és volumene is csökkent a világkereskedelemben. Sem a 
szabadkereskedelmi egyezmények, sem a CEFTA létrejötte nem változtatta 
meg a magyar termékek exportjának növelési lehetőségeit.  

TÓTH (2000) tanulmányában a mezőgazdasági szövetkezetek átalakulása 
következtében létrejött helyzetet elemezte. A tulajdonosi viszonyok változásá-
val, a jövedelmezőség, az eszközellátottság, a foglalkoztatottság kérdéseivel 
foglalkozik elsősorban. A kutatási területemet érintő megállapítása szerint a 
vizsgált időszakban, 1989 és 1998 között az értékesítés, kereskedelem és szol-
gáltatások területén még nem volt megfigyelhető fejlődés. 

SZABÓ (2000) a külföldi érdekeltségű vállalatoknak a hazai piacra gyakorolt 
hatásait elemezve megállapította, hogy a termelők versenyképességük javítását 
horizontális és vertikális szerveződéssel tudnák javítani. 

STAUDER (2000) tanulmányában vizsgálta az élelmiszerek disztribúciós 
rendszerét hazánkban. Ennek során azt tapasztalta, hogy különféle megoldások 
léteznek hazánkban: vannak saját logisztikai bázist kialakító és logisztikai szol-
gáltatót igénybevevő cégek is. Megállapította továbbá, hogy a nagy élelmiszer-
ipari vállalatok logisztikája fejlettebb, mint az élelmiszerkereskedőké, akik kö-
zül csak a nemzetközi élelmiszerláncok folytattak fejlett logisztikai tevékenysé-
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get. Vizsgálata ezek közül az Auchan, Cora, Csemege Julius Meinl, Family 
Frost, Metro és Spar láncokra terjedt ki. Akkori megfogalmazása a mai napig 
érvényes: ezek a láncok értékesítési logisztikájuk fő célkitűzésének a költségek 
csökkentését tekintik. Ezzel a magyar beszállítókat az erős versenyben nemcsak 
rendkívül alacsony felvásárlási árak elfogadására, de sok esetben a logisztikai 
terhek viselésére is kényszerítik.  

JUHÁSZ-MOHÁCSI (2001) hasonló elemzés alapján megfogalmazta, hogy 
mindezek hatásaként várható, hogy megváltoznak a magyar élelmiszeriparral 
szembeni követelmények, többek között a minőségbiztosítás és a termékek terí-
tése terén. Felértékelődnek a disztribúciós rendszerek. Ehhez képest sajnálato-
san kevés történt ezen a téren: egy-két kivételtől eltekintve nem javult a disztri-
búciós rendszer az élelmiszeriparban a kívánatos mértékben. 

Ezzel kapcsolatos publikációmban (TÁTRAI  2001) már felvetettem, hogy a 
nevezett problémák megoldásában segíthetnek a szállítmányozók és a logiszti-
kai szolgáltatók. 

NÉMON (2004) a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaiban a logiszti-
ka megjelenésének és hiányosságainak a területeit elemezte. Előnyösnek tekintet-
te azokat fejlesztési célkitűzéseket, amelyek a logisztikai szolgáltatások fejleszté-
sére, a mezőgazdasági termékek feldolgozására és értékesítésének fejlesztésére, 
elsősorban a hozzáadott értékek növelésére, a finishing műveleteknek és a raktá-
rozásnak a versenyképességet javító hatására irányulnak. Ugyanakkor rámutatott 
a Nemzeti Fejlesztési Tervnek a többi között arra a hiányosságára, hogy a priori-
tások között nem említi a logisztikai tanácsadást, ami az én véleményem szerint 
is hátráltatja a kis- és középvállalkozások fejlesztési törekvéseit.  

HUSTI (2004) megállapította, hogy az agribiznisz figyelmet érdemlő alrend-
szerei között van a forgalmazás is. A szétaprózott termőföldek miatt a fuvarozá-
si és az árumozgatással járó egyéb költségeket csak olyan fejlett logisztikai 
módszerekkel lehetne csökkenteni, amelyek alkalmazására – megállapítása sze-
rint – nincs esély. HUSTI (2005)később ismét megállapította, hogy a multinaci-
onális élelmiszerkereskedelmi láncok a magyar beszállítókkal szemben nemzet-
közi szintű logisztikai követelményeket támasztanak pl. a szállítások ütemezé-
se, a csomagolások, a termékkel szembeni minőségi követelmények terén, de 
ezzel kényszerpályára is terelik erőfölényük felhasználásával a hazai beszállító-
kat. A szerző ebben a cikkében általában írt az agrárlogisztika sajátosságairól, 
de felhívta a figyelmet többek között arra is, hogy az EU támogatáspolitikájával 
a termékek helyett a kapcsolódó szolgáltatásokat részesíti előnyben, ami a lo-
gisztikai szolgáltatások olcsóbbá tételét segítheti elő. Nézetét kiegészíteném 
azzal a véleményemmel, mely szerint ezt gyakran nem a vállalkozás keretein 
belül végzett beruházásokkal, hanem logisztikai szolgáltatók igénybevételével 
lehetne a leggazdaságosabban megoldani. 

HUSZTA (2005), a Mórakert Zöldség-Gyümölcs TÉSZ logisztikai igazgató-
ja, akinek a cége évente 50 000 tonna friss fogyasztású árut értékesít partnerei-
nek, alátámasztotta azt a feltevésemet, hogy a élelmiszergazdaságban a logiszti-
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kán elsősorban termelési logisztikát értenek, és háttérbe szorul az értékesítési 
logisztika problematikája. A gondok fő okainak a logisztikai ismeretek hiányát, 
a jól képzett munkaerőt terhelő magas költségeket, a beruházások hosszú meg-
térülési idejét és a rendszer működtetéséhez szükséges folyamatos finanszírozá-
si igényt jelölte meg. 

Ugyanennek a szerzőnek egy későbbi cikke (HUSZTA 2006) alátámasztotta 
fenti nézeteimet, amikor felhívta a figyelmet arra, hogy az országos logisztikai 
központokban és az ipari parkokban rendelkezésre álló infrastruktúrát az élel-
miszeripar nem megfelelően hasznosítja. Ehhez hozzáteszem, hogy a logisztikai 
szolgáltatók eszközeit és szaktudását fejlesztéssel kellene alkalmassá tenni az 
élelmiszeripari igényeknek kiszolgálására. Az agrárlogisztikai központok kiala-
kításánál a termőtájak, termelési központok és a kapcsolódó piacok elhelyezke-
dését kellene figyelembe venni. 

MÓRICZ (2007) az agrárlogisztika szerepvállalói közé sorolta a logisztikai 
szolgáltatókat is. Azt jósolta, hogy a hagyományos beszállítók helyébe „integ-
rációs struktúrák” lépnek hamarosan. Ennek szereplői között összehangolt háló-
zati működést tartott fontosnak, de amikor itt nevesítette a szereplőket, akkor 
már kihagyta a logisztikai szolgáltatókat. 

Kapcsolódik ehhez a problémakörhöz JÁMBOR (2007), aki a gabonapiac és a 
fuvarozási piac hiányosságainak és összefüggéseinek elemzése során mindkét 
oldal problémáit vizsgálta, és kereste a közös kapcsolódási pontokat a megoldás 
irányában. Vizsgálatai elsősorban a magyar gabona külföldi értékesítési esélyei-
nek javítását célozták. Nem értek egyet azzal, hogy a logisztikát csak vállalaton 
belüli menedzsment feladatnak tekintette. Én a logisztikának ennél szélesebb 
értelmezését használom, mivel megítélésem szerint a termelő és értékesítési vál-
lalatok közötti kapcsolatok menedzsmentje nélkülözhetetlen a vállalatok sikeres 
piaci szerepléséhez. A gabonaszállításban részt vevő fuvarozó és szállítmányozó 
vállalatok elemzése is néhány elemében pontatlanságokat tartalmaz, sok helyes 
megállapítása ellenére. VARGA et al. (2007) a tej-, a baromfiágazat, a növényi 
termékpályák, a friss zöldség és gyümölcs termékpályáit elemezve arra az általá-
nos megállapításra jutottak, hogy az erőfölény a termelés koncentrációjának a 
függvénye, és leggyakrabban a forgalmi (értékesítési) fázisban található. 

 
2.1.1. A logisztika értelmezése 

A logisztika többféle megfogalmazásával találkoztam vizsgálataim során. 
Az élelmiszergazdaság problémáival foglalkozó szerzők közül MONTIGAUD 

(1995) szerint a logisztika áramlásokat és az őket kísérő vagy megelőző infor-
mációkat tartalmazó tudomány, az elosztók ellátási funkcióinak kielégítése ér-
dekében. Ez a megfogalmazás nem áll távol az én logisztika-felfogásomtól, de 
hiányolom belőle a fenti tevékenységek tervezésének, irányításának, ellenőrzé-
sének funkcióit. PACHÉ (1998) megfogalmazása szerint korábban a logisztika 
inkább a legjobb árhoz és szolgáltatási színvonalhoz vezető tevékenységeknek a 
problémája volt. Ma már azonban nemcsak az alapanyagok, félkész és készter-



16 

mékek áramoltatása a logisztika, hanem a kereskedelmi folyamatok közremű-
ködői közötti műveletek megosztására kell a figyelmet irányítani.  

Az Amerikai Logisztikai Tanács (in: LAMBERT-STOCK 1993) meghatározá-
sa szerint anyagok, félkész-és késztermékek valamint a hozzájuk kapcsolódó 
információk áramlásának tervezése, megvalósítása és ellenőrzése a vevői elvá-
rásoknak megfelelően. 

A Council of Logistics Management logisztikai menedzsmentről szóló 
meghatározást tesz közzé honlapján (http://www.clm1.org), mely a fogyasztási 
igények kielégítése érdekében a termékek, szolgáltatások és információk ára-
moltatására és tárolására irányuló tervezési, alkalmazási és irányítási menedzs-
ment tevékenység.  

CHIKÁN  (2003. p.336. ) szerint a logisztika az a tevékenység, melynek célja, 
hogy az üzleti folyamatokhoz szükséges termékek megfelelő helyen, megfelelő 
időpontban, megfelelő mennyiségben, megfelelő minőségben és választékban 
rendelkezésre álljanak. Ugyanott kibővíti ezt a meghatározást a logisztikai 
rendszer fogalmával, melyben anyagi áramlások, készletek, információk és irá-
nyítási struktúrák vannak.  

HALÁSZNÉ (1998) széleskörű logisztika értelmezésében a fizikai áramlási 
folyamatokon kívül magába foglalja a menedzsment tudományát, mely ezeknek 
a folyamatoknak megtervezését, irányítását, ellenőrzését látja el.  

 
2.1.2. A logisztikai költségek azonosításának problémája 

A logisztikai költségek csökkentése érdekében első lépésként azt kellene 
pontosan meghatározni, hogy milyen költségek tartoznak ide. A logisztikai eljá-
rások fejlesztésének egyik akadálya többek között az is, hogy statisztikai nyil-
vántartási rendszerünkben [Agrárstatisztikai Zsebkönyv (1997)] sem tudjuk 
kimutatni a logisztikai költségeket, így nem kapnak kellő hangsúlyt a csökken-
tésükre irányuló erőfeszítések sem. TÁTRAI (2002). A logisztikai költségek el-
sősorban szállítási vagy fuvarozási, készletezési, raktározási és adminisztrációs 
költségek. Az Európai Logisztikai Egyesület (European Logistics Association) 
alapvető, kiterjesztett logisztikai költségeket és logisztikai peremköltségeket 
különböztet meg. A vállalati logisztikai költségek kimutatásának lépései:  
• közvetlen logisztikai költségek kimutatása 
• közvetlen költséghelyek meghatározása 
• közvetett logisztikai költségek kimutatása 
• közvetett logisztikai költséghelyek meghatározása 
• kalkulált logisztikai költségek meghatározása. HALÁSZNÉ (1998) 

A magyar költség- és jövedelem-kimutatások több tucatnyi pontban taglal-
ják a költségelemeket, melyek között a logisztikai költségek rendkívül változa-
tos megnevezések mögött találhatók. SZEGEDI (1998) a normatív költségek fel-
használásának hasznosságára hívta fel a figyelmet. Ennél is gond azonban, hogy 
a legtöbb logisztikai költségvetés statikus jellegű. MONTIGAUD (1995) a terme-
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lés utáni logisztikai költségeket a következőképpen osztotta fel: munkabér és 
közterhei, földdel kapcsolatos költségek (adók és illetékek), az elosztóraktár költ-
ségei (raktári díj, informatikai, fuvarozási és árukezelési, fenntartási költségek), 
veszteségek (sérülések, lopások), termelés utáni fuvardíjak (az elosztóraktár és az 
átvevő között). KERTÉSZ (2000) a magyar költség- és jövedelem-kimutatások 
felosztásában azt találta, hogy 35 pontban taglalják a költségelemeket, például a 
következő megnevezések alatt: egyéb segédüzemi költség, idegen szolgáltatási 
költség, idegen fuvarköltség, egyéb költségek. Ennek a felosztásnak és 
HALÁSZNÉ (1998) költségfelosztásának alapján készítettem az 1. táblázatot (l. a 
következő oldalon). 

WILLIN -TÓTH (2005) szerint a logisztikai költségek az összköltségnek 20-
40%-át teszik ki a gabonatermelés és értékestés folyamán. 

VÍZHÁNYÓ  (2006) a kis- és középvállalkozások körében vizsgálta a logiszti-
kai outsourcing problémáit. Megállapította, hogy ebben a körben még mindig 
nehézséget jelent a logisztikai költségek kimutatása, többek között azért is, mert 
számviteli szempontból költségnem elszámolást végez a legtöbb vállalat, és így 
a logisztikai költségek elkülönítése nehezebb. A vizsgálatba vont vállalatok 
átlagosan 19,18%-ra becsülték a logisztikai költségeket az összköltségen belül, 
és legmagasabb költségnemnek a fuvar-, a raktározási és készlettartási, valamint 
a csomagolási költséget tekintették.  

A disztribúciós költség: összes költség az árrésekkel együtt, ami felmerül az 
eladó telephelye és a vevő raktára között. A disztribúciós költség azonos, a pari-
tástól függetlenül. Valamennyi disztribúciós költséget fedezi (az állandó és a 
változó költségeket is), és valamennyi közreműködő árrését is. Ez Franciaor-
szágban a friss paradicsom esetében az eladási stratégiától függően 20-35% 
között van. MONTIGAUD (1995) 

Az eladási stratégia a termelő és a fogyasztó közötti raktárak számától, il-
letve az elosztási csatorna kialakításától függ. A logisztikai költségek minél 
pontosabb kimutatása ráirányítaná a termelők figyelmét azokra a folyamatsza-
kaszokra, melyek fejlett logisztika alkalmazásával kiküszöbölhetők lennének, és 
ösztönözné őket a szükséges intézkedések megtételére. 

A közvetlen és közvetett logisztikai költségek és felmerülésük helye, a kal-
kulált költségek, a normatív és rugalmas költség meghatározás módszerei sem 
belföldön, sem nemzetközileg nem egységesítettek, és az elméleti és gyakorlati 
szakemberek a mai napig keresik kidolgozásukra a legmegfelelőbb módszereket. 

Ha a vállalatnál nem tudják kimutatni a logisztikai költségeket megfelelő 
pontossággal, akkor nem lehet eldönteni azt a kérdést sem, hogy a saját logisz-
tikai rendszer javítása vagy külső logisztikai szolgáltató igénybevétele az ol-
csóbb megoldás. 
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1. táblázat 
A mezőgazdasági termékek költség nyilvántartási rendszerén  
belül a logisztikai költséghelyek feltárása  

Költséghely A költségnyilvántartás helye 
tervezés üzemi (vagy gazdasági) általános költség* 
irányítás üzemi (vagy gazdasági) általános költség 
ellenőrzés üzemi (vagy gazdasági) általános költség 
beszerzés  
megfelelő információk  
megszerzése 

üzemi általános költség 

hatósági engedélyeztetés üzemi általános költség 
csomagolás egyéb segédüzemi költség 
rakodás egyéb segédüzemi költség 
fuvarozás fuvarozás, idegen költség 
készletezés egyéb segédüzemi költség 
termelés  

üzemen belüli árutovábbítás 
traktor- és tehergépkocsi költség + munkabér 
+ TB + energia 

rakodás munkabér + TB + gép + energia 
tárolás értékcsökkenés, munkabér, TB, energia 
készletnyilvántartás üzemi általános 
munkaerő gazdálkodás üzemi általános 

csomagolás 
egyéb anyagköltség, munkabér és közterhei, 
gépköltség, energia  

rakodás munkabér és közterhei, gépköltség, energia 

helyváltoztatás 
gépköltség, amortizáció, energia, munkabér 
és közterhei 

okmányok üzemi általános 
hatósági eljárások üzemi általános 
információáramlás a vevőkkel gazdasági általános 

disztribúció gazdasági általános 
 fuvarozás gépkocsi költség vagy idegen 
 rakodás gépköltség, élőmunka, energia, idegen költség 

* Üzemi általános költség: a főtermék előállításához szükséges műveletek általános költsége. 
Forrás: HALÁSZNÉ (1998) és KERTÉSZ (2000) költségfelosztása alapján saját készítésű összeállí-
tás TÁTRAI (2002).  
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A logisztikai költségek tartósan vagy átmenetileg növekedhetnek, a vállalati 
logisztikai eljárások korszerűsítése vagy logisztikai szolgáltató igénybe vétele 
esetén, mégis javulhat a vállalkozás jövedelmezősége a többi területen (pl. a 
készletekben fekvő tőkelekötés csökkenésével) elért megtakarításoknak kö-
szönhetően. Így a legmegfelelőbb logisztikai eljárások alkalmazása elsősorban a 
jövedelmezőség javulásával mérhető.  

 
2.1.3. Az élelmiszergazdaság és az értékesítési logisztika kapcsolata 

Az élelmiszergazdaság és az értékesítési logisztika kapcsolatát az EU és 
Magyarország helyzetében egyaránt igyekeztem feltárni. MONTIGAUD (1995, 
1996) munkáiban megfogalmazta a gyümölcs- és zöldségpiac helyzetének 
elemzése során, hogy egyre hatékonyabb disztribúció működik az ágazatban. 
Vizsgálatait Marmandais-ben végezte, mivel ez a térség kedvezőtlen helyzete 
miatt hátrányban van: nincsenek a közelben kikötők és távol található a fo-
gyasztási körzetektől. Kutatási módszerének kiindulópontja az volt, hogy az 
ágazatot egymáshoz szorosan illeszkedő, ugyanazon termék előállítása érdeké-
ben vertikálisan összekapcsolt tevékenységek együtteseként határozta meg, 
melynek célja a vevő elégedettsége. Ennek az ágazatnak a területén három 
egymást követő eszközt alkalmazott: rendszeres elemzést, termelés-gazdaság-
tant, és a menedzsment tudományának eszközeit (költségmérés és stratégia 
elemzés). A munka során tehát a három fenti eszközt kombinálta az ágazat le-
írására, az uralkodó vállalati kapcsolatoknak a feltárására és a mezőgazdasági 
ágazatra gyakorolt hatásának az elemzésére. A nagybani elosztás a meghatározó 
szint. Ennek eredményeképpen a nagybani elosztás tartotta ellenőrzése alatt 
1995-ben Nyugat-Európában a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 60-70%-át, 
melyből Franciaországban a paradicsomfogyasztás 63%-át. Mivel minden nap 
kénytelen üzleteinek ellátását megtervezni, szembesül a fogyasztók igényeivel, 
elemzi őket és a növekvő színvonalú ágazat, valamint a beszállítók felé ható 
hármas stratégia (eladási stratégia, minőség és logisztika) formájában ad rájuk 
választ. Az eredmény lehet: az alkalmazkodás (és fennmaradás), vagy az alkal-
mazkodás hiánya (megszűnés). MONTIGAUD (1995) szerint négy eleme van a 
logisztikának:  
• piaci stratégia meghatározása,  
• kvantitatív áruáramlás-irányítás (gyűjtés, fuvarozás, raktározás, kiszolgálga-

tás az üzleteknek),  
• az egyre inkább informatikával megvalósuló információkezelés, és  
• a pénzáramlás kezelése.  

Ezt én kiegészíteném a munkaerő, az energia stb. áramlásával, amit termé-
szetesen a fentiekkel egyidőben kell tervezni a rendszeroptimum elérése érde-
kében. Egy nagybani elosztó pénzügyi eredményét a friss gyümölcs és zöldség 
termelésében MONTIGAUD (1995) a következő képlettel fejezte ki: 
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 a termék ára a termőföldön 36,8% 
+ kiszerelési költségek, piacra juttatás és eladási árrés 17,8% 
+ üzemen kívüli fuvarozás, kikötői költségek, áru átadás  

a nagykereskedelmi raktárban 14,3% 
+ a nagykereskedői raktár bruttó árrése 31,0% 
= eladási ár 100,0% 

A logisztika szükségességét azzal indokolta, hogy az eladási árak már nem 
növelhetők a verseny miatt, ezért csak az ágazat működésének a leegyszerűsíté-
sével lehet az értékesítési pozíciókat megőrizni. Az ágazat termelékenységének 
növelése érdekében  
1) műszaki, szervezési és intézményi innovációkat tartott szükségesnek,  
2) a méretből adódó megtakarításokat, melynek lényege, hogy komplett kami-

onokkal közlekedő szolgáltatókra bízzák a fuvarozásokat,  
3) szervezési újdonságokat: a fuvarozás, rakodás, az áru minőségének ellenőr-

zése, a raktárak feltöltése egy kézben legyen, és  
4) a rejtett költségek csökkentését: pl. a beszállítók számának csökkentését, és a 

lehető leghosszabb beszállítói kapcsolatok kiépítését  
Új szemléletet is szükségesnek tartott: az eladó által vezérelt áruátadás he-

lyett a vevő lehívása alapján történő áruátadást. Vizsgálatai eredményeként le-
szögezte, hogy a disztribúciós költség azonos a paritástól függetlenül, fedezi az 
állandó és a változó költségeket, valamint valamennyi közreműködő árrését is, 
„ömlesztett” paradicsomra vonatkozóan, raktározás nélkül, 12-14°C-os, ellen-
őrzött hőmérsékleten, kamionban történő fuvarozás esetén. Megkülönböztetett 
négyféle forgalmat:  
1) hagyományos (termelő → szállítmányozó → fuvarozó → gyűjtőraktár → 

főfuvarozás → gyűjtő szétbontása → áruterítés → kiszolgálás a vevő raktá-
rában; ezen művelet költsége az eladási ár 35%-a; 

2) leggyakoribb forgalom szervezés: nagybani elosztók közvetlenül veszik 
meg a termelőtől az árut: gyűjtőfuvarozás → főfuvarozás → házhozszállí-
tás: a költség az eladási ár 30%-a; 

3) teljes kamionhoz kötődő forgalomtípus: egy termék, nagybani disztribútor, 
közvetlen házhozszállítás a vevő raktárában; költsége az eladási ár 24%-a; 

4) rövid forgalom: a termelő a vevő raktárába viszi az árut el- és felfuvarozás 
nélkül (az eladási ár 19%-a).  
Ez utóbbi azonban csak a termelői zónában elhelyezkedő raktárak esetén 

működik. Megemlítette, hogy termelői szövetség hálózata révén további piacra 
juttatási módszerek is lehetségesek. A friss zöldség és gyümölcs értékesítési 
logisztikájának leglényegesebb elemeként a minőségi ellenőrzést jelölte meg: a 
vevő minőségfüzetet ad át az eladónak, a minőségi vizsgálat az eladó telephe-
lyén, az áru átadásakor történik meg, ami csak kétféle eredményt hozhat: vagy 
elfogadják a terméket vagy nem MONTIGAUD (1995) alapján.  

A korszerű logisztikai rendszerben működő friss zöldség- és gyümölcstermelő 
vállalatokkal szembeni legfontosabb követelmények MONTIGAUD (1995) szerint:  
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• korszerű informatikai eszközökkel rendelkezzenek; 
• egy központi koordinátor irányítsa a rendszert; 
• legyen a vállalatnak stratégiai tervezése. 

PACHÉ (1998) vizsgálatait szintén az élelmiszer-kereskedelem területén 
folytatta. Munkájának célja volt, hogy feltárja a logisztikai folyamatok kiválasz-
tásához kötődő stratégiai játékokat, melyek magukba foglalják az élelmiszer 
elosztási csatornák felügyeletét a részletek megismerése érdekében. Megfogal-
mazása szerint korában a logisztika inkább a legjobb ár- és szolgáltatási színvo-
nalhoz vezető tevékenységeknek a problémája volt. Megfigyelte, hogy a kiske-
reskedők ugyan hisznek a logisztikai folyamatokban, de a menedzsment modell 
alapján tevékenykednek, ahol az összeütközések és az erőviszonyok esetleges 
gyakorlati szövetségekhez vezetnek. A friss és ultrafriss termékek előzetes 
gyűjtése néhány jól megválasztott helyen kialakított csomóponton megkönnyíti 
az egyre módszeresebb és pontosabb tartalmú előírások szerinti megfelelőségük 
ellenőrzését Az elosztási logisztikai csatorna irányítása ma alapvetően megvál-
tozott, főként a mezőgazdasági és élelmiszeripari üzletek többségében. Szerinte 
mindazonáltal a logisztikai csatorna feletti ellenőrzés azoknak a nélkülözhetet-
len képességeknek az egyik leglényegesebb eleme, melyek a szállító/termék 
párosban kifejezésre jutó vezető csoport által kitűzött szakmai politikát jó 
irányba terelhetik. Ezért inkább logisztikai stratégiáról, és nem egyszerűen a 
fuvarozásra, rakodásra, raktározásra koncentrálódó áramlási folyamatok opti-
malizálásának logisztikájáról beszéltünk, mint ahogy az sok éven át történt. A 
kiskereskedők bizonyos esetekben megelégednek azzal, hogy meghatározzák a 
fizikai folyamatok megvalósításának követelményeit (forgalmi irányítás) a lo-
gisztikai műveletek megvalósítását ráhagyva a szerződéses partnerekre. Egy 
outsourcing folyamatról van tehát szó, ami Európában jól ismert, és melynek 
növekedése nem torpan meg a 80-as évek óta. Konkrétan, a szerződő felek telje-
sen vagy részben magukra vállalják a fizikai elosztás és az áruáramlás irányításá-
nak tevékenységeit az elosztási csatorna teljes hosszában (gyűjtés/végső kiszol-
gáltatás, megrendelések előkészítése, rögzítés, a megrendelések kezelése stb.). A 
logisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásaik tehát nagyon sok, egymással 
összefüggő elemből épülnek fel, melyeket a nagyszámú vevő rendelkezésére bo-
csátanak (osztott szerződések) vagy csak egynek (nevesített szerződés), az előze-
tesen megtárgyalt időtartamok szerint. Ezek 1-től 5 évig terjedő skálán mozognak 
Meg kell tervezni a partneri szerződések általánossá tételét, melyek stabillá teszik 
az együttműködési kapcsolatokat annak érdekében, hogy a fizikai mozgások és 
az áruáramlások irányításának közös felépítését fejlesszék ki. 

Az Alpha Backing Co közös beruházásban hozott létre a Frozen Assets 
Cold Storage 3PL logisztikai szolgáltatóval egy fagyasztott sütőipari termékek 
disztribúciójára szolgáló, több, mint 8 000 raklap elhelyezésére alkalmas, 
41 000 négyzetláb (kb. 3800 m2) alapterületű logisztikai bázist. 2007-ben tíz-
éves együttműködési megállapodást kötöttek annak érdekében, hogy a magas 
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költséggel járó beruházások megtérülését biztosítsák minkét fél részére. A leg-
korszerűbb technikai berendezésekkel biztosított raktári műveletek a mélyhűtött 
sütőipari termékek gyors és biztonságos tárolását és a megrendelőkhöz történő 
eljuttatását teszik lehetővé (CASPER). 

JUHÁSZ et al. (2001) tanulmányukban elsősorban azt elemezték, hogy mi 
vár a magyar élelmiszeriparra az EU-hoz történő csatlakozásunk után. Megálla-
pításaik közül kiemelnék néhányat, melyek napjainkban sem megoldott prob-
lémák. Azt írták, hogy az EU-ban az élelmiszeripar és a kereskedelem részesedé-
se az árból nagyobb, mint nálunk, de a színvonala is magasabb. Ezt részint a 
standard minőségnek köszönhetjük, részint a termelői méretkülönbségeknek. A 
magyar élelmiszeriparral szembeni követelményeket a marketing vezérelt gyártá-
si és termeltetési rendszerekben, a minőségbiztosításban, a termékek terítésében 
és a termelőkkel kialakítandó újfajta együttműködésekben határozták meg. To-
vábbi megállapításuk volt, hogy a disztribúciós rendszerek felértékelődnek.  

Néhány évvel később ILLÉS et al. (2003) tanulmánya a friss zöldség és 
gyümölcs kereskedelemére vonatkozóan számtalan, a fentiekhez hasonló meg-
állapítást tartalmazott. A minőségellenőrzési rendszer fejlesztését, a nyomon 
követhetőséget ők is fontos kritériumnak tekintették a továbblépés érdekében. 
(A tanulmány többi mondanivalójára a későbbiekben is hivatkozni fogok.) 

KISS (2007) az EU-csatlakozásunk utáni exportteljesítményünk elégtelen 
voltát termelési, versenyképességi, minőségi, élelmiszerbiztonsági és marketing 
okokra vezette vissza. 

HUSZTA (2006) szerint az agrárium számára ma a legnagyobb lemaradás a tá-
rolási, feldolgozási, logisztikai rendszer hiányában mutatkozik. Sokan az agrárlo-
gisztika alatt csak termelési logisztikát értenek, holott az értékesítési folyamatok 
korszerű logisztikai megoldásaira kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. KARMAZIN  
(2006) megállapította, hogy a mezőgazdasági üzemek jelentős részénél a tőke-
szegénység és a szorosan vett mezőgazdasági szakmán kívüli ismeretek hiánya 
indokolja azt a tőkebevonást, mely egyrészt anyagi, másrészt szellemi tőkeként 
jelentkezik. A külső szolgáltató igénybevételével az állandó költségek változóvá 
alakulnak, a vállalati össztőke jövedelmezősége javul, ugyanakkor a logisztikai 
szakma legjobb gyakorlatát, legfrissebb eredményeit tudják hasznosítani a mező-
gazdasági termelők. Az élelmiszergazdaság számára legjellemzőbb logisztikai 
szolgáltatásokat: mint tárolás, raktározás, belföldi és nemzetközi fuvarozás, szál-
lítmányozás, csomagolás, minőségellenőrzés, szortírozás, jelölés stb. logisztikai 
szolgáltató igénybevétele esetén ezekre a szolgáltatásokra szakosodott vállalatok 
saját telephelyükön, saját eszközeikkel látják el. Ezek a szolgáltatások kiegészül-
hetnek szakmai tanácsadással a fuvarozási, raktározási, csomagolási igények fel-
méréséhez, technológiájuk kiválasztásához, biztosítási szerződések megkötésé-
hez, kárügyek rendezéséhez stb. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmai Szerve-
zet és Terméktanács a 2007 és 2013 közötti fejlesztések sorában innovációra, 
fejlesztésre, a kereskedelem megszervezésére, öntözésre, minőségjavításra, mar-
ketingre és környezetbarát termelésre teszi a hangsúlyt. Az értékesítéshez kötődő 
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logisztikai szolgáltatások gyakran távol kerülnek a magyar termelőktől (Világ-
gazdaság 2006). TURCSÁNYI (2006) és a Magyar Logisztikai Egyesület Agrárlo-
gisztikai Klubjának megállapítása szerint is a mezőgazdasági kis- és középvállal-
kozások bizonyos szintű integrációja szükséges a logisztikai folyamatok gazda-
ságos megvalósítása érdekében, pl. termelői-értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek) 
fejlesztésére kellene összpontosítani (SZEGEDI 2002). A legnagyobb hangsúlyt 
most az értékesítési logisztika fejlesztésére kellene fordítani. 

KOMÁROMI (2006) véleménye szerint az EU-csatlakozást követően a logisz-
tikai tevékenységek jobb összehangolásával lehet az élelmiszerlánc szereplői-
nek piaci versenyképességét javítani. 

A mezőgazdasági termelők akár az intermodális, akár a regionális vagy a 
helyi logisztikai központokban működő szolgáltatóhoz is csatlakozhatnának. 
Számukra az alkalmazásszolgáltatás (ASP) és a későbbiekben az üzleti folya-
mat – outsourcing (BPO) – hozhat megfelelő eredményt. A logisztikai tevé-
kenységek gazdaságos ellátását már a 2PL típusú kapcsolatok (l. 2.2.3. A lo-
gisztikai szolgáltató szerepe) is segíthetnék, de jelentős eredményt csak a 3PL 
típusú logisztikai szolgáltatóktól lehet elvárni. Az ipari megbízókhoz hasonlóan 
a raktározás és az értéknövelő szolgáltatások hozhatják a legnagyobb eredményt 
a mezőgazdasági vállalatok köréből kikerülő megbízók számára is. Az iparban 
bevált „szolgáltatási szint szerződés” (SLA) nagyon pontos előkészítése, a reá-
lis elvárások megfogalmazása a legelső feltétele a sikeres együttműködésnek. A 
logisztikai szolgáltató értékelésére ki kell dolgozni teljesítmény-mutatókat 
(időben pontos kiszállítások aránya, mennyiségi teljesítési ráta, rendelésteljesí-
tési ráta, sérülések száma, mértéke stb.), melyek betartását a szerződésben elő 
kell írni, elmulasztásukat pedig szankcionálni kell. A kettőjük közötti elszámo-
lásra eleinte feltehetően a „tevékenység alapú árképzés” felel meg jobban. A 
hosszabb távú (3-5 éves) szerződések mindkét fél számára nagyobb biztonságot 
adnak, ezáltal bátrabban végezhetnek korszerűsítő beruházásokat, munkaerő 
képzést vagy átképzést stb. 

Mindezeket felhasználva írtam meg a saját felmérések tapasztalataival ki-
egészített munkámat TÁTRAI (2007). 
 
2.2. A tranzakciós költségek elmélete és a logisztikai szolgáltatások 

outsourcingja 
A logisztikai tevékenységeknek a kihelyezését a tranzakciós költségek el-

méletén keresztül lehet eldönteni. CHIKÁN  (2003) szerint addig érdemes a válla-
latnak növekedni, amíg egy újabb tranzakció költségei alacsonyabbak a piacon 
megszerezhető szolgáltatás áránál. Vállalaton belül csökkenthetők a legmegfe-
lelőbb szervezési módszerek és eszközök alkalmazásával, pl. az információs 
technika legfrissebb eredményeinek alkalmazásával.. Ha a vállalat tranzakciós 
költségei magasabbak, mint amennyiért a piacon a csereügyletek lebonyolítása 
megoldható, akkor a vállalat nem terjeszkedik tovább. Ilyenkor kerül sor arra, 
hogy egyes folyamatok kikerülnek a vállalatból. BARTÓK (2003 p: 185) COASE-
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ra hivatkozva írja, hogy a tranzakciós költségek a piaci csereügyletek szervezési 
költségei. WIMMER (CHIKÁN –WIMMER 2003 p:129.) szerint a tranzakciós költ-
ségek csökkentésének szükségessége vezet el a logisztikai műveleteknek a vál-
lalatból történő kihelyezéséhez. 

A kereskedelmi logisztikai szolgáltatások fejlesztésének két fő változata le-
hetséges:  
1) A termékpálya bármely szakaszán saját fejlesztésben megvalósított logiszti-

kai megoldások.  
2) Logisztika szolgáltatók igénybevétele. Ebben az esetben számos olyan mű-

velet kikerül a vállalatból, amely azelőtt a termelés, értékesítés, feldolgozás 
részét képezte. Mindkét megoldásnak vannak előnyei és veszélyei is. 
LUKÁCS–TELLEKI (2003) szerint az outsourcing lényege, hogy egy vállalat va-

lamely tevékenységét kiszervezi, és a továbbiakban azt egy másik, arra szakosodott 
vállalat látja el. Ez a folyamat gyakran személy- és eszközállomány átadásával is 
jár. Véleményem szerint a kiszervezésnek az is egyik kiváltó oka lehet, hogy a 
kiszervező vállalat nem rendelkezik korszerű eszközökkel és szakképzett személy-
zettel az adott tevékenység ellátására, és minőségi növekedést remél a kiszervezés-
től. Másik kiváltó oka a költségcsökkentés szándéka. A kiszervezés előnyeit és 
kockázatait mutatta be SZEGEDI (1998). Az előnyök közé sorolta a megbízó számá-
ra a nagyobb rugalmasságot, a kockázat csökkentését és a veszteségek elkerülését 
üzleti sikertelenség esetén, valamint a tranzakciós költségek csökkentését. BENKŐ 
(2006) a „Csinálni vagy megvenni?” (make or buy) eldöntéséhez tizenhárom té-
nyező elemzését tartotta fontosnak. Természetesen ezek között szerepel a költség-
csökkentés és a minőség kérdése is. LUKÁCS–TELEKI (2003) vizsgálata azt bizonyí-
totta, hogy az értéknövelő szolgáltatásokat egyre inkább outsourcing partnereikre 
kívánják bízni a vállalatok. SZÉKELY (2005) az outsourcing előnyei között tartotta 
nyilván a fajlagos mutatók javulását a termelőnél, a legjobb gyakorlat és a legfris-
sebb technológiák elérhetővé válnak a szolgáltatónál, nagyobb rugalmasság érhető 
el a termelésben. Mivel a szervezet hatékonyabbá és rugalmasabbá válik, válságke-
zelő eszköznek tekintette a kiszervezést. VÍZHÁNYÓ (2006) a kis- és középvállala-
tokra irányuló felmérésében azt tapasztalta, hogy a válaszadók az outsourcing leg-
főbb előnyeit a következőkben látják: nem köt le felesleges vezetői erőforrásokat a 
kihelyezett tevékenység, jobban lehet koncentrálni a főtevékenységre, és költség-
csökkentés érhető el általa. Hátrányként ítélték meg, hogy elveszítik a kihelyezett 
folyamatok felett az ellenőrzést, túlzottan függővé válnak a partnertől, és kommu-
nikációs nehézségek adódnak. A kisebb cégek attól félnek, hogy a jó minőségű 
logisztikai szolgáltatások számukra megfizethetetlenek. CHIKÁN  (2007) szerint a 
logisztikai szolgáltatások kihelyezése szakvállalatokhoz nem kielégítő mértékű a 
magyar gazdaságban. Általánosságban ennek az okát a rendszerben gondolkodás 
és a bizalom hiányában látta, bár ő az élelmiszergazdaság helyzetét külön nem 
emelte ki. PERJÉSI (2007) interjújában HALÁSZNÉ is megfogalmazta (a szállítmá-
nyozó vállalatokra vonatkoztatva), hogy a kis- és középvállalkozások számára a 
logisztikai szolgáltató központokban válik elérhetővé olyan korszerű logisztikai 
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infrastruktúra, amit saját erőből nem tudnának kifejleszteni. Hozzáteszem, hogy a 
termelő vállalatok számára is ott válnak elérhetővé olyan korszerű szolgáltatások, 
melyeket saját fejlesztésben nem tudnának megvalósítani. 

A fejlett EU-tagországokban is keresik a legmegfelelőbb disztribúciós meg-
oldást a hagyományos, többszereplős disztribúciós csatornától a legrövidebb 
termelő-vevő kapcsolat megvalósításának lehetőségéig számtalan változaton 
keresztül. Pl. Franciaországban a logisztikai SZOLGÁLTATÁSOK kihelyezése és 
saját központ létrehozása egyaránt előfordul. PACHÉ (1998). Az azonban elfo-
gadott tény, hogy fejlett logisztikai szolgáltatások nélkül a nagybani elosztás 
már lehetetlen. A logisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos beruházásokat meg 
lehet valósítani a termelőkénél (kereskedőknél, feldolgozóknál), de ki is lehet 
helyezni őket logisztikai szolgáltatókhoz. Ez utóbbi előnyei a magyar gyakor-
latban is igazolhatók, igaz, hogy a tapasztalatok nem elsősorban a mezőgazda-
ság és élelmiszeripar területéről származnak:  
• csökkenhetnek a tranzakciós költségek;  
• az állandó költségek változóvá alakíthatók át (BENKŐ 2006); 
• kisebb a beruházási igény; 
• sokkal hatékonyabban tudják saját szolgáltatásukat előállítani, mint a terme-

lő, főleg, ha idejében bevonják őket a tervezésbe (HINES 1994); 
• a nagyobb létesítmények a logisztikai szolgáltatónál rentábilisan üzemeltet-

hetők, míg az elaprózottan megvalósított beruházások a termelőknél nem 
[SZEGEDI (2005), BENKŐ (2006)];  

• a külső szolgáltatónak speciális ismeretei vannak (HINES 1994); 
• jobb a technológiai hozzáértésük, mint a termelőé (BENKŐ 2006); például 

szolgálhatnak a japán autóipari gyárak, amelyek a beszállító innovációs ké-
pességét fontosabbnak tartják az árnál (KŐVÁRI 2008); 

• csökkennek a kockázatok, mert a vállalkozás sikertelensége esetén a külső 
szolgáltatóval végeztetett tevékenységek eszközei nem a termelőnél voltak; 

• a kiszervező jobban koncentrál saját képességeire, így magasabb szakmai 
színvonalat biztosít saját területén (HINES 1994). 
Véleményem szerint a leglényegesebb előny napjainkban, hogy a logisztikai 

költségek csökkenthetők azzal, ha a termelők nem saját értékesítési logisztikai 
rendszer kiépítésére és fenntartására törekszenek, hanem igénybe vesznek lo-
gisztikai szolgáltatót. A fenti tényezőket azonban megfelelő mélységben kell 
mérlegelni annak eldöntéséhez, hogy megtartsa vagy kihelyezze vállalatából a 
mezőgazdasági vagy élelmiszeripari termelő a logisztikát.  
A logisztikai szolgáltatások kihelyezésének leggyakoribb területei: az értékesí- 
tés utáni logisztika, a belföldi és a nemzetközi fuvarozás, raktározás, értéknöve- 
lő szolgáltatások (átcsomagolás, címkézés, vonalkódozás) (LUKÁCS–TELEKI 
2004).  

 A logisztikai szolgáltatások kihelyezésének előnyeit és hátrányait a 2. táb-
lázatban foglaltam össze.  
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2. táblázat 
Logisztika szolgáltatók igénybevételének előnyei és hátrányai 

Az előny 
/ hátrány  
jellege 

Előnyök Hátrányok 

Stratégiai 

A termelő / feldolgozó üzem kon-
centrálni tud a főtevékenységére, 
javulnak a piacra kerülő termék 
minőségi mutatói.  

Nagy gondot kell fordítani 
arra, hogy az áru minősége ne 
romoljon a külső szolgáltató-
nál. 

Felszabadult forrásait saját tevé-
kenységének a korszerűsítésére 
fordíthatja.  

A munkaerő egy része felesle-
gessé válik, de részint a terme-
lés bővítésére, részint a szol-
gáltatónál történő elhelyezésé-
re lehet fordítani. 

Magasabb vevőelégedettségi szin-
tet tud elérni termékeivel. 

A termelő függővé válik a 
logisztikai szolgáltatótól. 

Saját termelési műveletei átlátha-
tóbbakká, rugalmasabbakká válnak. 

 

A logisztikai folyamatok során 
fellépő kockázatok jelentős része 
átkerül a szolgáltatóhoz. 

 

Pénzügyi 

A logisztikai eszközök, épületek 
működtetésének és az ott foglal-
koztatott munkaerőnek az állandó 
költségei a külső szolgáltatónak 
fizetendő díjakként változó költ-
ségekké alakulnak át. 

A szolgáltatások költségei 
lehet, hogy eleinte magasab-
bak az elért megtakarítások-
nál, ami csak az értékesítés 
növekedésével térül meg. 

Csökkennek a logisztikai művele-
tekkel kapcsolatos költségei, an-
nak ellenére, hogy ezt a mérési 
nehézségek miatt nem mindig 
lehet egyértelműen kimutatni. 

 

Techno-
lógiai 

Termékeit a legkorszerűbb szak-
tudás birtokában kezeli a szak-
szolgáltató. 

A termelő távolabb kerül a 
legkorszerűbb logisztikai 
megoldásoktól. 

Forrás: saját összeállítás HINES (1994) SZEGEDI-PREZENSZKI (2005), BENKŐ (2006) KŐVÁRI  
(2008) munkái figyelembevételével. 
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2.2.1. A logisztikai szolgáltatások kiszervezése az élelmiszeriparban 
Sok aggály merül fel a élelmiszergazdasági szakemberek részéről a logiszti-

kai szolgáltatások kihelyezésével kapcsolatban:  
• A saját (esetleg régebbi) jármű-, tároló-, csomagoló- stb. kapacitás igénybe-

vételét előnyben részesítik a külső szolgáltatóknál, egyébként is jellemző a 
gazdálkodásuk minden területén az önellátásra törekvés. TÁTRAI (2007)  

• Félnek a magasabb színvonalú szolgáltatás magasabb költségeitől, amit 
gyakran nem is bír el a vállalkozás.  

• Mivel a mezőgazdasági termékek feldolgozóipara 60%-ban külföldi tulaj-
donban van, így az értékesítéshez kötődő logisztikai szolgáltatások gyakran 
távol kerülnek a magyar termelőktől TÁTRAI (2007)  

• Féltik a termék minőségének megőrzését, mivel a logisztikai szolgáltatók 
anyagi és szakmai felkészültsége jelenleg nem mindig felel meg ezeknek a 
követelményeknek (HUSZTA 2007). 
Ennek azonban az az eredménye, hogy még a hazai piacon is veszítenek a jó 

minőségű magyar termékek versenyképességükből a sikeresebb értékesítési lo-
gisztikával piacra juttatott külföldi termékekkel szemben az élelmiszergazdaság 
területén. A magyar logisztikai szolgáltatók számtalan eszközzel rendelkeznek az 
élelmiszergazdaság kiszolgálásához, de a közös érdek felismerése után további 
fejlesztések szükségesek, az élelmiszergazdasági sajátosságok figyelembe vételé-
vel. Meg kell tehát találni az együttműködés legmegfelelőbb módját, a fejlesztések 
optimális sorrendjét, és azokat a legfontosabb szempontokat, melyekre az együtt-
működés fejlesztése során a legnagyobb hangsúlyt kell fektetni. Meg kell továbbá 
találni azokat az eszközöket is, melyek a két szakma közeledését elősegítik. 

Fentiekből következik, hogy az élelmiszergazdaság és a logisztikai szolgál-
tató ágazat szoros együttműködése szükséges annak érdekében, hogy a magyar 
élelmiszeripari termékek versenyképes logisztikával lépjenek piacra itthon és 
külföldön egyaránt. 

Ennek az együttműködésnek a megfelelő formáját kell megtalálni. 
A logisztikai szolgáltatások kihelyezésére az élelmiszeriparban, sőt a friss 

zöldségek és gyümölcsök esetére is több külföldi szerző ismertet példákat. 
MONTIGAUD (1996) munkájában hivatkozott MCKINNON-ra (1989), aki szerint az 
elosztási központok alkalmazása 3 fő előnnyel járhat a kiskereskedők számára: 
helyzetük megerősödésével a termelőkkel szemben, a kereskedelmi tevékenység 
hatékonyságának érezhető javulásával, és a vevőnek nyújtott jobb szolgáltatással. 
PACHÉ (1998) alábbi táblázata (3. táblázat) azt bizonyítja, hogy a friss zöldségek 
és gyümölcsök elosztása magas arányban kiskereskedői elosztási központokon 
keresztül kerül értékesítésre: 
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3. táblázat 
Kiskereskedői elosztási központokon keresztül megvalósuló termékáramlatok 
aránya 

 Franciaország Németország Egyesült Királyság 

Romlandó    

nagyon gyorsan 75% 60% 65% 

gyorsan 90% 50% 90% 

Száraz fűszernövények 90% 75% 97% 

Italok 90% 30% 95% 

Mélyhűtött termékek 90% 20% 80% 

Átlag (nem súlyozott) 87% 60% 89% 

Forrás: GEA Consultenti Associata in Paché (1998) 

 
Nézete szerint, ahogy a gazdasági méretek logikája megkívánná, hogy a lo-

gisztikai szolgáltatók minél nagyobb számú fizikai elosztási lánc csatlakozási 
pontjában helyezkedjenek el, egymástól nem megkülönböztethető módon, az 
outsourcing folyamat eredményeként egyre inkább kétoldalú (diász) (egy kiske-
reskedő – egy szolgáltató) kapcsolat jön létre, vagy még inkább sok, egymástól 
független, kétoldalú kapcsolat (diász). JÁMBOR (2007) az intervenció által is elő-
idézett túltermelés, a termőhelyek szétaprózódottsága, a közlekedési infrastruktú-
ra kielégítetlen volta (kevés kikötő, korszerűtlen vasúti rakodóhelyek), által oko-
zott fuvarköltség-többlet csökkentésének lehetőségeként néhány logisztikai köz-
pont létrehozását javasolta. Ezáltal a gabonaágazat szereplői, a termelők, keres-
kedők és raktárak közül valamennyi kezéből kivenné folyamatok irányítását, an-
nak érdekében, hogy a teljes folyamatot egységében átlátni, tervezni, irányítani 
képes, a logisztikai központokat működtető szakma gondoskodjon a fizikai áram-
lások szervezéséről. Ettől a megoldástól költségcsökkentést remélt, mely a ma-
gyar gabona nemzetközi piacokon történő értékesítését segítené elő.  

Európa legnagyobb frissáru piaca a Párizs melletti Rungis, ahol többek kö-
zött friss gyümölcs és zöldség, hús, tejtermék és vágott virág értékesítése folyik. 
A hazai termékeken kívül importárukat is értékesítenek, de a hazai kereskedő-
kön kívül a környező országok kereskedői is ott szerzik be a szükséges árut. A 
hatalmas logisztikai központ állami, párizsi önkormányzati, megyei és szakmai 
befektetők közös tulajdonában van. 104 közlekedési vállalat és 45 egyéb (lo-
gisztikai) szolgáltató működik a területén, ahol a temperált raktáraktól a mély-
hűtött áruk tárolására alkalmas raktárakig minden szükséges tárolási mód meg-
található a friss termékek tárolásához, kiszereléséhez és értékesítéséhez. A lo-
gisztikai szolgáltatások széles skáláját nyújtják: pl. szeletelés, csomagolás, ren-
delés szerinti kiszerelés, tárolás, kiszolgáltatás. A Rungisen közvetlenül értéke-



29 

sítő 99 zöldség- és gyümölcstermelő és 537 tejtermék-termelő mellett nagyke-
reskedők, brókerek és export-import kereskedők is megtalálhatók (Qui fait quoi 
à Rungis, 2003). Az idézett, 2003. évi adatok óta a rungisi terület tovább fejlő-
dött: a weboldal 2009-ben már – többek közt – 1363 vállalkozást (köztük 465 
nagykereskedőt és 420 szolgáltatót) említ a „nemzeti jelentőségű piacon”, 
ahonnan 18 millió fogyasztót szolgálnak ki. (Rungis 2009). 

NYÁRY–COMAS (2005) tanulmánya már megvalósult magyar példát muta-
tott be az élelmiszerágazatból a kiszervezésre. A TESCO üzletlánc kiszervezési 
gyakorlatát vizsgálta, és rámutatott arra, hogy a TESCO Magyarországon elő-
ször a Tibbett and Britten Hungária Kft-t, majd az őt felvásárló DHL-t alkal-
mazza logisztikai szolgáltatóként zöldség, gyümölcs, friss hús és tejtermék 
cross-docking rendszerű kezelésére. A kiszervezés előnyeiként a hazai példa 
alapján a következőket fogalmazta meg: a logisztikai műveleteket szakértőkre 
bízták, akik magas színvonalon és olcsóbban végzik munkájukat, a költség-
csökkentést a szolgáltató speciális eszközállománya és méretgazdaságossága 
biztosítja, a logisztikai „szolgáltató rendelkezésre bocsátja saját eszközeit és 
létesítményeit”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a logisztikai szolgáltató „az 
adott iparágban” rendelkezzen tapasztalatokkal. Hozzáteszem, hogy a hazai 
logisztikai szolgáltatók közül kevés rendelkezik az élelmiszeripar kiszolgálásá-
hoz szükséges tapasztalatokkal, ezért szakembereik képzése szükséges ebben az 
irányban. SURÁNYI  (2008) is abban látta a gabonaiparban a fejlődés útját, hogy 
logisztikai szolgáltató központok átvehetnék a termelőtől a logisztikai feladato-
kat, megszervezhetnék a termelőtől a fogyasztóig az ellátási láncot. 

Szintén megvalósult példa a Cerbona Zrt-é, melyet VÁNDORFFY (2007) is-
mertetett MÉSZÁROS TAMÁSsal, a Cerbona Zrt. termelési igazgatójával készített 
interjújában. Eszerint ennek a vállalkozásnak a gyakorlatában a belföldi és 
nemzetközi fuvarozást logisztikai szolgáltatóval oldják meg. Ez a megoldás 
költségcsökkentést, és a szolgáltatási színvonal emelkedését eredményezte. 

Természetesen van példa (részben) külső szolgáltató nélkül is megvalósított 
magas színvonalú logisztikai szolgáltatásra. HUSZTA (2005, 2006) bemutatása 
alapján a Mórakert Szövetkezet logisztikai vagy disztribúciós központokba és 
áruházláncok áruházaiba közvetlenül szállítja termékeit. A TÉSZ-ek logisztikai 
szolgáltatására példa a Mórahalmi Logisztikai Park, amely kis és közepes ag-
rárvállalkozások számára nyújt raktározási, csomagolási, gépjavítási és karban-
tartási, fuvarozási, fuvarszervezési és hűtőházi szolgáltatásokat. A Homokhát 
Térség Agrár-Ipari parkban azonban ők is igénybe vesznek további szolgáltatá-
sokat. WILLIN –TÓTH (2005) rámutatott arra, 2003-2004-ben a l66 gabonaraktár 
az EU intervenciós támogatásának ésszerűtlen felhasználása következtében el-
aprózódottan épült meg közlekedési, számítógépes stb. infrastruktúra nélkül. 
Azt már én teszem hozzá, hogy a következő év kisebb volumenű termése kö-
vetkeztében jelentős részük kihasználatlanná vált, ami a tulajdonosok számára a 
felvett hitelek törlesztését is megnehezítette. Néhány központi nagyobb raktár 
gazdaságosabban üzemeltethető lenne. SZITÁNÉ (2008) szerint a logisztikai 
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szolgáltató központok feladata lenne, hogy átvegyék a termelőktől a logisztikai 
feladatokat és megszervezzék a szállítási láncokat a fogyasztókig. 

GYÖRE et al. (2008) az élelmiszergazdaság export lehetőségeinek elemzése 
során a legnagyobb problémát a nem kielégítő színvonalú közlekedési infrastruk-
túrában, az igényeknél kisebb raktárkapacitásban és a raktárak előnytelen földraj-
zi elhelyezkedésében, valamint abban látták, hogy kevés a speciális fuvareszköz. 
Véleményem szerint ennél nagyobb probléma, hogy a korszerű értékesítési lo-
gisztikai megoldásokat is kevesen alkalmazzák az élelmiszer gazdaságban.  

JUHÁSZ (2003) a zöldség-gyümölcs szektorban működő vertikális koordiná-
ció vizsgálata során megállapította, hogy az integrált zöldség- és gyümölcsérté-
kesítés az EU-ban 5-35% között mozog, és egyre növekszik a kiskereskedelmi 
láncok szerepe, akik saját disztribúciós rendszerükön keresztül szervezik ennek 
a romlandó terméknek a piacra juttatását is. Magyarországon a klasszikus felvá-
sárlói kereskedelem szerepe nagyobb. A hazai zöldség-gyümölcs ágazat koor-
dinációs zavarainak okait elsősorban a nem megfelelő információ-ellátottságban 
és az egységes szabványok és minőségi előírások betartásának hiányában látta. 

Hasonló megállapítást tett ILLÉS et al. (2003) a friss zöldség és gyümölcs 
import összehasonlító elemzésére irányuló tanulmányában is.  
 
2.2.2. Értékesítési/marketingcsatorna – termékpálya – logisztika kapcsolata 

LEHOTA (2001) megfogalmazása szerint a termékpálya a piaci szereplők 
kapcsolatrendszere meghatározott termék alapanyag-ellátásától a végtermék 
értékesítéséig. A mezőgazdasági termékek termékpályájának hossza, összetett-
sége a termék sajátosságain kívül függ a klimatikus feltételektől, a termelési, 
illetve a fogyasztási szokások szezonalításától, de a versenystruktúra változásai-
tól és az értékesítési csatornán belüli erőviszonyoktól is. Az értékesítési csator-
nák célja a fogyasztói igények kielégítése és a csatorna szereplőinek nyereséges 
működése. Ezért az érdekellentét-kezelés tudományának fontos szerepe van az 
értékesítési csatornák sikeres működtetésében. Az értékesítési csatornákban 
zajló folyamatok: termékek, szolgáltatások, információk és tulajdonjog áramlá-
sa. Az értékesítési csatorna funkciói: cserefunkciók, fizikai áruelosztási funkci-
ók és kisegítő (osztályozás, minőségellenőrzés, szabályozás stb.) funkciók. In-
tézményei: egyes értelmezések szerint a normák, szabályok, szokások, hagyo-
mányok, gazdaságpolitika, jogrendszer és maguk az intézmények és szerveze-
tek. Koordinációs mechanizmusai a vertikálisan és horizontálisan elhelyezkedő 
intézmények működésének összhangját hivatottak megteremteni. A kockázat-
kezelésre szolgáló intézmények lehetnek: 
• piaci intézmények: termelői piacok és vásárok, nagykereskedelmi piacok, 

aukciók és árverések, árutőzsdék, e-kereskedelem, marketingszervezetek, 
• szövetkezetek, intézmények közötti szerződéses kapcsolatok (vertikális ko-

ordináció), 
• vertikális integrációk (közös tulajdonra épülő). 
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Az értékesítési csatorna szereplői az élelmiszergazdaságban: 
• az inputanyag-ellátók (vetőmag, műtrágya, gépek, szolgáltatások),  
• inputanyagok nagy- és kiskereskedői,  
• a mezőgazdasági termelők,  
• a mezőgazdasági termékek nagykereskedelme,  
• az elsődleges és másodlagos élelmiszer feldolgozók,  
• az élelmiszer kis- és nagykereskedelem,  
• és a fogyasztók. 

A közvetítők lehetnek közvetítő kereskedők, közvetítő ügynökségek, speku-
latív közvetítők, feldolgozók és kisegítő szervezetek. Kisegítők az értékesítő 
csatornában a szállítmányozók, bankok, finanszírozók, terménytőzsdék, infor-
mációs szervezetek. A horizontális integrációk lehetnek szövetkezetek, társasá-
gok, szövetségek. A 2. ábra azt szemlélteti, hogy a piaci szereplők: 
• egyrészt többféle integrációnak is tagjai lehetnek; 
• másrészt – ha csak jelképesen is – mutatja egymáshoz való viszonyukat, 

elhelyezkedésüket az integrációk és az értékesítési folyamatok terében. 

 
2. ábra 

A horizontális integrációk 
 
A közös tulajdonon alapuló vertikális integrációk Magyarországon csak 

egy-két csatornaszakaszra terjednek ki, és piaci részarányuk kicsi. Az értékesí-
tési csatornán belüli magatartási folyamatok meghatározói többek között az 
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együttműködés, a konfliktus, a kommunikáció, a bizalom és az elkötelezettség. 
Az értékesítési csatornán belüli cserepartnerek közötti elkötelezettség esetén 
pozitív irányú függőség alakul ki, melynek megjelenési formái a cserespeci-
fikus befektetések, kommunikáció, hosszú távú orientáció és együttműködés 
LEHOTA–TOMCSÁNYI (1994) szerint a csatorna típusát meghatározó legfonto-
sabb tényezők: a kereslet, a kínálat, a termék tulajdonságai, sajátos vásárlói 
döntések, vállalati tényezők, környezeti tényezők. A kínálati tényezők közül 
kiemelkedő az egységár és a feldolgozottság szint. 

MONTIGAUD (1995) szerint az EU-ban az élelmiszeripari termékek 60-70%-a 
a nagybani elosztás útján került a felhasználókhoz (1995-ben). STAUDER (2001) 
szerint nálunk ez 35–40% (2001-ben).  Hasonló következtetéseket lehet levonni 
a 4. táblázat adataiból is: 

4. táblázat 
Mezőgazdasági termékek értékesítési csatornái  
Magyarországon és Hollandiában 
 

Értékesítési csatorna Magyarországon (%) Hollandiában (%) 

egyéni értékesítés 70,0 21,2 

szövetkezeti értékesítés 9,5 64,9 

marketing szerződés kereté-
ben történő értékesítés 

16,5 7,2 

termelési szerződés 4,0 3,8 
Forrás: SZÉKELY–PÁLINKÁS  (2007) 
 
Az elaprózott egyéni értékesítés a legkisebb érdekérvényesítő képességet 

biztosítja a felvásárlókkal, feldolgozókkal, kiskereskedelmi láncokkal szemben, 
de hátrány a logisztikai funkciók megszervezése szempontjából is. További 
hátrányt jelent, hogy a magyar mezőgazdasági termelők részesedése az élelmi-
szeripari feldolgozásban európai viszonylatban kicsi. VARGA et al. (2007) sze-
rint Magyarországon ma az árukapcsolatokra épülő vertikális koordináció (néha 
vertikális integráció) jellemző. A termelők és feldolgozók integrációjában álta-
lában a feldolgozók az erősek: a termelői árak gyakran vannak árcentrum alatt. 

LEHOTA et al. (2003) az ökológiai mezőgazdasági termékek értékesítési 
problémáinak vizsgálata során megállapították, hogy szükséges lenne többek 
között a horizontális és vertikális koordináció erősítése, az információs rendszer 
fejlesztése, az infrastrukturális és logisztikai rendszer fejlesztése. Ugyanakkor 
„az értékesítési csatorna egyik szakaszában sem képződnek elegendő mértékű 
jövedelmek…”. Véleményem szerint fenti problémák egy része megoldható 
lenne logisztikai szolgáltatók nagyobb arányú igénybevételével. 
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A magyar élelmiszergazdaság néhány jellemző termékének a termékpályáját 
vizsgáltam: 
1) Tejtermékek értékesítési sajátosságai 

VARGA–TUNYOGINÉ (2007) a tej termékpálya sajátosságairól írja, hogy a 
tejtermeléshez szükséges anyagok (pl. takarmányok) és szolgáltatások beszer-
zése a termelés volumenétől függ. A hazai tehénállomány további növekedésé-
vel nem számolnak a szakemberek, a saját takarmánytermesztési háttérrel nem 
rendelkező állományok csökkenése és az állomány koncentrációja várható. 

A tej termelés, értékesítés és elosztás területén a tejtermelők szűkebb köré-
ben horizontális szerveződés tapasztalható, ami lehetővé teszi, hogy a logiszti-
kát is kézben tartsák. A többi esetében a tejfeldolgozók vagy a felvásárlók játsz-
szák a legfontosabb szerepet.. A hazai kis- és középvállalati tejipari szektor 
piaci lehetőségeit egyre inkább nehezítik a külföldi tulajdonú élelmiszer feldol-
gozó vállalatok. A tejfeldolgozók nálunk szerződéses kapcsolatok keretében 
felvásárolják a tejet. Mivel itt a külföldi tőke visszavonulóban van, különösen 
érdekük a magyar vállalatoknak, hogy a tejtermékek a legfejlettebb logisztiká-
val tudjanak az import mellé kerülni a hazai polcokra. Az értékesítés attól függ, 
hogy ki lesz a vevő. Sem az export, sem a belföldi nagytőkeerejű kiskereske-
delmi láncok esetén az eladó (a feldolgozó) nem tudja a logisztikai műveleteket 
és azok költségét teljesen áthárítani a vevőre, ezért érdeke felkészülni a legma-
gasabb színvonalú ellátásukra  

A tejtermékek disztribúciójának megvalósítása során a fuvarozók, mint lo-
gisztikai szolgáltatók igénybevételére jó példa a Dráva-Tej Tejipari és Értékesí-
tő Kft esete, mely vevőinek 20%-át fuvarozó vállalatokkal szolgálja ki. A fuva-
rozó vállalatokkal hosszú távú, sokéves múltra visszatekintő kapcsolatot ápol. 
Egy részük a fuvarozási szolgáltatásért nem fuvardíjat, hanem az értékesített 
tejtermékek nettó értékére vetített ún. disztribúciós díjat kap. Ezáltal saját maga 
is érdekeltté válik a vevők pontos, magas minőségű követelményeknek megfe-
lelő kiszolgálásában és a forgalom növekedésében. 

Véleményem szerint itt különösen fontos lenne az értékesítés megszervezé-
sével és fizikai megvalósításával járó költségek csökkentése érdekében a logisz-
tikai szolgáltatók fejlettebb infrastruktúráját, szaktudását és kapcsolatrendszerét 
kihasználni. Erre külföldi példa a Párizs melletti Rungis élelmiszer logisztikai 
központ, ahol a tejtermékek nagybani piaci értékesítése zajlik, beépült logiszti-
kai szolgáltatókkal. 

 
2) Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítése 

VARGA–TUNYOGINÉ (2007) szerint a friss zöldségek és gyümölcsök értéke-
sítése egy vagy két lépcsőben valósulhat meg, amelyből a nagykereskedelem 
bizonyos esetekben ki is maradhat. A nagykereskedelem sokféle formában mű-
ködik: nagybani piacok, nagykereskedők, TÉSZ-ek stb. Ha a kereskedők a ter-
melőre hárítják a logisztikai költségeket, akkor a termelők tőkeszegénysége 
miatt csak lassabban fejlődő, alacsonyabb színvonalú logisztikai szolgáltatással 
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jut el hozzájuk az áru. Ha saját kézbe veszik a logisztikát, akkor keresniük kell 
az optimális logisztikai megoldásokat.  

HUSZTA (2005) véleménye szerint nekik elsősorban az ipari parkokban elér-
hető logisztikai szolgáltatásokat kellene igénybe venniük. Mivel az ipari parkok 
általában a termelőkhöz közel helyezkednek el, ez előny lehet a számukra. Vé-
leményem szerint azonban az ott elérhető logisztikai szolgáltatások a kisebb 
választék és volumen miatt kisebb megtakarítási lehetőségeket is jelent a tranz-
akciós költségekből. Legnagyobb előnyük a speciális szakértelem és a legkor-
szerűbb technikai és technológiai megoldások közvetítése. 

A nagybani piac az egyik lehetséges út a mezőgazdasági termelők értékesítési 
pozícióinak a javítására. Erre az egyik legjobb példa Európa legnagyobb frissáru 
piaca, a már említett, Párizs melletti Rungis, ahol friss gyümölcs, zöldség és vágott 
virág értékesítése folyik többek között. A hazai termékeken kívül importárukat is 
értékesítenek, de a hazai kereskedőkön kívül a környező országok kereskedői is ott 
szerzik be a szükséges árut. A hatalmas logisztikai központ állami, párizsi önkor-
mányzati, megyei és szakmai befektetők közös tulajdonában van. 104 közlekedési 
vállalat és 45 egyéb (logisztikai) szolgáltató működik a területén, ahol a temperált 
raktáraktól a mélyhűtött áruk tárolására alkalmas raktárakig minden szükséges tá-
rolási mód megtalálható a friss termékek tárolásához, kiszereléséhez és értékesíté-
séhez. A logisztikai szolgáltatások széles skáláját nyújtják: pl. szeletelés, csomago-
lás, rendelés szerinti kiszerelés, tárolás, kiszolgáltatás. A Rungisen közvetlenül 
értékesítő 99 zöldség- és gyümölcstermelő és 537 tejtermék-termelő mellett nagy-
kereskedők, brókerek és export-import kereskedők is megtalálhatók. 

A TÉSZ-ek logisztikai szolgáltatására példa a Mórahalmi Logisztikai Park, 
amely kis-és közép agrárvállalkozások számára nyújt raktározási, csomagolási, 
gépjavítási-és karbantartási, fuvarozási, fuvarszervezési és hűtőházi szolgáltatá-
sokat. A Mórakert Szövetkezet logisztikai vagy disztribúciós központokba és 
áruházláncok áruházaiba közvetlenül szállítja termékeit. [HUSZTA 2005]. A 
TÉSZ-ek nálunk kaphatnak saját logisztikájuk fejlesztésére támogatást, de lo-
gisztikai szolgáltató igénybevételére nem [BAJAI 2007]. Az áruk eljuttatása 
azonban a TÉSZ központjába a termelő feladata. Ezért célszerű regionális szer-
veződésű TÉSZ-ek kialakítása. A felfuvarozást lehetne logisztikai szolgáltatók-
ra bízni, akik a sok megbízó kiszolgálása során járműparkjukat gazdaságosab-
ban tudják kihasználni, és ezért olcsóbban tudják a fuvarozást megvalósítani. 

A friss zöldség és gyümölcs értékesítése során nálunk és külföldön is jel-
lemző, hogy a nagy tőkével rendelkező, nagy forgalmat bonyolító kiskereskedői 
láncok saját logisztikájukkal kívánják a termékeket értékesíteni. A kiskereske-
delmi üzletláncok bizonyos termékek esetén megkövetelik az eladótól a logisz-
tikai feladatok ellátását, és nem törekszenek arra, hogy átvegyék tőlük. 
(VARGA–TUNYOGINÉ 2003) Látható tehát, hogy a friss zöldség és gyümölcs 
termelők csak akkor tudják fejlett logisztikával piacra juttatni termékeiket, ha 
logisztikai szolgáltatókat vesznek igénye. Náluk különösen éles a verseny az 
import termékekkel szemben. A versenyképesség megőrzése és javítása a tranz-
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akciós költségek csökkentésével és a minőség megőrzésével egyaránt remélhető 
korszerű logisztikai szolgáltatások igénybe vételével. 

 
3) A sertéságazat értékesítési sajátosságai 

A sertéstenyésztés ágazatára jellemző, hogy a fejlett EU-tagországokban 
rendkívüli mértékben koncentrálódott. (AKI 2006) Nálunk ez a koncentráció még 
elmaradt ettől, sok az 50 db alatti sertésállománnyal rendelkező tenyésztő. Ennek 
két hátránya is megmutatkozik: nem egyenletes a minőség, és nem megfelelő a 
kapcsolat a termelés és a feldolgozás között. Az elsődleges feldolgozás általában 
a termelőnél történik: a vágás, darabolás, csontozás műveletét a mezőgazdasági 
termelői tulajdonban lévő nagyüzemekben végzik. Mivel a termeléshez kapcso-
lódó elsődleges feldolgozás nem koncentrált, ezért nem hatékony, márpedig a 
termékágazat versenyképességét az elsődleges feldolgozás struktúrája adja meg. 
Az EU által elfogadott vágóhidak kihasználtsága alacsony. Főbb problémái: hű-
tőkapacitás szűkössége, nem megfelelő anyagmozgatási útvonalak és rendszerek 
kialakítása, melléktermék gyűjtés, tárolás, kezelés, fogyasztói felvilágosítás elég-
telensége, szennyvízkezelés, hulladékgyűjtés. A technológiai folyamatok közül 
problémát okoz sok esetben az élőállat beszállítás a vágóhídra, a féltest elszállítá-
sa továbbfeldolgozásra, vagy a vendéglátóiparba. (AKI 2006) Külföldön és itthon 
is az a jellemző, hogy a tovább feldolgozás koncentrált nagyüzemekben zajlik. A 
magyarországi húsfeldolgozó üzemek nyugat-európai viszonylatban közepes 
méretűeknek számítanak. Vagy korszerű nagyvállalatok, vagy a kereskedelmi 
láncok veszik át, amiből a hazai húsfeldolgozók kimaradnak. A belföldi értékesí-
tésre szánt feldolgozott termékek élőállat és sertéshús alapanyaga is 25-30%-ban 
külföldi eredetű. A másodlagos feldolgozás utáni tevékenységek: csomagolás, 
fagyasztás, hűtőtárolás, fuvarozás a kiskereskedelembe. 

Véleményem szerint a fentiek alapján a sertéshús termékpálya logisztikai 
problémáinak megoldásába következő területeken lehetne logisztikai szolgálta-
tókat bevonni:  
• A termelőtől élőállat fuvarozása a vágóhídra.  
• Az elsődleges feldolgozás során: 
⇒ a szűkös hűtőkapacitás kibővítése logisztikai szolgáltatók raktáraival 

megfelelő anyagmozgatási útvonalak és rendszerek kialakítása logiszti-
kai szakemberek bevonásával, 
⇒ melléktermék gyűjtés, tárolás, kezelés,  
⇒ fogyasztói felvilágosítás a címkén, csomagoláson,  
⇒ szennyvízkezelés, hulladékgyűjtés. 

• Másodlagos feldolgozás után: 
⇒ csomagolás, 
⇒ fagyasztás, 
⇒ hűtőtárolás, 
⇒ fuvarozás a kiskereskedelmi elárusító helyekre. 
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4) A baromfiágazat értékesítési jellemzői 
A Baromfi Terméktanács elemzése szerint a hazai baromfiforgalom megkö-

zelítőleg 55%-át adják a nagyobb vágóhidak, feldolgozott késztermékként, a 
többit háztáji, továbbá a csak belföldi piacra termelő kisebb regionális üzem. A 
baromfi feldolgozó üzemek (vertikálisan) integrálták a tenyésztőket, ezért a 
logisztikát is ők tartják kézben. Logisztikai szolgáltató igénybevételének lehető-
sége a feldolgozás utáni hulladékkezelésre korlátozódik. A vágott baromfi érté-
kesítése hazai piacon történhet a vágóüzem saját mintaboltjában. Jellemző az is, 
hogy a feldolgozóüzem nagykereskedelmi funkciókat is átvesz, és közvetlenül 
értékesít a kiskereskedelemnek saját fuvareszközzel vagy alvállalkozóval. A 
nagykereskedelmi tevékenységet (is) ellátó szervezet veszi át az árut, szerződé-
ses kapcsolat alapján (Budapesti Baromfi-nagykereskedelmi Vállalat, Metro, 
Alfa, Spar, Cora, Auchan). 

Véleményem szerint logisztikai szolgáltatók igénybevételével a tranzakciós 
költségek csökkenthetők lehetnének a fuvarozás megszervezése és lebonyolítá-
sa terén a feldolgozóüzem és a kiskereskedelmi elárusítóhelyek között, továbbá 
a minőségellenőrzés, a hűtőtárolás és csomagolás korszerű, jól szervezett meg-
valósításával.  
 
5) A gabonaágazat logisztikai feladatai 

CSONKA (2003) a gabonaágazat logisztikai feladatait tárta fel. A termesztés 
előtti feladatok vetőmag beszerzés, kemikáliák beszerzése. Termesztés utáni 
logisztikai feladatok: fuvarozás a tárolókba, tárolás, közraktározás, hitelnyújtás, 
nemzetközi fuvarozás, belföldi fuvarozás a malomba. Logisztikai feladatok a 
gabonaipari késztermékek csomagolása, az egységrakomány képzés, félkész 
termékek tárolása, fuvarozás tovább feldolgozásra, (másodlagos feldolgozás), 
csomagolás, egységrakomány-képzés, készáru tárolás éppúgy, mint fuvarozásuk 
a kereskedelmi elárusító helyekre.  

Szerintem ezek közül a műveletek közül a következőket lehet logisztikai 
szolgáltatóra bízni: fuvarozás a tárolókba, tárolás, közraktározás, intervenciós 
tárolás, nemzetközi fuvarozás, belföldi fuvarozás a malomba, feldolgozás utáni 
csomagolás, egységrakomány képzés, félkész termékek tárolása, fuvarozás to-
vább feldolgozásra, másodlagos feldolgozás utáni csomagolás, egységrakomány 
képzés, készáru tárolás, és fuvarozás kereskedelmi elárusítóhelyekre. 

SURÁNYI  (2008) szerint a mezőgazdasági termékek pályáinak az ismereté-
ben általánosságban elmondható, hogy az agrártermékek piacra jutásához, ver-
senyképességük biztosításához szükség lenne további értéknövelő logisztikai 
műveletekre. A logisztikai szolgáltató központok átvehetnének a termelőtől 
logisztikai feladatokat, megszervezhetnék a termelőtől a fogyasztóig terjedő 
ellátási láncot  
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A marketing és a logisztika kapcsolata 
Kezdetben a logisztikát a marketing célok megvalósításához szükséges esz-

köznek tekintették. Ma már azonban a marketing fogalmát kiterjesztjük a be-
szerzési folyamatokra is, és így nyilvánvalóvá válik, hogy a kettő együttes stra-
tégiai tervezése szükséges. LAMBERT–STOCK (in KOMÁROMI 2006) úgy fogal-
maz, hogy a marketing és a logisztika elsősorban az értékesítésen keresztül kap-
csolódik egymáshoz. HALÁSZNÉ (1998) szerint is a logisztika a vevőkiszolgálás 
megvalósításával a termékértékesítés meghatározó elemévé válik, ugyanakkor 
nemcsak az értékesítés, hanem a beszerzés folyamatát is áthatja. KNOLL (in 
KOMÁROMI 2006) a két tudományág kapcsolatát úgy jellemzi, hogy a marketing 
feladata a fogyasztási igények megkeresése, felkeltése, előrejelzése, a logisztikáé 
pedig az ellátási folyamatok összeállítása a beszerzéstől az értékesítésig. 

A marketing-logisztika kifejezést LEHOTA (1994) úgy használja, hogy a lo-
gisztika helyét jellemzi az agrármarketing funkciók rendszerében, és az anyag-
és készletgazdálkodást, a csomagolást és a fuvarozást nevezi meg leglényege-
sebb elemeinek. KOMÁROMI (2006) megfogalmazása szerint vállalatirányítási 
szemlélet és ennek alapján megvalósított tevékenységi kör, amely áthatja a tel-
jes vállalati működést, integrálja mindkét tudományterület eredményeit, feltéte-
lezi a menedzserek kölcsönös tájékozottságát a kapcsolódó szakterületeken, és 
ezek alapján szinergikus hatást céloz meg. Egy osztrák esettanulmány tanulsá-
gai alapján a következőkben látja a marketing-logisztikai gondolkodás szüksé-
gességének a legfőbb okait: 
• már nem lehet az élelmiszeriparban sem „push” stratégiát alkalmazni,  
• a termelőknek és a disztribútoroknak együtt kell működniük,  
• a bizalom és az együttműködés hasznosabb a hatalmi játszmáknál, 
• versenykörnyezetben nem sikeres az eladásra alapozott növekedés. 
Az élelmiszerlánc szereplői a logisztikai tevékenységek jobb összehangolásával 
érhetik el versenyképességük javulását. 

Ezek a következtetések alátámasztják azt a hipotéziseimet, hogy az élelmi-
szergazdaság gondjainak egy része a kereskedelmi logisztika fejletlenségéből 
adódik hazánkban. 

 
2.2.3. A logisztikai szolgáltató szerepe 

KNOLL (1999) megállapítása szerint a logisztika újszerűségéből következik 
az, hogy többek között a logisztikai szolgáltató fogalma sem egyértelműen rög-
zített. [ADEN et al.1993] szerint a fuvarozóból vagy szállítmányozóból akkor 
lesz logisztikai szolgáltató, ha egy folyamatot a főrendszerből kihelyeznek hoz-
zá, és ezáltal integrálódik a megbízója rendszerébe. Ezt a megfogalmazást 
HALÁSZNÉ (1998) és KNOLL (1999) is említi. Ugyanezzel az értelmezéssel ta-
lálkozunk másutt is, pl. a MFB Zrt. hitelezési tájékoztatójában a következőkép-
pen fogalmazza meg a logisztikai szolgáltatást: a Megbízótól átvállalt logiszti-
kai tevékenységek ellenszolgáltatás fejében történő elvégzése [6], de kiegészí-
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tésképpen a vállalati hálózatok fejlesztését, logisztikai tevékenységek kihelye-
zését (outsourcingját), és több vállalat számára nyújtható szolgáltatások kialakí-
tását támogató hitelezést említ. 

A FIATA (www.FIATA.com) és a CLECAT (www.clecat.org) meghatáro-
zása szerint: „A »szállítmányozási és logisztikai szolgáltatás« alatt minden olyan 
szolgáltatást érünk, amely (egy fuvareszközzel vagy multimodális módon megva-
lósított) fuvarozáshoz kapcsolódik (áruk gyűjtése, rakodása, árukezelése, csoma-
golása vagy terítése), valamint az ezekhez kapcsolódó melléktevékenységek és 
tanácsadás is, beleértve de nem leszűkítve a vám- és pénzügyi tevékenységekre, 
hivatalos árdeklarációk, szállítmánybiztosítási tevékenység, és az árukra vonat-
kozó pénzbeszedések vagy -kifizetések. A szállítmányozási szolgáltatás továbbá 
magába foglalja a fuvarozással, árukezeléssel, rakodással összefüggő, modern 
kommunikációs és információs eszközök segítségével megvalósított logisztikai 
szolgáltatásokat, és a tényleges supply chain managementet. Mindezeket a szol-
gáltatások rugalmas megvalósításával kell nyújtani. (Saját fordítás.) 

A Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók Szövetségének 
(MSZLSZSZ) tagjai a következő szolgáltatásokat hirdetik magukról 
[www.szallitmanyozok.hu]: túlméretes áruk, logisztikai szolgáltatás, közúti 
fuvarozás, vámügynöki tevékenység, raktározás, közraktározás, fuvarközvetítő, 
légi szállítmányozás, közúti szállítmányozás, tengeri szállítmányozás vasúti 
szállítmányozás, gyűjtőforgalmi szállítmányozás, konténeres szállítmányozás. 
Látható tehát, hogy a „logisztikai szolgáltatás” csak egy a tevékenységeik kö-
zül, és nem azonosítják a fuvarozási és a szállítmányozási szolgáltatásaikkal.  

Gyakran a szállítmányozóból lesz logisztikai szolgáltató. Ennek a magyaráza-
ta egyrészt az, hogy az általa addig melléktevékenységként magas színvonalon és 
gazdaságosan végzett raktározás, raktári árukezelés, el- és felfuvarozás beépül 
egy termelő vagy kereskedő vállalat tevékenységébe, más szóval a vállalat ezeket 
a műveleteit teljesen kihelyezi a szállítmányozóhoz, de szervesen a főtevékeny-
ségéhez kapcsolódó rendszer részeként. Másik ok, hogy a szállítmányozók felis-
merték, hogy az egyre erősebb versenyben a logisztikai szolgáltatóvá válás meg-
erősítheti pozícióikat a hagyományos megbízókkal, sőt, új megbízásokat hozhat. 

A hazai szállítmányozói piac nagyságának, várható változási irányának 
becslését a következő képlet fejezi ki: 

Qsz = Q + L = Ö – (S + F + P + K) + L 
ahol: 
Qsz = Az az árumennyiség, melynek fuvarozási, csomagolási, tárolási, vámkeze-

lési stb. igényét magyar hagyományos szállítmányozó vagy szállítmányo-
zás-logisztikai szolgáltató bekapcsolásával elégítik ki.  

Q = A Magyarországon bejegyzett szállítmányozók számára jelen lévő ha-
gyományos szállítmányozási (tehát a fuvarozási és ezzel összefüggő egyéb 
szolgáltatások iránti igény).  

L = Olyan logisztikai szolgáltatások iránti igény, melyek a szállítmányozókhoz 
vonzzák azokat a megbízásokat is, melyek a hagyományos fuvarozási és 
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egyéb szolgáltatások iránti igény miatt nem kerülnének hozzá. Pl. a terme-
lőnek van saját fuvareszköze, de a termékeivel szemben megnövekedett lo-
gisztikai – pl. csomagolási, szortírozási, minőségellenőrzési stb. – igény 
miatt keres logisztikai szolgáltatót.  

Ö = A magyar gazdaság teljes fuvarozási és ezzel összefüggő egyéb szolgálta-
tásokra vonatkozó igénye, mely a termelési, beszerzési, értékesítési, el-
osztási, szociális, kulturális, egészségügyi, vendéglátóipari stb. termék-
áramlási folyamatok összességét foglalja magába.  

S = A termelő, kereskedő, szociális, kulturális, egészségügyi, vendéglátóipari 
stb. vállalatok és intézmények saját eszközeivel szállított, rakodott, cso-
magolt, tárolt stb. árumennyiség.  

F = Az a termékmennyiség, melyekre a fent említett vállalatok és létesítmé-
nyek szállítmányozó bekapcsolása nélkül fuvarozó vállalatokat, közraktá-
rakat és egyéb szolgáltatókat vesznek igénybe. 

P = Az a termékmennyiség, amely a paritásválasztás következtében nem ma-
gyar fuvarozó vagy szállítmányozó közreműködésével kerül továbbításra. 
GYÖRE et al. (2008, 33. o.) szerint a helytelen paritásválasztás miatt a ma-
gyar exportőrök elveszítik a hosszabb paritás nyújtotta esélyt magasabb 
eladási ár elérésére. 

K = Az a termékmennyiség, melyet a magyar vállalatok a magyar fuvarpiacon 
jelen lévő külföldi fuvarozóra bíznak.  

Tehát a Magyarországon működő szállítmányozók alapvetően a magyar 
gazdaság fuvarozási és ezzel összefüggő egyéb szolgáltatási igényeire alapoz-
hatják tevékenységüket. Gyakorlatilag ezen a helyzeten nem változtatott az EU-
ba történő belépésünk sem, hiszen a szolgáltatások exportjára lehetőségünk volt 
az EU országaiba irányulóan eddig is, de a nálunk nagyobb tőkeerővel rendel-
kező vállalatokkal ezután sem fogunk tudni versenyezni. 

 
2.2.4. A logisztikai szolgáltatók típusai 

LUKÁCS–TELEKI (2004) 1PL-nek nevezi azt az esetet, amikor a termelő vál-
lalat a logisztikai funkciókat saját eszközeivel saját maga végzi el. 2PL az a 
szolgáltató, akihez bizonyos alapvető logisztikai funkciókat kihelyeztek a ter-
melő vállalatból (pl. fuvarozás, fuvarozóválasztás, fuvarozási szerződések meg-
kötése, raktározás).  

3PL az a szolgáltató, aki komplex szolgáltatáscsomagot nyújt a termelő 
számára, többnyire hosszú távú, partneri kapcsolat formájában. Outsourcing 
partnerként is emlegetik. Ma már egyre szigorúbb elvárás a termelők részéről, 
hogy a logisztikai szolgáltató a termelésen kívüli szolgáltatásokat egyetlen 
szolgáltatóként, fővállalkozásban nyújtsa. Ezt a logisztikai szolgáltató részben 
saját maga látja el, részben kiépít egy olyan szolgáltatási hálózatot (2. szintű 
szolgáltatókból), melyet szerződések rendszerével tart kézben. Megbízása leg-
alább egy évre szól (LUKÁCS–TELEKI 2004, ÁTS).  
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A 4PL-nek nevezett szolgáltató az ellátási lánc többi erőforrásának koordi-
nálásával, integrálásával, tervezi, menedzseli, kontrollálja az ellátási lánc fo-
lyamatait. Rendszerszolgáltató, aki magas színvonalú szakértelemmel, tervezési 
tanácsadással, e-business támogatással, szervezési, ügyviteli és operatív szol-
gáltatásokkal, IT-támogatással és hálózatépítéssel, szoftverfejlesztéssel kiegé-
szítve tarja kézben a földrészek közötti kereskedelemben zajló termék-, szolgál-
tatás-, információ-, okmány-, munkaerő- stb. áramlási műveleteket (HALÁSZNÉ 

2002, LUKÁCS–TELEKI 2004, PERJÉSI 2007). 
Az LLP – lead logistic provider – a fuvarozások optimalizálását, valameny-

nyi alvállalkozó koordinálását, a főtevékenység technológiájába való integrálá-
sát, a raktárhálózat megtervezését, a belső és nemzetközi fuvarozások megszer-
vezését végzi. 

A 5. táblázat szemlélteti a szállítmányozói és a logisztikai szolgáltatói tevé-
kenység közötti különbséget. 

5. táblázat 
A szállítmányozók, mint logisztikai szolgáltatók 

Szempontok Általános szállítmányozó Logisztikai szolgáltató 

Díjazása 
Szállítmányozói jutalék, átvé-
teli díjtétel, valamint készki-
adásainak megtérítése. 

Átalánydíj. 

Felelőssége 

Szerződések megkötéséért 
csak vétkesség esetén, fizikai 
tevékenység végzése közben 
keletkezett árukárért szakszol-
gáltató módjára. 

Közvetlen tárgyi felelősség 
árukárért és határidő túllépé-
sért vétlenség esetén is. 

Érdekeltsége 
Szolgáltatásaiért minél na-
gyobb bevétel megszerzése 

A lánc működése sikeres le-
gyen. 

Megbízást 
kapja 

Az árutulajdonostól vagy má-
sik szállítmányozótól. 

A termelőtől. 

Forrás: ÁTS JÚLIA  docens előadása a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Karon: „A szállítmányo-
zó, mint logisztikai szolgáltató”. 
 

A 6. táblázat is azt bizonyítja, hogy a logisztikai szolgáltató érdekeltsége, 
díjazása, felelősségviselése révén része lesz a megbízó rendszerének.  
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2.3. A benchmarking  
A benchmarking EVANS (1997) megfogalmazása szerint termékek, szolgál-

tatások és folyamatok szisztematikus, rendszeres és folyamatos összehasonlító 
elemzése, ami történhet saját vállalaton belül, vagy más vállalat, intézmény 
gyakorlatának az összehasonlítása a sajáttal. Olyan folyamat, amelynek során 
alapvetően jobb üzleti gyakorlatokkal, termékekkel, szolgáltatásokkal, folyama-
tokkal, módszerekkel hasonlítjuk össze a sajátunkat. Vezetői segédeszköz az 
összehasonlító értékelés segítségével, folyamatos fejlődési programok, stratégi-
ák kifejlesztésére. Ennek során ki kell választani azt, ami fontos, meg kell érte-
ni, hogy mennyire jó az, amit a benchmark csinál, meg kell tanulni, hogy ho-
gyan csinálja, és fel kell használni a tanultakat. 

KOMÁROMI (2006) termékek, szolgáltatások és folyamatok rendszerezett 
összehasonlításaként jellemzi a benchmarking módszerét. A szervezet folyama-
tos fejlesztésének egyik eszköze lehet. Használható termékek, szolgáltatások, 
menedzsmentmódszerek vagy folyamatok értékelésére egyaránt. 

WATSON (1992) szerint a legjobbhoz kell mérni magát a vállalatnak, annak 
érdekében, hogy piacvezetővé váljon. Mások, pl. CARSTEN–MATTHIAS (1997), 
BÁCSI (2003) szerint nem feltétlenül a piacvezető vállalattal kell a saját vállala-
tot összehasonlítani ahhoz, hogy a benchmarking eredményre vezessen. 

A módszer főbb célkitűzései: WATSON (1992) szerint a benchmarking fo-
lyamatnak eredménye lehet: 
• célkitűzések elérése vagy mérések végzése a versenyeredmények terén; 
• új képességek megszerzése. 

Előnye, hogy  
• már bevált gyakorlatot ismerhet meg, szemben a kísérletezéssel; 
• olcsóbb, mint saját kísérletek lefolytatása, kipróbálása, elemzése stb.; 
• gyorsabban hoz eredményt az összehasonlítás, mint a saját kísérletezés; 
• rákényszerít a saját folyamatok alapos megismerésére, elemzésére; 
• az összehasonlítással saját hibáinkat, hiányosságainkat ismerjük meg; 
• új ötleteket ad a folyamatos fejlődéshez; 
• fokozza a piaci versenyképességet. 

Hátránya, hogy  
• a fentiek ellenére ez az eljárás is idő- és költségigényes; 
• nem megfelelő benchmark kiválasztása esetén nem hoz megfelelő ered-

ményt; 
• a mérések kiértékelése függ az értékelő személytől. 

CAMP (1998) szerint a benchmarking vállalati testületi kultúrát vesz át. Ta-
nulásra ösztönöz. Elemeinek ismétlődése és a szervezet fejlesztésére irányultsá-
ga nagyon hatékonnyá teszi. Középpontjában áll: a fogyasztó / megrendelő, a 
minőség, a szervezet (alkalmazottak meggyőzése, ösztönzése, oktatás módsze-
rei), a költség és a hatékonyság, az idő és a folyamat. 
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2.3.1. Benchmarking típusok 
Típusait többféleképpen csoportosítja a szakirodalom. HORVÁTH–GRITISCH 

(1996) szerint: 
• vállalaton belüli (internal); 
• vállalatok közötti (external, kompetitív); 
• funkcionális (a logisztikai folyamatok összehasonlító elemzése ebbe a kate-

góriába tartozik).  
Egy másik csoportosítás szerint (KARLÖF 1995, EVANS 1997, CAMP 1998): 

1) belső benchmarking, amely egy rendszer különböző alrendszerei közötti 
összehasonlítást végez; 

2) verseny benchmarking: ágazaton belüli versenytársak mutatóinak összeha-
sonlítása a sajáttal; 

3) területi/funkcionális benchmarking: saját területen belüli, de más tevékeny-
séget folytató rendszer hasonló funkciójú folyamatainak, módszereinek ösz-
szehasonlítása; 

4) folyamati/generikus benchmarking: teljesen eltérő funkciójú vállalat hason-
ló folyamataival történő összehasonlítás.  
KOMÁROMI (2006) funkció benchmarkingnak az ágazaton kívüli vállalko-

zással történő összehasonlítást nevezi. 
CARSTEN–MATTHIAS (1997) csoportosítása szerint vállalaton belüli, ága-

zaton belüli és átfogó (funkcionális) benchmarking típusok vannak. Ez utóbbi 
esetben másik ágazathoz tartozó tevékenységek, folyamatok összehasonlításá-
ról van szó. 

WATSON (1992) az operatív benchmarkingot megkülönbözteti a stratégiai 
benchmarkingtól, mivel ez utóbbi a stratégiai üzleti teljesítmények jobb megér-
téséhez a vállalatok együttműködésével, hosszú távú kapcsolatok működtetésé-
vel nyilvánul meg. Alternatív folyamatok rendszerezett felkutatása, amely arra 
irányul, hogy alapvetően megváltoztassa az üzletet. Megemlíti a globális 
benchmarkingot is, mely olyan globális alkalmazáson nyugszik, ahol a nemzet-
közi kereskedelmi, kulturális, üzleti folyamatok megkülönböztető jelei épülnek 
be a vállalatokba, és az üzleti folyamatban való alkalmazásuk megérthető. 

A belső benchmarking előnye, hogy könnyen megvalósítható, mert biztos, 
hogy nem ütközik az összehasonlításra kiszemelt részleg ellenkezésébe. Hátrá-
nya azonban az, hogy megmarad a belső megközelítési mód a vizsgálatot vég-
zőben, és nem szerez új tapasztalatokat más vállalatoktól. Először konvergens, a 
későbbiekben divergens gondolkodás szükséges hozzá. Hasonló vagy eltérő 
műveleteket vagy folyamatokat is összehasonlíthat.  

A külső (kompetitív) benchmarking sok esetben nehezen megvalósítható a 
versenytárs tiltakozása miatt. Sokan azonban versenyelőnynek tekintik, hogy 
többen is őket szemelték ki benchmarknak, és segítik az összehasonlító művele-
tet. Alapvetően divergens gondolkodás szükséges hozzá, mivel a különbözősé-
gek feltárásán és a kevés, de lényeges azonos művelet vagy folyamat jellemző 
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észrevételén múlik a sikeressége. Az eljárás lényege, hogy két különböző szer-
vezetben zajló azonos folyamatokat hasonlít össze egymással. Az eljárás elő-
nye, hogy ha sikeresen végzik, akkor merőben új ismeretekhez, szemlélethez 
juthatnak az eljárást kezdeményező szervezetnél a versenytárstól szerzett ta-
pasztalatok segítségével. 

A területi/funkcionális benchmarking az azonos területen működő, de nem 
versenytárs szervezetek működését, folyamatait hasonlítja össze a sajáttal. Elő-
nye, hogy könnyebb hozzá partnereket találni, mint a verseny benchmar-
kinghoz. Hátránya viszont, hogy általában költséges eljárás. Az eljárás során 
precizitás és egy bizonyos absztraktív gondolkodás egyaránt szükséges. Sok 
hasonló és sok különböző elemet kell feldolgozni az összehasonlításban. 

A folyamati (generikus), illetve funkcionális (CARSTEN–MATTHIAS 1997, 
KOMÁROMI  2006 szerinti) benchmarking eljárás, amely teljesen eltérő szerveze-
tek közötti folyamatok összehasonlításán alapszik, EVANS (1997) szerint a leg-
alkalmasabb arra, hogy a legjobb gyakorlatot találja meg az elemzés következ-
ményeként. A saját területet tudni kell „kívülről látni” annak érdekében, hogy 
megértsük, milyen változások idézhetők elő benne az összehasonlítás eredmé-
nyeként. Divergens, intuitív, kreatív, a szokványostól eltérő gondolkodást igé-
nyel. Olyan ötleteket kell keresni, melyeket egy teljesen eltérő környezetben 
kell alkalmazni. Ebben az esetben a különbségek teljesen nyilvánvalóak, a ha-
sonlóságokat viszont nehezebb észrevenni.  

 
2.3.2. A benchmarking eljárás során alkalmazott mutatószámok 

KOMÁROMI (2006) szerint a benchmarking tevékenység során szinteket, mu-
tatószámokat kell alkalmazni. Ezek lehetnek. 
• abszolút mutatószámok; 
• viszonyszámok; 
• komplex mutatószámok; 
• szubjektív értékskálák. 

A benchmarking folyamat fő elemei EVANS (1997) szerint: tervezés → 
adatgyűjtés → adatok kiértékelése → eredmények bevezetése a gyakorlatba. 

 
Tervezés és adatgyűjtés. A vizsgálandó folyamat kiválasztása és meghatáro-

zása, az eredmények mérésére szolgáló mutatók meghatározása, a vizsgálatba 
bevont vállalatok körnek a meghatározása. Fő kérdései: Mit? Kihez viszonyítjuk?  

Másodlagos információk gyűjtése szakirodalom és publikációkban hozzá-
férhető adatok megszerzésével történik. Ennek a módszernek az előnyei SPEN-
DOLINI (1992) szerint: könnyen gyűjthető, elérhető, sokféle forrás, elérhetőség 
áll rendelkezésre az adatforrásokból, gyűjtése nem drága, bárki elérheti az in-
formációkat, sokféle iparágból származó, széleskörű információkhoz lehet így 
hozzájutni. A módszer hátrányaira többek között SPENDOLINI (1992) és 
MICHAEL J. (1992) hívják fel a figyelmet: túl sok információhoz lehet hozzájut-



44 

ni mindössze néhány iparágról, a forrásokat és statisztikákat ellenőrizni kell, 
előfordulhat bennük sok homályos hivatkozás, időigényes lehet, az idegen 
nyelvű adatokat le kell fordítani. 

Elsődleges információk gyűjtése: az adatgyűjtés közvetlenül a benchmarktól 
írásbeli vagy szóbeli kikérdezés, látogatás stb. formájában. 

A személyes adatgyűjtés előnye, hogy megalapozza a személyes kapcsolato-
kat, és jó irányba terelheti az információkat. Hátránya, hogy költséges, időigé-
nyes, és az ütemezése gondokat okozhat (SPENDOLINI 1992). 

Az adatok kiértékelése EVANS (1997) szerint különféle folyamatelemzési 
eszközök segítségével lehetséges. Ide tartoznak a folyamatábrák, munkafolya-
mat-diagramok, adatgyűjtő lapok, grafikus ellenőrző lapok, futódiagramok, 
szórásdiagramok, hisztogram, pontgrafikon, PARETO-analízis, ok-okozat diag-
ramok, statisztikai folyamatellenőrző táblázatok stb.  

Gyakorlati alkalmazás bevezetése: az összehasonlítás során megtanult jobb 
gyakorlat bevezetése a vállalatok feladata, melynek célkitűzése a vállalat ered-
ményesebbé tétele. A benchmarking vállalati belső építkezés, folyamatelemző 
tanulmány formájában vagy jobb üzleti eredmények elérése céljából. WATSON 
(1992) és HINES (1998) szerint a benchmarkinghoz jelentős tőkeerőre van szük-
ség, és támogatásához nemzeti szintű stratégia is szükséges. 

 
2.3.3. Benchmarking Magyarországon 

Költségigényessége ellenére Magyarországon is számtalan vállalat próbál-
kozott már vele, és publikálta ezzel kapcsolatos sikereit. KOVÁCS (1999) egy 
eljárásmódszertant mutatott be az adminisztratív tevékenységek benchmarking 
segítségével történő elemzéséhez, (VALENTINI  1997) bemutatta azt a projektet, 
amelyben az AMSTEL magyarországi sörrekesz-hiányának problémájából ki-
indulva végeztek benchmarking elemzést egész Európára kiterjedően. BÁCSI 
(2003), a Zwack Unicum Rt. logisztikai főmérnöke, saját vállalatának elvárásait 
és eredményeit mutatta be a benchmarking módszerének alkalmazása kapcsán 
(BARICZA 2007). 

BORBÉLY (2007) több nemzetközi összehasonlító benchmarking tanul-
mányban történő részvételüket mutatta be, melyben csővezetékes rendszerek és 
telepüzemeltetési műveletek összehasonlítását végezték. Előnyeiként sorolta fel 
a hatékonyság javítását azáltal, hogy világossá teszi a vizsgálatban részt vevő 
piaci szereplők hatékony működését a többiekhez viszonyítva, kiemeli a javí-
tandó területeket, de az értékeket is, bemutatja a legjobb iparági teljesítménye-
ket, és mindezeket a szigorú adatvédelmi előírások betartásával. HERDON 
(2007) egy ipari tevékenységet folytató vállalat logisztikai vezetőjeként a kész-
leteltérések kiküszöbölése, a készletgazdálkodás és a raktári folyamatok opti-
malizálása érdekében remélt segítséget kapni a Magyar Beszerzési és Készlete-
zési Társaság Benchmarking tagozatának munkájában történő részvétellel. Ez a 
tevékenység azonban az említett tagozatban még mindig a kezdeti lépéseknél 
tart. Előrelépést közös adatbank létrehozása jelenthetne, ami Magyarországon 
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nagyon nehezen indul. Ennek ellenére a tagozat – melynek munkájában magam 
is részt veszek – a tagok közötti adatbázis kialakításán munkálkodik. 

 
2.4. A vevői-beszállítói kapcsolatok  
2.4.1. Az ipari főbeszállítók jellemzői 

Az ipari főbeszállítók jellemzőinek elemzése szükséges volt a további vizs-
gálataim elvégzéséhez. HINES (1994) úgy jellemezte a szerepüket, hogy ők lát-
ják el a minőségi szűrést a további beszállítók vonatkozásában, versenyelőnyt 
biztosítanak a megrendelő számára, a fődarab-előállítási folyamatában ők látják 
el a rendszerfejlesztést az alvállalkozók körében, gyakran ők szerzik be az alap-
anyagokat az alvállalkozók számára is, részt vesznek a terméktervezésben és az 
alapkutatásokban is. Problémamegoldók: a kulcsfontosságú problémákat ők 
oldják meg, és nem az összeszerelő üzem, amely a késztermék végső kibocsátó-
ja. KŐVÁRI  (2008) ráirányítja a figyelmet a beszállítók innovációs képességének 
fontosságára is.  
 
2.4.2. A vevői-beszállítói kapcsolatok 

A vevői-beszállítói kapcsolatok elemzésére szolgál HINES és SAKO módsze-
re (HINES 1994, 1998), mellyel a kapcsolat szorosságát elemzik. Vizsgálataik a 
szolgáltató-megbízó kapcsolatra nem terjednek ki.  

MUNSON et al. (1998) főként észak-amerikai vállalatok közötti együttműkö-
dési sajátosságok tanulmányozására alapozott munkája a vevői-beszállítói kap-
csolatokra vonatkozóan több olyan érdekes megállapítást tesz, ami a mai ma-
gyar gyakorlatban még szkeptikus fogadtatásra talál. Az információ-
megosztásnak általuk hangsúlyozott fontossága nálunk is elfogadott tény, de 
megfigyelhető, hogy a termékpályát uraló vállalat él is ezzel az erőfölénnyel 
sok esetben. A szerzők figyelemreméltó megállapítása volt, hogy kis beszállító 
vagy kis vevő is elérhet mennyiségi kedvezményeket az árból, ha egy adott ve-
vője vagy beszállítója számára jelentős partner. Újdonságnak számít a szerzők 
azon megállapítása is, hogy a vevő (vagy megbízó) egy-egy új szolgáltatás vagy 
termékváltoztatás költségeit részben vagy egészben átvállalja beszállítójától. Erre 
a szerzők konkrét példákat is említettek. Itt hangsúlyozták, hogy a vevők szövet-
ségeseknek tekintik a beszállítóikkal kialakított ágazat tagjait, és a közös ered-
mény érdekében ügyelnek beszállítóik jövedelmi szintjének a megőrzésére is. 
Hasonlóan fontosnak tekintették az együttműködő partnerek közötti bizalom ki-
alakítását és megőrzését. A munka fő mondanivalója az volt, hogy a hosszú távú, 
stabil kapcsolatok jövedelmezőbbek a konfliktusokkal terhelt kapcsolatoknál. 
Tehát azok a vállalatok, amelyek megtehetnék, hogy visszaéljenek a beszállítói 
láncon belüli erőfölényükkel, előtérbe helyezik a szilárd partneri együttműkö-
dést és ez az egész rendszer eredményesebb piaci szerepléséhez vezet. 

Az eladó-vevő kapcsolatnak két fő típusát különbözteti meg a szakirodalom: 
• versenyeztető kapcsolat; 
• partneri kapcsolat (GELEI 2004). 
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A legeredményesebb módszer azonban e kettőnek a kombinált alkalmazása 
a beszállító jelentőségének a függvényében. 

HINES (1994, 1998) az együttműködő, partneri kapcsolatok jellemzőit ösz-
szesen 22 pontban foglalta össze. 

A partneri kapcsolat a szakirodalom szerint eredményesebbnek mutatkozik 
(HINES 1994, GELEI 2004, SZABÓ 2004, SZEGEDI 2005, BENKŐ 2006). Ennek 
főbb okai:  
• a partneri kapcsolatban a felek szakmai tapasztalatcseréje intenzív, ezért 

gazdagodnak egymás tapasztalataival; 
• közös termékfejlesztést, kutatást, munkaerő-képzést, beruházásokat valósí-

tanak meg, ezért alacsonyabb működési költségekkel jobb minőségű termé-
keket képesek előállítani; 

• a kölcsönös bizalom további költségcsökkentő hatású, mivel a partnerek 
bátrabban valósíthatnak meg saját beruházásokat is a tartós együttműködés 
tudatában;  

• a jó együttműködési légkörnek is köszönheti a sikerességét. 
WIMMER (CHIKÁN–WIMMER 2003) ezt kiegészíti azzal, hogy a stabil üzleti 

kapcsolatok hozzájárulnak a tranzakciós költségek csökkentéséhez. A fő hátránya, 
hogy nagyfokú a partnerek kölcsönös függősége, nehéz a kapcsolatból kilépni. 

A versenyeztető kapcsolat arra kényszeríti a beszállítót, hogy folyamatosan 
a költségek csökkentésére és a vevői igények minél magasabb színvonalú kielé-
gítésére törekedjen. Emiatt a versenyeztető kapcsolat is sok esetben eredmé-
nyes. Ahhoz azonban, hogy a beszállító az állandó versenyeztetésben eredmé-
nyes legyen, nagy tőkeerővel kell, hogy rendelkezzen, mert a fejlesztéseket, 
kutatást egyedül kell állnia.  

A versenyeztető kapcsolatban működő beszállítók arra törekszenek, hogy 
több megrendelővel kerüljenek kapcsolatba. Az így felfejlesztett beszállítói 
nagyvállalatok a méretarányból származó előnyöket tudják érvényesíteni.  

A vevőnek a vásárolt termék, szolgáltatás jellegétől függően kell a beszállí-
tói kapcsolatait kialakítania: 
• A „nem stratégiai termékek” – tehát a jól szabványosítható termékek beszál-

lítóinál előnyösebb lehet a versenyeztető kapcsolat. 
• A „stratégiai” termékek, tehát a nagy értékű, a főtermék színvonalát nagy 

mértékben befolyásoló termékek beszállítóival célszerű hosszú távú 
együttműködésen alapuló partneri kapcsolatot kialakítani. 
Az eladó-vevő kapcsolatok sajátosságait elemzi a kapcsolat-specifikus be-

ruházások szempontjából NAGY J. (2004). A tanulmány a japán autóipari be-
szállítók és megrendelőik kapcsolata alapján négy fő kapcsolati típust határoz 
meg. Az elemzés a beruházásokon kívül a kapcsolattartás formáját, a közös 
vagy egyéni tervezést, az ellenőrzés módját, a szociális klímát is jellemzi a 
négyféle típusban. A versenyeztető és a partneri kapcsolat jellemzőit a 6. táblá-
zatban foglaltam össze. 
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6. táblázat 
A versenyeztető és a partneri kapcsolat fő jellemzői 

 Versenyeztető Partneri 

Szerződés időtar-
tama (idő) 

rövid, legfeljebb 1 év* hosszú távú, min. 3-5 év 

Kommunikáció 
szűk körű, kizárólag szak-
mai 

többcsatornás, szakmain 
túlnyúló 

Együttműködés 
formája 

részletes, írásbeli 
bizalmon alapuló, sok szó-
beli megállapodással 

Fejlesztés,  
beruházás 

külön-külön közösen 

Tervezés 
a vevő/megrendelő egyedül 
tervez 

termék, szolgáltatások kö-
zös tervezése 

Kockázatviselés külön-külön kockázatmegosztás 

Költségrendszer 
átláthatósága 

nem látnak bele egymás 
költségrendszerébe 

kölcsönösen belelátnak 
egymás költségrendszerébe 

Munkaerőképzés külön-külön közös 

Munkalégkör feszült harmonikus 
* A gyakorlatban a tényleges együttműködés gyakran azonos időtartamú a partneri kapcsolat-

ban lévő vállalatokéval. 

Forrás: saját összeállítás Hines (1994), Munson (1998), Gelei (2004), Nagy (2004), Szabó 
(2004), Szegedi (2005), Benkő (2006) munkái felhasználásával. 
 
2.4.3. Értéknövelő szolgáltatások 

Az érték fogalma megközelíthető a gazdálkodó szervezetek szemszögéből is 
(tulajdonosi érték) vagy marketing oldalról is, mint használati érték. (WIMMER 
2003) Az értékteremtő, tehát értéknövelő tevékenységek közé sorolható az áruk 
raktározása, a készletnyilvántartás és a raktárban elvégezhető egyéb szolgáltatá-
sok, melyekre példaként álljon itt két logisztikai szolgáltató vállalat ajánlata. Az 
interneten a következőket sorolják fel értéknövelő szolgáltatásokként: Gebrüder 
Weiss (TECTRAXX: befuvarozás, kifuvarozás, raktározás, komissiózás, cso-
magolás, kartonba helyezés, címkézés, hibás termék csere (www.gebruder. 
weiss.hu). DHL: összecsomagolás (több termék egybecsomagolása), termék 
összeállítás JIT rendszerben történő kiszállításhoz, újracsomagolás, nagyobb 
csomag összeállítása, súlyellenőrzés, tartalomellenőrzés, feliratozás, szavatos-
sági időt jelző címke felhelyezése, egészségügyi és egyéb igazolások behelye-
zése a csomagolásba, egyéb, országspecifikus előírások teljesítése, termékek 
összepántolása, egységrakomány-képzés, hőmérsékletre, biológiai szennyező-
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désekre érzékeny termékek speciális csomagolása, kiszállított termékekről 
számla készítése, szállítmánybiztosítási szerződés megkötése, vámkezelés, 
gyűjtőforgalomban történő továbbítás stb. (www.dhl.hu). 
Magyarországon a logisztikai szolgáltatóktól igénybevett értéknövelő szolgálta- 
tások aránya 41%-ról 56 %-ra nőtt 2003-2009 között. 
(http:///mlbkt.hu/2009/12/logisztikai-outsourcing-magyarorszagon-2009 
 2010.04.08.) 

 
 
2.5. Az együttműködési idő hossza 

Az együttműködési idő hosszával megítélésem szerint kiemelten szükséges 
foglalkozni, mert ez határozza meg alapvetően a kapcsolat szorosságát. GELEI 
(2004) szerint a hosszú távú együttműködés eredményeként a koreai autógyár-
tók és beszállítóik között a beszállítók kapcsolat-specifikus befektetései maga-
sak, erős a koordináció a partnerek között. Hasonlóan jellemezte a hosszú távú 
kapcsolatok előnyeit NAGY J. (2004), SZEGEDI (2005) és BENKŐ (2006). PACHÉ 
(1998) szerint egy szabványosított, a sokoldalú forgalom által szükségessé tett 
szilárd logisztika helyett itt egy differenciált, „testre szabott” logisztikáról van 
szó, mely hűségre készteti a megbízót azáltal, hogy személyre szóló szolgálta-
tást nyújt neki.  

Az élelmiszergazdaságban ILLÉS et al. (2003) már említett tanulmánya a friss 
zöldség és gyümölcs kereskedelmére vonatkozóan fogalmazza meg egy bench-
marking elemzés tanulságaként a hosszú távú, elkötelezett kapcsolatok követel-
ményét, melynek megjelenési formáiként említi a közös célokat, a bizalom fon-
tosságát a partnerek között, a gyakori kapcsolattartást, a partnerváltás magas költ-
ségét, minőségi szabványok alkalmazását. Jellemző a kevés beszállító, ezen belül 
pedig a vevővel szemben a kapcsolattartó a főbeszállító. A tanulmány hangsú-
lyozza a hosszú távú beszállítói kapcsolatok jelentőségét.  

MÁTYÁS (2005) a TESCO sikeres működésének elemzése során megállapít-
ja, hogy nagyon nagy értékű a hosszú távú, stabil viszony a beszállítóval. 

VÍZHÁNYÓ  (2006) a kis- és középvállalkozásokra irányuló elemzésében azt 
tapasztalta, hogy a megkérdezett vállalkozásoknak több mint 50%-a törekszik 
hosszú távú kapcsolatokra a beszállítóival.  

 
2.6. Az élelmiszergazdaság fejlesztését elősegítő pénzügyi források 

ILLÉS at al (2003) az Egyesült Királyság és Magyarország frisszöldség és 
gyümölcsimportjának összehasonlító vizsgálata végén egyik következtetése az, 
hogy a magyar termelők az osztályozás, csomagolás, fuvarozás és minőség-
ellenőrzés technológiai és műszaki színvonalának javítását állami segítség nél-
kül nem tudják megoldani. Véleményem szerint az ezen célokra történő pénz-
ügyi források felhasználása gazdaságosabb lenne az elaprózott termelői beruhá-
zások helyett logisztikai szolgáltatóknál végzett közös beruházások megvalósí-
tásában. 
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A következőkben áttekintem, hogy milyen pénzügyi források támogatotti 
körében szerepelnek logisztikai fejlesztések, jelenleg miért nem segítik az álta-
lam javasolt együttműködést, és hogyan lehetne őket a fenti célra felhasználha-
tóvá tenni. 

A közös fejlesztések szükségességét a következő érvekkel kívánom alátá-
masztani: 
• az élelmiszergazdaság vállalkozásainak jelentős részében nem állnak ren-

delkezésre azok az eszközök és az a szaktudás, amelyekkel a termékek ver-
senyképes piacra juttatásához szükséges logisztikai feltételeket meg lehetne 
teremteni; 

• az értéknövelő logisztikai szolgáltatások helyi beruházásban történő megva-
lósítása nemzetgazdasági szinten gazdaságtalan, az elaprózott fejlesztések 
hatékonyan nem működtethetők; 

• azok a vállalkozások, amelyek nem tudják a korszerű logisztikai megoldá-
sokat saját maguk megvalósítani, megvásárlásukhoz sem rendelkeznek 
megfelelő tőkeerővel; 

• a fejlett logisztikai szolgáltatásokat nyújtó szakvállalatok nagy része nem 
felkészült a sajátos árutárolási, kezelési, fuvarozási igényeket támasztó 
élelmiszergazdaság termékeinek kiszolgálására, beruházási- és szakember-
igény merül fel náluk is ennek érdekében. 
Hol van tehát az a pénz, ami a kettő érdekeltségét összekapcsolhatja? 
A fejlesztések megvalósításához a saját forráson és a nehéz feltételekkel 

megszerezhető banki hiteleken kívül EU-támogatásokat és kormányprogramban 
szereplő támogatásokat lehet igénybe venni. Mivel új források megnyitásában 
nem lehet reménykedni, azt kell megnézni, hogy a jelenlegiek miképpen tehetik 
lehetővé az agrárium értékesítési logisztikájának a fejlesztését. 

A mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére szolgáló uniós és hazai for-
rások szerkezetét és tartalmát BOCSOR et al. (2000) már említett tanulmányuk-
ban jellemezték. Bemutatták benne, hogy a regionális politika célja olyan gaz-
dasági tevékenység elősegítése, mely a régiók közötti társadalmi és gazdasági 
különbségek mérséklését eredményezi. Eszközei: pénzügyi ösztönzők, központi 
szabályozás, infrastrukturális beruházások. A regionális politika feladatainak és 
működésének új megközelítése indult el. Jellemzője többek között, hogy a helyi 
hatalom, a vállalkozási szellem, a helyi felelősség felerősítését ösztönözze. 

Ezzel kapcsolatban több nézet alakult ki:  
1) A hangsúlyt a csak helyi erők mozgósítására helyezi. A központi hatalom 

foglalkozzon össznemzeti fejlesztésekkel, a legfejlettebb régióknak adva 
prioritást. Mivel az ország számos térsége tőkeszegénységben szenved, ez a 
módszer Magyarországon véleményem szerint nem vezethet eredményre.  

2) Más nézetek szerint tradicionális regionális politika megvalósítása szükséges, 
amely a pénzügyi ösztönzők, és tőkeátcsoportosítások eszközével él, de az 
infrastruktúra-fejlesztés és a szakképzés központi fejlesztésben valósul meg.  
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3) A harmadik megoldás a komplex regionális fejlesztési programokon alapul, 
melynek eszköze a központi és helyi igazgatás összehangolása. 
A második és a harmadik megoldás hazánkban jobban megvalósíthatónak 

tűnik. 
Célként jelenik meg a „diszkrecionális” formák, szigorú kritériumrendszer-

hez kötött a segélyek odaítélése, a decentralizáltság, a tőkeorientált ösztönzés, 
valamint a tercier szektor mind erőteljesebb támogatása (hiszen a GDP-hez való 
hozzájárulása is nő), valamint kis- és középvállalkozások egyre nagyobb sze-
rephez juttatása. Ebben az elképzelésben a helyi tanácsok, ügynökségek, straté-
giakidolgozó, tanácsadó, szervező szerepe nagy. Különös gondot kell fordítani 
az ellenőrzés, kontrolling minél szélesebb körű alkalmazására. Nagy szerepet 
tulajdonít az elképzelés a partnerségnek: a horizontális és vertikális szervezetek 
közös fellépésének. Az új gazdaság kihívásai ráirányítják a figyelmet (Írország 
példája alapján) az infrastruktúra, a kutatás-fejlesztés, az oktatás és az alapvető-
en tudásalapú iparágak fejlesztésére. A fejlettségi különbségek az EU regionális 
politikájának elvei és célkitűzései között a következőkben jelennek meg: csök-
kenteni kell a régiók közti különbségeket, elő kell segíteni az elmaradott térsé-
gek felzárkóztatását Az ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap, 1972) 
alapelvei között szerepel: a koncentráció követelménye (a különféle alapokat 
egyesíteni kell), a szubszidiaritás és dekoncentráció elve (azon a lehető legala-
csonyabb szinten szülessen a döntés, ahol még hatékony lehet), a programköz-
pontúság: a középtávú regionális fejlesztési programok tekintetében, a partner-
ség elvének érvényre juttatása (az EU, a nemzeti kormányok és a helyi szervek 
felelőssége. Az addicionalitás, társfinanszírozás: az EU-támogatás csak kiegé-
szítő lehet. Biztosítani kell az átláthatóságot: a források felhasználhatóságának 
ellenőrizhetősége. 

Az AGENDA 2000. jellemzőiként említették a szerzők a következőket: 
1. célkitűzés: közösségi GDP átlag 75%-ánál fejletlenebb térségek támogatása; 
2. célkitűzés: a gazdasági és társadalmi változások miatti strukturális nehézsé-

gek elé néző térségek támogatása (hanyatló vidéki, városi körze-
tek, halászterületek stb.); 

3. célkitűzés: oktatás, képzés, foglalkoztatás modernizációja. 
Az európai gazdasági térség átrendeződésének következményeiként meg-

említették a 0,5%-os népességnövekedést, a fiatalok arányának csökkenését. 
Megállapították, hogy a szerkezeti átalakulás a központokban már befejeződött, 
de a csatlakozókban még folytatódik. Az agrárium súlya csökken, a vidékfej-
lesztés súlya nő. Megerősödnek a transzeurópai hálózatok, viszont a közösségi 
makrogazdasági régiók tovább differenciálódnak és a gazdaságuk egyre hetero-
génebbé válik. 

Az európai területi fejlődés távlataiként: a többközpontú városrendszert, az 
infrastruktúra és a tudás egyenletesebb területi elosztását valamint a természeti 
és kulturális örökség védelmének fontosságát jelölték meg. 
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A 2000-2006-os programok irányelvei között a közlekedési infrastruktú-
ra fejlesztését, a telekommunikáció támogatását, a környezet megóvását szolgá-
ló támogatásokat, a kutatási, fejlesztési és innováció finanszírozást és a ver-
senyképes vállalati szektorok támogatását nevezték meg. 

Felhívták a figyelmet az EU foglalkoztatáspolitikájának jelentőségére a vi-
déki területek fejlesztésében, melynek a célja a mezőgazdaság versenyképessé-
gének erősítése, a falusi körzetek idegenforgalmának és a kisvállalkozásoknak a 
fejlesztése, valamint a környezet és a kulturális örökség védelme 

A tanulmány megállapította, hogy az egyes régiók közötti hasonlóságok és 
különbségek sokkal nagyobbak, mint az egyes országok közöttiek.  

A Világgazdaság Vidékfejlesztés melléklete (2006) szerint a kereskedelem-
szervezés tágabban magában foglalhatja a logisztikai szolgáltatók aktívabb 
igénybevételét, de kifejezetten nincs benne. 

Az EU vidékfejlesztési tengelyei logisztikát nem említenek. A „Mező- és 
erdőgazdálkodás versenyképességének javítása” tengelyben figyelemre méltó 
az „integráció az élelmiszerláncban”. Az „Életminőség javítása (diverzifiká-
ció)” tengelyben a foglalkoztatást, a nők munkába lépését elősegíthetné a lo-
gisztikai szolgáltatókkal való kapcsolatok fejlesztése. A „Helyi kapacitások 
kiépítése” tengelyben a „helyi partnerségi kapacitás” építése vonatkoztatható a 
termelő és a logisztikai szolgáltató együttműködésének a fejlesztésére. 

HUSZTA (2006) hiányolta, hogy az „AVOP-ban nincs külön agrárlogisztikai 
célú pályázat”, a GVOP-kiírások elhatárolódnak a mezőgazdasági és élelmi-
szeripari tevékenységektől. Szerinte az agrárlogisztikai fejlesztéseket a többi 
nemzetgazdasági ággal közösen és a regionális fejlesztési elképzelésekkel 
együtt kellene megoldani. 

BAJAI (2007) megállapította, hogy TÉSZ-ek (Termelési, Értékesítési Szö-
vetkezetek) nálunk kaphatnak saját logisztikájuk fejlesztésére támogatást, de 
logisztikai szolgáltató igénybevételére nem. 

A Strukturális Alapok kapcsán TÓTH és szerzőtársai (2006) rámutatnak, 
hogy az EU a Strukturális Alapokat a tagországok közötti regionális különbsé-
gek csökkentésére hozta létre. Azokra az közösségi államokra vonatkoznak, 
ahol az 1 főre eső GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át. Kiegészítő hozzá-
járulás szükséges az igénybevételéhez, ami a magánszektor számára legfeljebb 
50%, az önkormányzati szektor esetében 75-80%-os hozzájárulást jelent. Fel-
használásának előfeltétele, hogy a támogatott államnak Nemzeti Fejlesztési 
Tervet, nemzeti stratégiát kell kidolgoznia. Ez Magyarország számára 80 milli-
árd Ft támogatást jelentett. 

Célkitűzése: többek között: „…elősegíteni a fejlődésben elmaradott, illetve 
kevésbé fejlett térségek gazdasági, társadalmi problémáinak megoldását a tér-
ségek felzárkóztatása érdekében.” Ez kiterjed a munkavállalók átképzésére, a 
mezőgazdasági termelési, feldolgozási és marketing struktúrák alkalmazkodá-
sának meggyorsítására.  
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A Strukturális Alapokból Magyarország számára nyújtható közösségi támo-
gatási keret öt operatív programon keresztül valósul meg. A 2003-ban lezárult 
tárgyalások alapján 2004 és 2006 között benyújtott öt dokumentum egyike az 
AVOP. Az AVOP a fenntarthatóbb, versenyképesebb agrárgazdaságnak (bele-
értve. mezőgazdaság, halászat és élelmiszer feldolgozás is), a vidéki térségek 
jövedelemszint növelésének, és a munkalehetőségek bővítésének a támogatásá-
val kapcsolódik a közösségi támogatási keret stratégiai célkitűzéseihez. (TÓTH 
et al. (2006). 

Specifikus céljai:  
• a mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás versenyképességének 

javítása; 
• a vidék felzárkóztatása. 

Prioritásai: 
• a versenyképes alapanyag termelés megalapozása a mezőgazdaságban; 
• az élelmiszer feldolgozás modernizálása; 
• a vidék térségfejlesztése. 
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3. MÓDSZEREK 
 

3.1. Kérdőíves felmérések 
A szakirodalom szerint nem megfelelő az élelmiszeripari termékek értékesí-

tési logisztikája. Feltételezésem az volt, hogy ezen a problémán azzal is lehetne 
segíteni, ha gyakrabban kerülne sor logisztikai szolgáltató igénybevételére az 
élelmiszergazdaság szereplői részéről. Ezért megvizsgáltam, hogy a disztribúci-
ós logisztikában legnagyobb szerepet vállaló szállítmányozás-logisztikai szol-
gáltatók milyen arányban nyújtják szolgáltatásaikat az élelmiszergazdaság szá-
mára. A kutatáshoz a kérőíves felmérés módszerét alkalmaztam két lépcsőben. 

Egy téma kutatása primer és szekunder adatokra, információkra támaszko-
dik. A téma gyakorlati aspektusinak megismeréséhez primer kutatási módszere-
ket alkalmaztam. A primer információszerzés megkérdezés vagy megfigyelés 
formájában juttathatja a kutatót adatokhoz (LEHOTA 1994). A megkérdezéses 
módszert választottam. A kérdőíves felmérés módszerét SPENDOLINI (1992) és 
LEHOTA–TOMCSÁNYI (1994) munkája alapján választottam ki. 

 
3.1.1. Az információforrások 

Magyarországon már számos logisztikai szolgáltató közül választhatnak 
(választhatnának) a megbízók. Az agrárium és a logisztikai szolgáltatók 
együttműködésének sajátosságaival kapcsolatos kutatásaimat a Magyar Szállít-
mányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetségének (MSZLSZSZ) tagjai sorá-
ban végeztem. Ezt a választásomat a következőkkel kívánom indokolni: 

A szállítmányozási tevékenység jogi alapja Magyarországon a Ptk. 514. §-a, 
mely szerint a szállítmányozó  
• szállítmányozási szerződés alapján 
• fuvarozási és egyéb szerződéseket köt saját nevében megbízója számlájára, 
• továbbá ellátja a küldemény továbbításhoz szükséges egyéb feladatokat is, 
• és ezért díj illeti meg. 

A Ptk. 516. §-a szerint a szállítmányozó a fuvarozást saját maga is elláthat-
ja. A Ptk 517. §-a alapján a szállítmányozó a megbízó érdekeit köteles képvi-
selni a fuvarozókkal szemben, és ennek elmulasztása esetén felelősség terheli. 
A szállítmányozó ilyen típusú felelőssége napjainkban kissé korszerűtlen, mert 
a legjelentősebb európai szállítmányozói szövetségek szállítmányozási feltételei 
alapján felelősségük inkább a fővállalkozói felelősséghez hasonlít. Ennek az a 
lényege, hogy a szállítmányozó elvállalja a fuvarozást, amit a fuvaroztatókkal 
végeztet el fuvarozási szerződések alapján, de a megbízója felé a fuvarozásért 
vállalja a felelősséget (l. ADSp, (http://www.kuehnedms.de/media/down 
loads/ADSp.pdf) AÖSp (http://www.AÖSp&fp=19c3a08dfb0eb2a0) stb.). 
Ezért egyre több magyar szállítmányozó tér át a fővállalkozói felelősségválla-
lásra.  
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A magyar szállítmányozók legrégebbi és legjelentősebb érdekvédelmi szer-
vezetének, a Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetségé-
nek (MSZLSZSZ) a tagjai sorában gyűjtöttem a kutatásomhoz szükséges ada-
tokat. Ma közel 80 szállítmányozót regisztrál, közülük mintegy hetvenen tagjai 
is a szövetségnek. Létszámuk a 90-es évek eleje óta növekszik. Tagjai kifejezet-
ten magyar tulajdonban lévő, teljes egészében vagy részben külföldi tulajdonú, 
Magyarországon bejegyzett, főtevékenységként szállítmányozást és logisztikai 
szolgáltatást végző vállalatok. Fő célkitűzései: érdekvédelem, és kapcsolattartás 
más érdekvédelmi szervezetekkel, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
marával. Tagja a FIATA-nak (= Fédération Internationale des Associations de 
Transitaires et Assimilés) azaz a szállítmányozók nemzetközi érdekvédelmi 
szövetségének. 

A szállítmányozási tevékenység részletesebb szabályozása hazánkban az 
MSZLSZSZ által kidolgozott Magyar Általános Szállítmányozási Feltételekben 
(MÁSZF) található, melynek kidolgozása során figyelembe vették a FIATA 
elvárásait és ajánlásait. Szolgáltatásaikat a legszélesebb körben működő szerve-
zetek és intézmények részére nyújtják. A Szövetség működése legális adataiból 
jól nyomon követhető. A Szövetség főtitkárának és szakreferensének támogatá-
sával és segítségével tudtam elérni a tagvállalatokat adatszerzés céljából. A tag-
vállalatoktól szerzett információk megfelelő mértékben tükrözik a hazai logisz-
tikai szolgáltatások összetételét, az igénybevevők körét és a szolgáltatói kapcso-
latok jellemzőit. A felmérés során számos egyéb információt is kaptam, melyek 
segíthetik a megbízókat és a szolgáltatókat is a megfelelő szerződések kidolgo-
zásában és a megfelelő mélységű kapcsolatok kialakításában. 

A MÁSZF a Ptk-nál részletesebben szabályozza a szállítmányozói szerződés 
megkötésének, teljesítésének feltételeit, a szállítmányozó felelősségének körül-
ményeit (mentességét, a felelősség területét stb.). Csak az MSZLSZSZ tagjai 
számára kötelező. Ennek ellenére a többi szállítmányozó is hivatkozik rá szerző-
déskötései során, és magára nézve kötelezőnek deklarálja. Ez azért fontos, hogy a 
megbízók átlátható felelősségi rendszerben működő vállalatot bízzanak meg ak-
kor is, ha az nem tagja a legjelentősebb magyarországi szállítmányozói szövet-
ségnek. A logisztikai szolgáltatásokra a Ptk egyéb fejezetei vonatkoznak. 

 
3.1.2. A minta nagysága és összetétele 

A munka elkezdése előtt meg kell határozni a minta nagyságát és összeté-
telét. A minta teljes körű vagy részleges lehet. A részleges adatgyűjtés véletlen-
szerű vagy tudatos kiválasztáson nyugvó reprezentatív vagy ettől eltérő önké-
nyes, tudatos kiválasztás lehet. A tudatos kiválasztás módszerei: koncentrációs, 
jellegzetes vagy hólabda. 

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók által nyújtott szolgálta-
tásokról és a szolgáltatásaikat igénybe vevő körről kétlépcsős írásbeli kérdőív-
vel végzett primer piackutatási módszerrel szereztem az első információimat. A 
kiválasztás reprezentatív, de tudatos és koncentrált mintavétel volt.  
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Teljes körűnek indult, hiszen a Szövetség főtitkára és munkatársai segítsé-
gével az első kérdőívet a Szövetség valamennyi tagjához eljuttattuk, amelyre az 
MSZLSZSZ 70 rendes és 14 aktív tagja közül összesen 66, vagyis a tagok 
78,6%-a válaszolt.  

A szállítmányozás-logisztikai szolgáltatók és megbízóik kapcsolatának ana-
lizálására szolgáló minta nem lehet teljes, hiszen valamennyi szolgáltató felke-
resése már csak azért sem lehetséges, mert a szállítmányozás nem engedélyhez, 
csak bejelentéshez kötött tevékenység.  

 
3.1.3. Adatfelvétel, írásban megválaszolandó kérdőívek 

Elsődleges információkra közvetlen kapcsolatfelvétellel, telefon, kérdőív, 
látogatás, internet stb. útján tehetünk szert. 

A kérdőív a megkérdezéses primer információszerzés egyik módja. Lehet 
egyéni vagy csoportos megkérdezés. Tárgya szerint lehet egytémás vagy több-
témás. Formai szempontból lehet többé vagy kevésbé kötött. A megkérdezés 
történhet írásban vagy szóban (telefonon, számítógépen keresztül). Az írásbeli 
kérdőív tartalmazhat direkt és indirekt kérdéseket. A kérdésfeltevés módja lehet 
zárt vagy nyitott, ez utóbbi tartalmazhat szelektív kérdéseket, vagy ezen belül 
skálakérdéseket is. A vizsgálat lehet statikus vagy dinamikus, ez utóbbi lehet 
panel- vagy tendenciavizsgálat (LEHOTA 1994). 

A kérdőív előnyei (SPENDOLINI 1992): 
1) Széles körben gyűjti az információkat, könnyen megvalósítható, viszonylag 

olcsó. 
2) A kérdőíves adatgyűjtés további előnye, hogy könnyű az információk fel-

dolgozása. Ahhoz azonban, hogy a válaszokat megfelelően lehessen érté-
kelni, körültekintően kell kiválasztani a módszert az adatok feldolgozására. 
A kérdőív hátrányai (SPENDOLINI 1992):  

1) Lassú a visszajuttatásuk. Valóban, jelentős időt vett igénybe megfelelő 
mennyiségű kitöltött kérdőív begyűjtése.  

2) Személytelen, nincs lehetőség további kérdezésekre. Ahol úgy éreztem, 
hogy félreértették a kérdésemet, ott telefonon felhívtam az információt 
szolgáltatót és pontosítottam a választ.  

3) Megkérdőjelezhető néhány információ értéke. Ezt a problémát is telefonos 
pontosítással lehetett megoldani.  

4) Viszonylag rövid lehet, a részletes kikérdezésnek kicsi a lehetősége. Csak 
első tájékozódás céljára használtam ezt a módszert. Az adatgyűjtés elmélyí-
tésére a személyes interjúkészítés módszerét választottam. 
Az általam végzett vizsgálat egyszeri, standard jellegű volt. A megkérdezés 

írásban elküldött kérdőív formájában történt. Ebben nagy segítségemre volt a 
Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók Szövetségének főtitkára, 
aki munkatársai segítségével küldte szét az általam szerkesztett kérdőíveket. A 
kérdőívek célkitűzései a következők voltak: 
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1) Megállapítani, hogy a szövetség tagjai közül kik azok, akik logisztikai szol-
gáltatást nyújtanak. 

2) Milyen típusú logisztikai szolgáltatásokat nyújtanak a tagvállalatok? 
3) Mely gazdasági ágazatok számára nyújtanak logisztikai szolgáltatást a meg-

kérdezettek? 
4) Milyen szempontok alapján választotta ki a megbízó a szállítmányozás lo-

gisztikai szolgáltatót? 
 
Az első, rövid kérdőív zárt, és szelektív, zárt kérdéseket tartalmazott. 
Az 1. kérdőív első két kérdésnek célja: feltérképezni a Szövetség tagjai által 

nyújtott szolgáltatások összetettségét és a megbízók körét.  
 

1. kérdés 
Az alábbiak közül az Ön vállalata mely logisztikai szolgáltatás(oka)t nyújtja? 

Nemzetközi szállítmányozás   Csomagolás  
Belföldi fuvarozás  Komissiózás  
Nemzetközi fuvarozás  Jelölés, feliratozás  
Házhozszállítás, befuvarozás  Számlázás  
Vámkezeltetés  Vevőszolgálat  
Raktározás  Reklamációk intézése  
Készletnyilvántartás  Utánvét  
Egyéb, éspedig:  

 
2. kérdés 
A nemzetgazdaság mely területén/területein működő vállalatok veszik igénybe 
az Ön vállalata fenti szolgáltatásait ? 

Mezőgazdasági  
Villamosenergia-, gáz-,  
hő- és vízellátás 

 

Erdőgazdálkodási  Építőipari  

Bányászati  Kereskedelmi  

Élelmiszer- és dohányipari   Vendéglátóipari  

Könnyűipari  
Közigazgatási és egyéb  
közszolgáltatási 

 

Vegyipari  Oktatási  

Kohászati  
Egészségügyi és szociális  
ellátásbeli 

 

Egyéb feldolgozóipari, éspedig: 
…………………………………. 

 Közlekedési? vagy egyéb?  



57 

Az első kérdőív 3. kérdésével azt kívántam megismerni, hogy a megkérde-
zett vállalatok közül melyek azok, amelyek logisztikai szolgáltatást nyújtanak. 
 

3. kérdés 
Az Ön társasága kitől kapja a megbízást? 

Közvetlenül a felhasználótól  

A szolgáltató fővállalkozótól  

Mindkettő előfordul  

 
Nyilvánvaló volt, hogy az első kérdőív alapján nem lehet majd egyértelmű-

en kiválasztani a válaszadók köréből azokat a vállalatokat, melyek nemcsak 
szállítmányozók, hanem logisztikai szolgáltatók is. Ennek az eldöntéséhez 
ugyanis nem elegendő a szolgáltatások felsorolása, hiszen ezek zöme szállítmá-
nyozási melléktevékenység (raktározás, nemzetközi fuvarozás, vámkezelés 
stb.). Ezért tettem fel további olyan kérdéseket, amelyek közelebb visznek a 
logisztikai szolgáltató fogalmához.  

A 4. kérdés ellenőrző jellegű volt, mert a 3. kérdésre adott válasz pontatlan-
ságának kiszűrésére szolgált. Azt kívántam megismerni, hogy a megkérdezett 
vállalatok közül melyek azok, amelyek logisztikai szolgáltatást nyújtanak. Ezért 
a logisztikai szolgáltató egyik jellemző vonására, a megbízás forrására kérdez-
tem rá. 
 

4. kérdés 
Min alapszik az Ön vállalata és a szolgáltatást igénybe vevő  
vállalat közötti üzleti kapcsolat? 

Eseti megbízásokon  

Keretmegállapodáson  

Mindkettő előfordul  

 
Mivel teljes körű logisztikai szolgáltatást nem lehet kiépíteni eseti megbízá-

sokkal, a 3. kérdésre adott 1. választás csak a 4. kérdésre adott 2. választással 
elfogadható.  

A logisztikai szolgáltató kaphatja a megbízást másik szolgáltatótól vagy 
közvetlenül a felhasználótól is. Eseti megbízásokon logisztikai szolgáltatás nem 
nyugszik, hiszen a logisztika egy rendszert feltételez, melynek elemei (alrend-
szerei) tartós szerződéssel kapcsolódnak egymáshoz. 

Az első kérdőív utolsó két kérdése arra vonatkozott, hogy a megkérdezettek 
hajlandók-e a továbbiakban részt venni a felmérésben. A válaszok alapján feles-



58 

leges munkától akartam megkímélni magunkat olyanok zaklatásával, akik a 
későbbiekben nem kívántak velünk együttműködni. Mindössze két vállalat je-
lezte a kitöltött kérdőív alján, hogy a továbbiakban nem kíván a felmérésben 
részt venni. Ennek ellenére szembetaláltam magam a későbbiekben az írásos 
kérdőíves módszer egyik hátrányával, mely szerint a visszaérkezési arány ala-
csonyabb a szóbeli kikérdezéses rendszernél, ezért néhányszor telefonon kény-
telen voltam a félreértett kérdésekre kapható pontos válaszokat tisztázni. 

Köszönetnyilvánítás zárta az első kérdőívet. 
 
A 2. kérdőívet csak azoknak a kiválasztott vállalatoknak küldtem ki, ame-

lyek megítélésem szerint valóban logisztikai szolgáltatói valamelyik megbízó-
nak. Ez a kérdőív egy szelektív zárt kérdést és öt eldöntendő kérdést tartalma-
zott. Cél: annak megismerése, hogy milyen szempontok szerint választ a meg-
bízó szolgáltatót. A további öt kérdés segítségével már a kutatásom további 
célkitűzéseit készítettem elő: a megbízóval kialakított kapcsolat szorosságának 
feltárását. 

 
2. KÉRDŐÍV 

1. kérdés 
Milyen szempontok alapján választotta ki a megbízó  
a szállítmányozó logisztikust? 

Jó szakmai hírneve alapján  

Személyes ismeretsége alapján  

A megbízó saját hazájában az Ön cégének anyavállalata  
a megbízó logisztikai szolgáltató partnere 

 

Hirdette logisztikai szolgáltatásait, mert rendelkezett megfelelő  

 raktárral  

 rakodógépekkel  

 szakképzett személyzettel  

 járműparkkal  

 csomagolási, komissiózási stb. tapasztalatokkal  

 auditált vállalat volt  

 minőségbiztosítása volt  

 egyéb ok miatt, éspedig:  
 

2. kérdés 
Bevonja-e megbízója a termék vagy a termelési  
folyamat tervezésébe? 

Igen  

Nem  
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3. kérdés 
Készítenek-e közösen fejlesztési terveket? 

Igen  

Nem  
 

4. kérdés 
Végeznek-e közös beruházást a megbízóval? 

Igen  

Nem  
 

5. kérdés 
Mire terjed ki a logisztikai 
szolgáltató felelőssége? 

Csak saját tevékenységére Igen  

A termék/folyamat sikerére Igen  
 

6. kérdés 
A tevékenysége során felmerülő 
vétlen kockázatot... 

...egyedül viseli Igen  

...közösen viselik a megbízóval Igen  

 
 

3.2. Szolgáltatások közötti asszociáció mérése 
3.2.1. Yule-féle asszociációs együttható 

A különféle logisztikai szolgáltatások egymásra hatásának szorossága beru-
házások tervezésénél, a sorrendiség eldöntésénél játszhat szerepet. A különféle 
szolgáltatások közötti kapcsolatot csak feltételeztem, ezért sztochasztikus kap-
csolatelemzési módszert választottam. 

A szavakkal kifejezhető minőségi vagy térbeli tulajdonságok (ismérvek) 
közötti sztochasztikus kapcsolat szorossága is egyetlen számmal jellemezhető. 
A kapcsolat ezen típusa az asszociáció, mely különböző módon fejezhető ki. 

A mérőszámok kialakításának alapgondolata a kontingencia-táblázathoz 
kapcsolódik. A minőségi tulajdonságok gyakoriságaiból (fij) számított részvi-
szonyszámokat összehasonlítva a kétirányú peremgyakoriságokból számított 
összetett megoszlási viszonyszámokkal, azok vagy megegyeznek egymással 
vagy különböznek egymástól ˙(3. melléklet).  

A megoszlási viszonyszámokról említettek a koordinációs viszonyszámokra 
is érvényesek, vagyis ha kapcsolat van az ismérvek között, akkor a két változat-
ra számított koordinációs viszonyszám nem egyenlő, azaz az  

00

10

01

11

f

f

f

f ≠ . 

A kapcsolat hiányára jellemző egyenlőséget 

00

10

01

11

f

f

f

f =  

átalakítva az  01100011 ffff = , 

amelyből az  001100011 =− ffff . 
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A szorzatok a tábla átlóiba eső gyakoriságok szorzatai, amelyek különbsége 
kapcsolat esetén nem lehet nulla. E különbség ugyanezen gyakoriságok szorza-
tainak összegéhez viszonyítva olyan együtthatót ad, amelynek értéke 0 és 1 
közé eső értéket vehet fel. A mérőszám ezen formája a YULE-féle asszociációs 
együttható.  

ffff

ffff
ay

100011

01100011

+
−=  

A mérőszám értékkészlete egy korlátos, zárt intervallum. A kapcsolat teljes 
hiánya esetén a mérőszám 0 értéket vesz fel. A mérőszám értéke nem függ a 
megfigyelések számától. Az alternatív asszociáció esetével állunk szemben, 
mivel a logisztikai szolgáltató vállalatokat a szolgáltatás fajtái szerint vizsgáltuk 
két csoportba osztva: 

nyújtja az adott szolgáltatást↔ nem nyújtja az adott szolgáltatást. 
Ha nincs kapcsolat a két ismérv között, akkor függetlenek egymástól:  

22

21

12

11

f

f

f

f = , vagyis f11 X f22 – f12 X f21 = 0 

Ha van közöttük asszociációs kapcsolat, akkor  
f11 X f22 – f12 X f21 ≠ 0 

A Yule-féle asszociációs együttható 
21122211

21122211

ffff

ffff
a

+
−

=  pedig a kapcsolat 

erősségét jellemzi. Ha az „a” asszociációs együttható abszolút értéke 0,4 és 0,7 
közötti, akkor közepes erősségű, e felett erős kapcsolatról beszélhetünk. Ha 
csak az egyik átlóban szerepelnek 0-tól különböző értékek, akkor függvénysze-
rű kapcsolatról van szó, és a mutató abszolút értéke 1. 

 
3.3. Benchmarking 

A benchmarking tervezés (és adatgyűjtés) során az volt a célom, hogy rávi-
lágítsak a mezőgazdasági és élelmiszeripari megbízók és logisztikai szolgáltató-
ik kapcsolatának sajátosságaira a benchmarking segítségével, HINES és SAKO 
japán összeszerelő üzemek és főbeszállítóik kapcsolatának elemzésére kidolgo-
zott módszere révén. 

A benchmarking módszerek közül a belső benchmarking erre a célra azért 
nem megfelelő, mert nem egyetlen szervezeten belüli vizsgálatot kívánok vé-
gezni. A verseny bechmarking sem kerülhetett szóba, mivel nem különböző 
élelmiszergazdasági szervezeteket kívántam összehasonlítani, hanem teljesen 
más szervezeteknél zajló szerződéses elemeket Mivel azonban működnek ná-
lunk is fejlett logisztikát megvalósító élelmiszergazdasági szervezetek, ezek egy 
másik kutatásban felhasználhatók lennének verseny benchmarking folyamatban 
benchmarkként. 

A funkcionális vagy területi benchmarkig módszere alkalmas lehet arra, 
hogy egyes élelmiszergazdasági szervezetek különböző szerződéskötési folya-



61 

matait hasonlítsuk össze. Úgy éreztem azonban, hogy igazán gazdag tapasztala-
tokat akkor lehetne összegyűjteni, ha a folyamati benchmarking módszerével 
teljesen eltérő szervezetben zajló szerződéskötés és az ebből adódóan kialakít-
ható kapcsolati forma tapasztalatait lehetne az élelmiszergazdaság szereplői és a 
logisztikai szolgáltatók kapcsolatához hasonlítani. 

Fentiek alapján mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok és logisztikai 
szolgáltatójuk kapcsolatának elemzésére a folyamati benchmarking módszert 
tartom a legmegfelelőbbnek, aminek a lényege, hogy két, egymástól eléggé 
eltérő szervezetben hasonlít össze egy tevékenységsort. Megkeresi a bennük 
rejlő azonosságokat, és ezek összehasonlításával igyekszik megfelelő módszert 
kidolgozni a fejleszteni kívánt struktúra számára. Véleményem szerint ez a 
legmegfelelőbb a beszállítói-vevői, valamint a logisztikai szolgáltató-megbízó 
kap*csolatok összehasonlítására és csak ezzel a módszerrel lehet vizsgálni azt, 
amit előttem még senki sem tett meg, hogy az élelmiszergazdaságot a logiszti-
kai szolgáltatók megrendelőinek (vevőinek) tekintem, és a köztük lévő szerző-
déses kapcsolatot a vevő-beszállító kapcsolathoz hasonlítom (TÁTRAI  2004, 
2005, 2007, 2008). 

A dolgozatban abból a feltételezésből indultam ki, hogy a logisztikai szol-
gáltató kapcsolata megbízójával hasonlít a termelő vállalat és főbeszállítója 
kapcsolatára. A nemzetközi és a hazai szakirodalom szerint a termelő/feldol-
gozó és a logisztikai szolgáltató közötti kapcsolat akkor eredményesebb, ha 
nem versenyeztető, hanem partneri jell egű. Véleményem szerint a mezőgazda-
sági és élelmiszeripari termékek különleges higiéniai, minőségmegőrzési igé-
nyei, fuvaridő-érzékenysége miatt ez a tény még nagyobb jelentőségű. 

 
3.3.1. A benchmarking folyamat megtervezése 
3.3.1.1. Mit mérünk össze? 

KOMÁROMI (2006) a benchmarking megvalósításának módjaiként mutató-
számok alkalmazását tekinti, melyek közül szubjektív értékskálákat is lehet 
alkalmazni, amelyeket a minőségi összehasonlítás alapjául szolgáló adatokból, 
készítenek.  

Kutatásom kiindulási pontja az, hogy az élelmiszergazdaságból származó 
megbízó és logisztikai szolgáltatójának kapcsolata a vevő-eladó kapcsolathoz 
hasonló. A vizsgálat tárgya tehát nem termék, hanem a vevő és az eladó kö-
zötti kapcsolat szorossága. A vevő a benchmarknál a gépjármű-összeszerelő 
üzem, a vizsgált közegben pedig az élelmiszeripari szervezet. Az eladó a 
benchmarknál a főtermék beszállítója, a vizsgált közegben pedig a logisztikai 
szolgáltató (3. ábra). 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termelőknek mint vevőknek a logiszti-
kai szolgáltatókkal mint beszállítókkal aszerint kell kialakítaniuk a kapcsolatot, 
hogy a logisztikai szolgáltatások mennyire befolyásolják a termék értékesítési 
lehetőségeit. 
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3. ábra 
A vevő-eladó kapcsolat 

 
Vannak olyan termékek (pl. konzervek disztribúciója), melyek kezelése le-

hetővé teszi a minél alacsonyabb költségekre irányuló versenyeztető kapcsola-
tot. A logisztikai szolgáltató igénybevételét itt a fuvarpiac-ismereti és a méret-
gazdaságossági előnyök teszik indokolttá. 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek jelentős része azonban csak a 
jelenleginél lényegesen fejlettebb logisztikával lehet piacképes. A fejlett logisz-
tika beruházási szakemberek és speciális logisztikai technológiák iránti igényei 
olcsóbban és magasabb színvonalon biztosíthatók a logisztikai szolgáltatóval 
kiépített partneri együttműködési kapcsolatban.  

Dolgozatomban a köztük lévő jelenlegi kapcsolat szorosságát a bench-
marking segítségével vizsgálom, egy, az autóipari vállalatok és főbeszállítóik 
kapcsolati szorosságára kidolgozott módszer segítségével.  

Amint azt az előző fejezetekben kifejtettem, a mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari megbízók és a logisztikai szolgáltatóik közötti kapcsolat sok esetben hosz-
szú távú együttműködéssel lehet gyümölcsöző. Ha ennek során a szoros üzleti 
kapcsolatot egyéb jellemzők alapján is megvalósítják, akkor kisebb egyéni be-
fektetéssel színvonalasabb értékesítési minőséget lehet elérni, ami a mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari termékek piaci versenyképességét előnyösen befolyá-
solja. 
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Ezért azt kutattam fel, hogy a szoros üzleti kapcsolatnak milyen jellemzői 
vannak, és ezek hogyan valósulnak meg más területen. A két eltérő szervezet 
közötti különbségeket és hasonlóságokat foglalja össze a következő két táblázat. 

 
7. táblázat 
Az ipari főbeszállítók és a logisztikai szolgáltatók eltérő tulajdonságai 
 

Ipari f őbeszállító Logisztikai szolgáltató 

Terméket/fődarabot állít elő és  
ad el a vevő részére 

Szolgáltatáscsomagot ad el a megbízó ré-
szére 

Jelentős saját tőkével kell ren-
delkeznie 

Kisebb saját tőkével kell rendelkeznie, mint 
a főbeszállítónak 

A terméktervezésben és az alap-
kutatásban is jelentős részt vállal  

Az alapkutatásban szerepe kicsi 

Többnyire csak egyetlen vevő 
számára termel 

Nem csak a megbízójuk számára dolgoznak, 
bár a logisztikai szolgáltatást egyéb tevékeny-
ségeiktől jól elkülönített módon biztosítják 

Gyakran előfordul, hogy a pia-
con az ipari főbeszállító saját 
neve nem ismert 

Ismert piaci szereplő és ez többnyire a kivá-
lasztásának az oka is volt a megbízó részéről 

Forrás: saját összeállítás. 
 
A különbségek hangsúlyozása után meg kell keresni az összehasonlítandó 

szervezetek közötti azonosságokat is. Ezt mutatja be a következő táblázat: 

8. táblázat 
Az ipari főbeszállítók és a logisztikai szolgáltatók közös tulajdonságai 

Ipari f őbeszállító Logisztikai szolgáltató 

A vevő kihelyezi hozzá a fődarabok 
előállítását saját vállalatából 

A megbízó kihelyezi hozzá a logiszti-
kai funkciókat saját vállalatából 

Rendszert épít ki a fődarab előállításá-
ra alvállalkozókból 

Rendszert épít ki fuvarozókból, raktá-
rozókból, rakodókból és egyéb szol-
gáltatókból 

Az alvállalkozókat maga választja 
meg 

A fuvarozókat és egyéb szolgáltatókat 
maga választja meg 

Jó minőségű gyártónak kell lennie Jó nevű szállítmányozónak kell lennie 
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8. táblázat (folytatás) 
Az ipari főbeszállítók és a logisztikai szolgáltatók közös tulajdonságai 

Ipari f őbeszállító Logisztikai szolgáltató 

Saját magának is jól felszerelt termelő 
kapacitással kell rendelkeznie 

Saját magának is korszerű eszközök-
kel kell rendelkeznie a szolgáltatások 
ellátásához 

Kölcsönösen kiszolgáltatottak egy-
másnak a vevővel 

Kölcsönösen kiszolgáltatottak egy-
másnak a megbízóval 

Érdekeltsége a vevő termékének sike-
rességéhez fűződik 

Érdekeltsége a megbízó termékének a 
sikerességéhez fűződik 

Lecserélése a vevő számára nagy 
kockázattal jár 

Lecserélése a megbízó számára nagy 
kockázattal jár 

Felelőssége a fődarab előállításának 
egész folyamatára kiterjed 

Felelőssége az egész logisztikai fo-
lyamatra kiterjed 

Forrás: saját összeállítás. 
 
A fenti két táblázat alapján megállapítható, hogy az ipari főbeszállító és a 

vevő, valamint a logisztikai szolgáltató és megbízója kapcsolatában a lényegi 
jellemzők azonossága lehetővé teszi a benchmarking eljárást, a jelentős különb-
ségek szem előtt tartásával.  

 
3.3.1.2. Az adatgyűjtés eszközei 

A benchmarking eljáráshoz szükséges adatgyűjtésnek az eszköze lehet szak-
irodalom, üzleti jegyzékek, statisztikák forrásként történő felhasználása. Min-
denképpen szükséges közvetlen kapcsolatfelvétel során a belső információkhoz 
való hozzáféréssel kiegészíteni (EVANS 1997). 

A folyamati benchmarking módszerének alkalmazásával a főbeszállító és a 
termelő kapcsolatát a logisztikai szolgáltató és megbízója kapcsolatához hason-
lítom. Ehhez a vizsgálathoz gyűjtöttem adatokat a Magyarországi Szállítmá-
nyozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetségének tagjai sorában le. 

Mivel a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok jelenleg kis arányban 
működnek együtt logisztikai szolgáltatókkal, a kapcsolati elemzés során a szol-
gáltató-megbízó kapcsolatot általában is vizsgálom (nem leszűkítve az élelmi-
szergazdasági megbízókra), és ezt összevetem az élelmiszergazdasági megbí-
zókra vonatkozó jellemzőkkel. 
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3.3.1.3. A benchmark kiválasztása 
Mint minden benchmarking eljárásnál, itt is az egyik legfontosabb a megfe-

lelő benchmark kiválasztása.  
A sikeres partneri üzleti kapcsolat különösen jellemző a távol-keleti gép-

jármű összeszerelő üzemek és főbeszállítóik kapcsolatára. Ezért megvizsgáltam, 
hogy az ő esetükben a vevő-beszállító kapcsolat szorosságát mi jellemzi, és 
hogy lehet ezt lefordítani az agrárium és a logisztikai szolgáltatók kapcsolatára. 

Ennek a kapcsolatnak a leglényegesebb jellemzőit vetem össze az élelmi-
szergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgáltatójuk kapcsolatával 
a következő táblázatban. 

 
9. táblázat 
A partneri üzleti kapcsolat jellemzői a távol-keleti gépjármű összeszerelő üze-
mek és főbeszállítóik, valamint az élelmiszergazdaságból származó megbízók és 
logisztikai szolgáltatójuk kapcsolatában 
 
Gépjármű összeszerelő üzemek 

és főbeszállítóik közötti kap-
csolat jellemzői 

Élelmiszergazdaságból származó megbí-
zók és logisztikai szolgáltatók közötti 

kapcsolat jellemzői 
A beszállítói rendszert magas 
fokú hatékonysággal használja 
ki. 

A logisztikai szolgáltató eszközeit hatéko-
nyabban ki tudja használni, mint az élelmi-
szergazdaság szereplői saját logisztikai 
célú eszközeiket, berendezéseiket. 

Magas színvonalú információ-
csere minden résztvevő között. 

Széles körű kommunikáció, mely a terme-
lési és értékesítési folyamatokat átszövi. 

Átlátható költségrendszer. Kölcsönösen átlátható költségrendszer 
(legalább a disztribúciós folyamatok terüle-
tén).  

Kölcsönös kötelezettségvállalás 
a beszállítókkal és az értékesí-
tőkkel a képzés és a fix költségek 
eredményeként. 

Részt vállal a közös célú beruházások és 
szakképzések megvalósításában a szolgál-
tatónál. 

Az alkalmazottakat hosszú távú 
befektetésnek tekinti. 

Alkalmazottait hosszú távú befektetésnek 
tekinti. 

A beszállítók a versenyelőny 
forrásai 

A jó logisztikai szolgáltató versenyelőnyt 
biztosít élelmiszergazdasági megbízója 
számára 

a folyamat fejlesztésbe bevonják 
a különböző területek szakértőit. 

a fejlesztési folyamatokba bevonja a szol-
gáltatót, annak érdekében, hogy saját szak-
értelmével segítse az élelmiszergazdaság 
termékeinek magasabb színvonalú értékesí-
tését. 
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10. táblázat (folytatás) 
A partneri üzleti kapcsolat jellemzői a távol-keleti gépjármű összeszerelő üze-
mek és főbeszállítóik, valamint az élelmiszergazdaságból származó megbízók és 
logisztikai szolgáltatójuk kapcsolatában 
 
Gépjármű összeszerelő üzemek 

és főbeszállítóik közötti kap-
csolat jellemzői 

Élelmiszergazdaságból származó megbí-
zók és logisztikai szolgáltatók közötti 

kapcsolat jellemzői 
Széles körű kommunikáció az 
egész termelési-értékesítési fo-
lyamaton belül. 

A szolgáltatóval kompatibilis információ-
továbbítási rendszer alkalmazása.  

Korlátozott számú alvállalkozót 
foglalkoztatnak. 

Egyetlen, vagy kevés szolgáltatóval dolgo-
zik együtt. 

A megértésen alapuló szabályo-
zást előnyben részesítik a doku-
mentált szerződésekkel szemben. 

az élelmiszergazdaság termékeinek érzé-
kenysége miatt korlátozott mértékben lehet 
a megértésen alapuló szabályozást előny-
ben részesíteni a dokumentált szerződések-
kel szemben 

Az alvállalkozó kiválasztásakor 
a minőségre helyezik a hangsúlyt 
az árral szemben. 

A logisztikai szolgáltató az alávállalkozói 
(pl. a fuvarozók) kiválasztása során a mi-
nőségre helyezi a hangsúlyt az árral szem-
ben. 

 
Az összehasonlító folyamat során pontosan fel kell tárni az egymástól jelen-

tős mértékben különböző folyamatokban először az azonosságokat, majd a kü-
lönbségeket is. Nagyfokú absztrakció is szükséges az eljáráshoz, mert csak azo-
kat a lényeges tulajdonságokat lehet felhasználni, melyek általános érvényűek, 
és ezáltal más területen is megvalósíthatók.  

Ezután a kiválasztott folyamatelemeket közelebbről is meg kell ismerni. 
Divergens, fantáziadús gondolkodás szükséges az eljáráshoz, mivel nem 

konkrét elemeket vizsgálunk, hanem egy folyamat sikerességéből igyekszünk 
általános tanulságokat levonni. 
 
3.3.1.4. Adatfelvétel szóbeli kikérdezés formájában  

A szóbeli megkérdezés lehet exploratio jellegű mélyinterjú, melynek legbiz-
tonságosabban feldolgozható változata a standardizált mélyinterjú (LEHOTA 
1994). A személyes kapcsolat/látogatás előnyei: megalapozza a személyes és a 
szakmai kapcsolatokat, jó irányba terelheti az információkat. A személyes kap-
csolat/látogatás hátrányai: időigényes, ha utazás szükséges hozzá, akkor költsé-
ges is, ütemezése gondokat okozhat (SPENDOLINI (1992)). 

A két írásos kérdőíves felmérés alapján kiválasztott vállalatok közül előze-
tes időpont-egyeztetés után azt a 31 vállalatot személyesen kerestem meg, ame-
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lyek vállalták a benchmarking felmérésben való részvételt (a közben eltelt rövid 
idő alatt egyesek fuzionáltak, mások pedig megszűntek). A SAKO–HINES (1998) 
kérdőív (1. melléklet) benchmark jellemzőire vonatkozó kérdéseket értelemsze-
rűen a logisztikai szolgáltató és megbízója kapcsolatára vonatkoztattam. Az így 
kialakított saját kérdőívem segítségével végeztem el az adatgyűjtést. A válaszo-
kat vállalatonként összegyűjtöttem, és feljegyeztem a beszélgetőpartnerek 
egyéb szóbeli hozzáfűzéseit is, melyek segítettek a válaszok értelmezésében. A 
kiválasztott vállalatoknál két kérdőívvel jelentem meg, az egyik alapján egy 
átlagos logisztikai szolgáltatói kapcsolatukra vonatkozóan végeztem el a vizs-
gálatot, a másik kérdőíven pedig a mezőgazdasági és élelmiszeripari megbízó-
val kialakított logisztikai szolgáltatói kapcsolatukat. A szóbeli adatfelvételt 
azért találtam szükségesnek, mert számítottam arra, hogy a kérdéseimet segíteni 
kell értelmezni az adatszolgáltatók számára. Ugyanakkor számítottam arra is, 
hogy a szóbeli adatfelvétel során hozzájutok olyan további információkhoz is, 
melyek jobban megvilágítják számomra a vizsgált területet. Szükséges volt az 
adatszolgáltatók biztosítása arról, hogy a megbízóikkal kialakított kapcsolatukra 
vonatkozó adatokat semmilyen szinten nem hozom nyilvánosságra. Ezt úgy 
oldottam meg, hogy a vállalatokat sorszámoztam, ezek alapján rajtam kívül más 
nem tudná őket azonosítani. Nem tettem fel olyan kérdéseket, melyek üzleti 
titok tárgyát képezik. Mivel egyik legnagyobb titokként a megbízókat őrzik, 
rájuk vonatkozóan általában nem kaptam információt. Ezzel szemben némelyik 
beszélgető partnerem önként elmondta, hogy milyen mezőgazdasági vagy élel-
miszeripari termékkel kapcsolatban nyújtanak szolgáltatást.  

Az MSZLSZSZ tagjai sorában végzett felmérést kiegészítettem 2009 már-
ciusában három interjúval, melyek során ugyanezt a kérdőívet felhasználva, 
élelmiszergazdasági megbízók és logisztikai szolgáltatóik kapcsolatát kívántam 
megismerni a megbízók szemszögéből. A három interjúalanyt azért választot-
tam, mert ők logisztikai szaklapokban publikáltak, ezért a logisztika iránti elkö-
telezettségük nyilvánvaló. Interjúalanyaim voltak: CSONKA ENDRE, az Első Ma-
lom- és Sütőipari Zrt. vezérigazgatója, MÉSZÁROS TAMÁS, a CERBONA Élel-
miszeripari és Kereskedelmi Zrt. termelési igazgatója, valamint HUSZTA 
ROLAND, a Mórakert Zöldség-Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet ügy-
vezető igazgatója. A velük készült interjúkat az 2. melléklet tartalmazza. 

 
3.3.2.Vevő-beszállító kapcsolatok szorosságának mérése (HINES (1994, 1998)) 

 
HINES elemezte a japán összeszerelő üzemek és főbeszállítóik kapcsolatát, 

ami sikeresebbnek bizonyult európai versenytársaiknál. Fő megállapítása: az 
első vonalbeli (fő)beszállítókkal kölcsönös bizalom, problémamegoldás, együtt-
működés szükséges. 

HINES a főbeszállítók és a gépjármű összeszerelő üzemek szerződésére jel-
lemző kapcsolati szorosság mérésére alapul vette a SAKO (1992) által kidolgo-
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zott kérdéssort és a rá adható válaszokat, kérdésenként hármat-hármat. A vála-
szokra 1, 2 vagy 3 pontot lehet adni. Így az elérhető maximális pontszám: 33. 

Eszerint a kapcsolati szorosság a következőképpen értékelhető: 
11 ≤ Ksz ≤ 33 

Az összeszerelő üzem és a főbeszállító közötti kapcsolat gyenge, ha 
Ksz ≤ 18 

Az összeszerelő üzem és a főbeszállító közötti kapcsolat közepes, ha 
19 ≤ Ksz ≤ 25 

Az összeszerelő üzem és a főbeszállító közötti kapcsolat erős, ha 
Ksz ≥ 26 

HINES később a fenti vizsgálati módszert kiegészítette további kérdésekkel, 
így a vizsgált kapcsolati elemek száma 22-re bővült (2. melléklet). Módszerét 
úgy alkalmaztam a vizsgálataim során, hogy  
• a SAKO által először összeállított és a HINES által 22-re kiegészített szem-

pontot tekintettem benchmarknak; 
• annak érdekében, hogy kisebb számokkal lehessen dogozni, a kapcsolati 

szorosságot osztottam a vizsgált szempontok számával; 
• a kérdéseket úgy fogalmaztam át, hogy a megbízó-logisztikai szolgáltató 

kapcsolat vizsgálatára legyenek alkalmasak. 
A leírtak alapján a kapcsolati szorosság a következő formulával számítható: 

Ksz = 
n

n

i
i∑

=1

χ
, 

ahol: 
χ (1...3) a kapcsolati jellemzők értéke, 
n a kapcsolati jellemzők száma (n = 22).  

A kapcsolat szorossága értelemszerűen 1 és 3 között változhat, azaz 
1 ≤ Ksz ≤ 3. 

A megbízó és a logisztikai szolgáltató közötti kapcsolat gyenge, ha 
1 ≤ Ksz ≤ 1,67. 

A megbízó és a logisztikai szolgáltató közötti kapcsolat közepes, ha 
1,68 ≤ Ksz ≤ 2,27. 

A megbízó és a logisztikai szolgáltató közötti kapcsolat szoros, ha 
2,3 ≤ Ksz ≤ 3. 

 
3.4. Az együttműködési idő hosszának asszociációja a leglényegesebb kap-

csolati jellemzőkkel 
 
Az eladó-vevő kapcsolatban az együttműködési idő hossza az együttműkö-

dés szorosságát eredményezi, különösen abban az esetben, ha eleve hosszú tá-
vúra tervezik az együttműködést. Az élelmiszergazdaságból származó megbízó 
és logisztikai szolgáltatója között is a szoros kapcsolat előfeltétele a hosszú távú 



69 

kapcsolat kialakítása. A partneri, együttműködő kapcsolatnak azonban ezen 
kívül számos más kritériuma is van, amint erről már az eddigiekben írtam. Kí-
váncsi voltam arra, hogy a vizsgálataimban szereplő vállalkozások esetében az 
együttműködési idő hossza hogyan befolyásolta a kapcsolat szorossága szem-
pontjából leglényegesebb kapcsolati jellemzők alakulását. 

Ehhez a vizsgálathoz a CSUPROV–CRÄMER-féle asszociációs együtthatót 
használtam fel. 

 
3.4.1. A CSUPROV–CRÄMER-féle asszociációs együttható 

A kapcsolati szorosság elemzése során feltételeztem, hogy az együttműkö-
dési idő befolyásolja a többi elem változását. Annak elemzésére, hogy ez ho-
gyan valósul meg az élelmiszergazdaság szereplői és logisztikai szolgáltatók 
közötti kapcsolatokban, a CRÄMER–CSUPROV-féle asszociációs együtthatót al-
kalmaztam. Segítségével a vizsgált adatok közötti összefüggéseket kívántam 
feltárni. 

A minőségi ismérvek közötti sztochasztikus kapcsolat vizsgálatára a YULE-
féle asszociációs együtthatón kívül alkalmazható a CSUPROV-féle asszociációs 
együttható is. Ugyanazon két alternatív ismérv szorosságát mindkét asszociáci-
ós együtthatóval kifejezve, a CSUPROV-féle együttható az asszociáció mérésénél 
a peremgyakoriságokat is figyelembe veszi:  

0101

01100011

ffrr

ffff
aCs

−= . 

A CSUPROV-féle asszociációs együttható alkalmazható akkor is, amikor a 
két ismérvnek több változata van. Számítása a függetlenség esetére feltételezett 
gyakoriságokhoz kapcsolódik:  

n

ff
f ji

ij =*

 
Amennyiben a feltételezett *if  értékek megegyeznek a tényleges fi értékek-

kel, akkor nincs kapcsolat a két ismérv között. A kapcsolat megállapítása az 
*

ii ff − különbségekre épül, majd azokat függetleníti az adatok nagyságától. A 

különbségeket az előjelek kiküszöbölése végett négyzetre emelve el kell osztani 
a megfelelő *

if  értékkel. E hányadosok összege a 2χ képlete:  

∑
=
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ff
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Az összegjel fölötti n = k·l, ahol k az egyik ismérv, l a másik ismérv változa-

tainak számát jelenti.  
A feltételezett gyakoriságok táblázat elemei: 

n

rf
f 11
11 =
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A CRÄMER-féle asszociációs együttható: 

)1(

2

−
=

sn
C

χ

 
ahol s a nagyobb ismérv változatainak számát jelenti. 

Vizsgálatunkban a kétfajta mutató értéke mindig megegyezik, mivel k = l = 2. 
A számítások a 5. mellékletben találhatók.  
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4. EREDMÉNYEK 
 

Vizsgálataim eredményeit a következőkben kívánom összefoglalni olyan 
módon, hogy hipotéziseimhez kapcsolódóan mutatom be őket. 

 
1) Hipotézisem az volt, hogy az élelmiszergazdaság szereplői nem megfele-

lő mértékben vesznek igénybe logisztikai szolgáltatót.  
 
A kérdőíves felméréssel elértem a kitűzött célokat:  

• Ki tudtam választani a Szövetség tagjai közül azokat, akik logisztikai szol-
gáltatók, és akikkel így el tudtam végezni a benchmarking vizsgálatot a 
megbízóval kialakított kapcsolat szorosságára vonatkozóan. 

• El tudtam végezni a vizsgálatot a leggyakrabban igénybevett szolgáltatások-
ra nézve. 
Feltártam a logisztikai szolgáltatások arányát és összetételét a vizsgált leg-

nagyobb szállítmányozás-logisztikai szolgáltatói érdekvédelmi szervezet köré-
ben. Az elvégzett felmérés eredményeként képet kaptam arról, hogy a logiszti-
kai szolgáltatók milyen mértékben szolgáltatnak az élelmiszergazdaság vállala-
tai számára. Ennek során megállapítottam, hogy szállítmányozási szolgáltatást a 
vállalatok 59%-a nyújt élelmiszeripari és 56%-a mezőgazdasági vállalatok szá-
mára. Ezt mutatja a 11. táblázat. 

11. táblázat 
Az MSZLSZSZ tagjai mely gazdasági ágak számára nyújtanak szállítmányozási 
szolgáltatásokat 

Rangsor Gazdasági ág 
Szolgáltató vállalatok 

aránya (%) 

1. kereskedelmi vállalatok 98 

2. könnyűipar 74 

3. vegyipar 65 

4. élelmiszeripar 59 

5. mezőgazdaság 56 

6. építőipar 47 

7. közlekedés 30 

8. kohászat 24 

9. erdőgazdálkodás 18 

10. vendéglátóipar 14 
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8. táblázat (folytatás) 
Az MSZLSZSZ tagjai mely gazdasági ágak számára nyújtanak szállítmányozási 
szolgáltatásokat 

Rangsor Gazdasági ág 
Szolgáltató vállalatok 

aránya (%) 

11. egészségügy 12 

12. villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás 11 

13. bányászat 0,8 

14. oktatás 0,6 

15. közigazgatás 0,2 

16. gyógyszeripar 0,2 

17. autóipar 0,2 

Forrás: kérdőíves felmérés eredményei és az ebből végzett saját számítások. 

 

• Megtudtam, hogy melyek azok a logisztikai szolgáltatók, amelyek az 
agrárium számára is nyújtanak szolgáltatást, és velük további vizsgála-
tokat tudtam végezni. 

• Képet kaptam arról, hogy milyen szempontok szerint választ a megbízó 
logisztikai szolgáltatót. Ezt mutatja be a 9. táblázat. 

 

12. táblázat 
A szolgáltató kiválasztásának szempontjai 

A kiválasztás szempontja volt 
Általában 

(%) 

Élelmiszer-
gazdaságban 

(%) 
Kizárólag jó szakmai hírneve 48 17 

Jó hírneve alapján is 62 83 

Csak személyes ismeretsége alapján 10 – 

Személyes ismeretsége alapján is 29 50 

Csak azért, mert az anyavállalattal dolgozik 
más országban is 

10 – 

Többek között azért, mert az anyavállalattal 
dolgozik más országban is 

24 30 
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9. táblázat (folytatás) 
A szolgáltató kiválasztásának szempontjai 

A kiválasztás szempontja volt 
Általában 

(%) 

Élelmiszer-
gazdaságban 

(%) 
Rendelkezik: raktárral 57 83 

  korszerű rakodógépekkel 43 67 

  szakképzett személyzettel 62 83 

  járműparkkal 38 30 

Csomagolási, komissiózási stb. tapasztalatai 57 83 

Auditált vállalat 19 – 

Minőségbiztosítása van 43 67 

Egyéb (pl. tendereztetés eredménye) 14 – 

Forrás: kérdőíves felmérés eredményei és az ebből végzett saját számítások. 
 
Az élelmiszergazdaság megbízói elsősorban olyan szállítmányozási vagy 

szállítmányozás-logisztikai szolgáltató vállalatot választanak, amelyik rendel-
kezik jól felszerelt, korszerű raktárral, szakképzett személyzettel, és jó szakmai 
hírnévvel. Ez azért lényeges információ, mert az élelmiszergazdaság magasabb 
higiéniai, minőség-megőrzési igényeit nehezebb kielégíteni, mint az ipari ter-
mékekét. Az élelmiszergazdaságban tevékenykedő kis és közepes méretű hazai 
megbízó vállalatok nem rendelkeznek jelentős tőkével nagyobb logisztikai be-
ruházásokhoz. Ha külső szolgáltatóhoz fordulnak, akkor olyat keresnek, ame-
lyik már rendelkezik a szolgáltatáshoz szükséges eszközökkel, berendezésekkel, 
szakképzett személyzettel, és nem kell a szolgáltató ilyen jellegű beruházásai-
ban részt venni. Ezért a szolgáltatóknak jelentős beruházással és többlet szakér-
telemmel kell erre felkészülniük. Ha azonban nem látják biztosnak az ilyen irá-
nyú beruházások megtérülését, akkor nem érdekeltek benne. Ez továbbra is 
elriasztja az élelmiszergazdaság szereplőit attól, hogy bátrabban forduljanak 
logisztikai szolgáltatóhoz. 

Az, hogy a logisztikai eszközöket (mint pl. raktárt) csak 50-60%-ban tüntet-
ték fel a kiválasztás okának, azt jelzi, hogy ezt már természetesnek tartják, nem 
is számít versenytényezőnek. A fent említett adatokat alátámasztják a szemé-
lyes beszélgetések során szerzett tapasztalataim is az élelmiszergazdaságban: 
• a logisztikai szolgáltató jó hírnevének; 
• a logisztikai szolgáltató rendelkezésére álló raktárnak, logisztikai eszközök-

nek, berendezéseknek és a szakképzett személyzetnek  
van elsősorban szerepe a szolgáltató kiválasztásában. 
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A szolgáltató vállalatok nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy őket 
jó hírnevük alapján választják ki a megbízók. A személyes ismeretségnek a 
vizsgált vállalatok átlagában van jelentősége, de azoknál a élelmiszergazdaság-
ban működő vállalatoknál, amelyek eddig nem vettek igénybe szállítmányozót 
szinte semmilyen tevékenységre sem, nem rendelkeznek megfelelő személyes 
ismeretséggel a szolgáltatói körben. 

(A felmérésből az is tisztán kiolvasható, hogy a nagyon jelentős részben 
külföldi tulajdonban lévő élelmiszeripari megbízókra jellemző, hogy olyan 
szolgáltatót választanak, amelyik a külföldi anyavállalat partnere a saját hazájá-
ban A külföldi tulajdonú termelő vállalatnak általában előírják, hogy azzal a 
magyarországi szolgáltatóval működjön együtt, amit a vállalat tulajdonosa saját 
országában jól ismer.) 

2009 júliusában a tagok 53%-a hirdette magáról, hogy logisztikai szolgálta-
tást is vállal. A következőket hirdették „logisztikai szolgáltatás” alatt [TÁTRAI, 
A. 2009]: raktározást, készletkövetést, különleges raktári szolgáltatásokat, mint 
mozgóraktár, közvámraktározás, ÁFA-raktározás, temperált raktározás. A lo-
gisztikai szolgáltatók 25%-a kifejezetten hirdeti a belföldi disztribúciót, közülük 
egy a regionális disztribúciót is. Van, aki „teljes körű ügyfél kiszolgálást” hir-
det, és van olyan vállalat, amelyik ellátási lánc menedzsmentet. A logisztikai 
szolgáltatók 18%-a vámkezelést, vámügyintézést hirdet, többen ÁFA- és egyéb 
(pl. jövedéki) adó ügyintézést is. Többen kiemelik az értéknövelő szolgáltatáso-
kat. A hirdetett logisztikai szolgáltatások között találhatók még: ipari megoldá-
sok, ágazati megoldások, egyedi szolgáltatások, gépjármű logisztika, vegyipari 
logisztika, gyógyszeripari és egészségügyi logisztika, terméklogisztika, testre-
szabott szolgáltatások, termelési logisztika. Kiemelném közülük azokat a szol-
gáltatókat, akik az élelmiszergazdaság számára hirdetnek az érzékeny, romlan-
dó, magas minőségi követelményeket támasztó termékek kiszolgálására alkal-
mas logisztikai megoldásokat. 

Hasonló céllal kértem adatokat 2009 júliusában a Magyarországi Logiszti-
kai Szolgáltató Központok Szövetségétől [TÁTRAI, A 2009]. A szövetség tagja-
inak 60%-a kínál az élelmiszergazdaság számára is szolgáltatásokat. Ezek a 
következők: gabonatárolás, vasúti, folyami gabonarakodás, gabonalogisztika, 
árunemenként specializált rakodás és tárolás, növény-egészségügyi, állat- 
egészségügyi vizsgálat, vámügyintézés, közvámraktári és ÁFA raktári szolgál-
tatás, és az általuk „értéknövelő tevékenységeknek” nevezett szolgáltatások: 
komissiózás, címkézés, zsugorfóliázás, kartonozás, tasakolt csomagolás, zsáko-
lás, válogatás, cross-docking. Egy ajánl országos temperált áruterítést, egy pe-
dig élelmiszerlogisztikát, hűtött és mélyhűtött raktárakkal, kiegészítő szolgálta-
tásokkal a megbízók telephelyén. A szövetség tagjainak azonban csak 30%-a 
kap megbízást az élelmiszergazdaság vállalataitól. 

Bebizonyítottam tehát, hogy az élelmiszergazdaság a versenyképes, korsze-
rű, olcsó és magas színvonalú értékesítési logisztika megvalósítása érdekében 
nem megfelelő mértékben vesz igénybe logisztikai szolgáltatót, annak ellenére, 
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hogy ez a megoldás sok esetben a saját logisztikai fejlesztések megvalósításánál 
gyorsabban elérhető lenne és jobb eredményeket biztosíthatna. 
 
2) Hipotézisem az volt, hogy az élelmiszergazdaságban működő vállalatok 

nem élnek a szükséges mértékben az értéknövelő logisztikai szolgáltatá-
sok igénybevételének lehetőségével. 
 
Az ez irányú felmérés eredményét összegező következő adatsor bizonyítja, 

hogy kevés közülük az, amelyik értéknövelő szolgáltatásokat is igénybe vesz. 
Az élelmiszergazdaság vállalatai főként fuvarozást, vámkezeltetést, és legfel-
jebb szállítmányozást igényelnek a szakvállalatoktól. 

 

13. táblázat 
Az MSZLSZSZ tagjai által nyújtott logisztikai szolgáltatások gyakorisága 

Szolgáltatás Összesen (%) Az agrárium számára (%) 

Nemzetközi szállítmányozás 100 52 

Vámkezelés 76 33 

Raktározás 55 29 

Belföldi fuvarozás 53 24 

Nemzetközi fuvarozás 52 20 

Házhozszállítás 41 18 

Készletnyilvántartás 41 17 

Komissiózás 38 17 

Jelölés, feliratozás 30 11 

Csomagolás 29 14 

Utánvét 12 0,5 

Számlázás 9 0,6 

Reklamációk intézése 9 0,6 

Vevőszolgálat 3  

Egyéb 3  

Forrás: kérdőíves felmérés eredményei és az ebből végzett saját számítások. 
 

Amint azt a bevezetőben és a 2. fejezetben is említettem, az értéknövelő 
szolgáltatások biztosíthatják nagyobb mértékben az élelmiszergazdaság termé-
keinek magasabb színvonalon történő értékesítését. Ezért különösen érdekelt, 
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hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak a szállítmányozás-logisztikai szolgálta-
tók ennek a körnek.  

A leggyakrabban igénybevett szolgáltatások sorrendje hasonló a többi meg-
bízóéhoz, arányuk azonban jóval kisebb. A szolgáltatások következő (csökke-
nő) sorrendjét lehetett megállapítani az igénybevétel gyakorisága szerint: nem-
zetközi szállítmányozás → vámkezelés → raktározás → belföldi fuvarozás → 
nemzetközi fuvarozás → házhoz szállítás → készletnyilvántartás → komissió-
zás → jelölés, feliratozás → csomagolás… 

 
4. ábra 

A raktározást igénybevevő megbízók által megrendelt egyéb szolgáltatások 
(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 

 
Az értéknövelő szolgáltatások tekintetében a következő megállapításokat 

tettem: A logisztikai szolgáltatás előfeltétele a raktározási szolgáltatás. A kérdő-
ívek kielemzése során tehát bebizonyosodott, hogy a raktári szolgáltatás nyújtá-
sa egy szolgáltatáscsomagot vonz: csomagolást, komissiózást, jelö-
lést/feliratozást, készletnyilvántartást stb. A teljes körű logisztikai kiszolgálás 
elengedhetetlen eszköze a logisztikai raktár, ahol a szolgáltató a hozzá kihelye-
zett sokféle tevékenységet (minőségellenőrzés, csomagolás, rakodás, egységra-
komány képzés, komissiózás stb.) maga látja el. Szembetűnő ugyanakkor, hogy 
azok a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok, amelyek egyáltalán igénybe 
vesznek logisztikai szolgáltatót, sokkal több szolgáltatást igényelnek tőle, mint 
ahogy ez az összes vizsgált vállalat körében általában megfigyelhető. 



77 

A leggyakrabban igénybe vett értéknövelő logisztikai szolgáltatások egymás 
közötti asszociációjának vizsgálatát csak az írásban megválaszolandó kérdőívek 
feldolgozása során kiválasztott azon vállalatok körében végeztem el, amelyek 
széles körű logisztikai szolgáltatásokat nyújtanak. (Számítások az 5. melléklet-
ben.) Ez a vizsgált körben 32 vállalat volt. Ennek során megállapítottam, hogy a 
készletnyilvántartási szolgáltatás gyakran jár együtt csomagolási, valamint jelö-
lési-feliratozási igénnyel. A komissiózási szolgáltatás iránti igény is gyakran 
von maga után megrendelést jelölés-feliratozásra. 

Készletnyilvántartás és csomagolás: A mezőgazdasági és élelmiszeripari 
vállalatok esetében tehát ugyanolyan szoros a két tevékenység összekapcsoló-
dása, mint a nem élelmiszergazdasági vállalatok átlagában. Ez azonban csak a 
készletnyilvántartási szolgáltatásra igaz: gyakran jár együtt csomagolással. Aki 
csomagol, az nyilvántartást is végez. Aki nyilvántartást végez, az nem biztos, 
hogy csomagol is. 

Készletnyilvántartás és komissiózás: Az élelmiszergazdaságban azért más 
az asszociáció, mert szélsőséges a szolgáltatások igénybevétele: vagy mindket-
tőt vagy egyiket sem igénylik. 

Készletnyilvántartás és jelölés-feliratozás: Itt is nagyon szoros a készlet-
nyilvántartás és a jelölés, feliratozás egymásra hatása, de csak a készletnyilván-
tartás szempontjából. Az élelmiszergazdasági vállatok részére nyújtott szolgál-
tatásokban a közöttük lévő kapcsolat még szorosabb, mint a nem élelmiszer-
gazdasági vállatok átlagában. Ez a tény is azt a feltevésemet támasztja alá, hogy 
az élelmiszergazdaság vállalatai akkor fordulnak szakszállítmányozó vállalat-
hoz, ha komplex szolgáltatást kívánnak igénybe venni. 

A csomagolás és komissiózás asszociációja a nem élelmiszergazdasági vál-
latok átlagában gyenge közepes, az élelmiszergazdaság vállalatainál pedig szo-
ros a csomagolás szempontjából. 

A komissiózás és „jelölés, feliratozás” asszociációja a „jelölés, feliratozás” 
szolgáltatás szempontjából nagyon erős. A komissiózást vállaló logisztikai 
szolgáltatók tehát felkészülhetnek arra, hogy jelölést, feliratozást is igényel tő-
lük a megbízó. Ezzel szemben kicsi a valószínűsége annak, hogy aki csak jelö-
lést, feliratozást kíván igénybe venni, megrendel komissiózást is. 

A csomagolás és a jelölés, feliratozás asszociációja a nem élelmiszergazda-
sági vállatok átlagában és az élelmiszergazdasági vállatok megbízók számára 
szolgáltatók körében is gyenge közepes.  

Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy a készlet nyilvántartási szolgálta-
tás gyakran együtt jár a csomagolási, komissiózási és a jelölési, feliratozási szol-
gáltatással. A csomagolási és komissiózási szolgáltatás az élelmiszergazdaság 
köréből származó megbízók esetében szoros asszociációt mutat, a csomagolás és 
a jelölés, feliratozás szolgáltatás asszociációja azonban gyenge, közepes. 

A vizsgálatba bevont szolgáltatások egymás közötti asszociációjának vizs-
gálata azonban a többi esetben nem igazolta együttes előfordulásukat. 
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Bebizonyítottam tehát, hogy az élelmiszergazdaság szereplői által igénybe-
vett logisztikai szolgáltatásokon belül a kívánatosnál kisebb az értéknövelő 
szolgáltatások aránya, annak ellenére, hogy ezek biztosíthatják a termékek piac-
ra juttatásának kedvezőbb költséggel járó és magasabb színvonalon történő 
megvalósítását. 
 
3) Hipotézisem volt, hogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók és 

logisztikai szolgáltatóik kapcsolata nem elég szoros ahhoz, hogy a közös 
fejlesztéseket elősegítse. 
 
SAKO (1994) és HINES (1998) kapcsolati szorosságot meghatározó jellemző-

it a logisztikai szolgáltató és megbízója kapcsolatára alkalmaztam, annak fi-
gyelembe vételével, hogy: 
• a logisztikai szolgáltató nem árut, hanem szolgáltatást ad el, és 
• az élelmiszeripari termékek sajátosságait messzemenően figyelembe kell 

venni a kapcsolat kialakítása során. 
A benchmarking módszerének alkalmazásával felfedtem a mezőgazdasági 

és élelmiszergazdasági vállalatok és logisztikai szolgáltatóik kapcsolatában 
azokat a tényezőket, melyek a sikeres, hosszú távú, partneri együttműködés 
akadályai. 

Vizsgálataim eredménye szerint az élelmiszergazdasági megbízók és logisz-
tikai szolgáltatóik közötti kapcsolat megoszlását az 5. ábra illusztrálja. 
 

 

5.ábra 
A kapcsolat szorossága az élelmiszergazdaságból származó megbízók  

és logisztikai szolgáltatóik között 
(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 

 
A gyenge kapcsolatban álló feleknél azt az érdekes megfigyelést lehet 

tenni, hogy hosszabb távú együttműködés esetén is lehet a kapcsolat szoros-
sága gyenge. 
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Ugyanez a többi vállalat esetén: 

 

6. ábra 
A megbízó és a logisztikai szolgáltató kapcsolatának szorossága a nem élelmi-

szergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgáltatóik között  
(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 

 
Az adatok kiértékelését a kérdőíven szereplő kérdések sorrendjében végez-

tem el. A kapott válaszokat 1-től 3-ig értékeltem és így rögzítettem. Előfordult, 
hogy a megkérdezettek maguk is kíváncsiak voltak arra, hogy egy-egy logiszti-
kai szolgáltatói megbízásban mennyire tekinthető szorosnak a kapcsolatuk a 
megbízóval. Ilyenkor kérésükre a felmérést több megbízójukra vonatkoztatva is 
elvégeztük. A kapcsolati szorossági mutató az általuk választott szolgáltatóra 
vonatkozóan minden esetben igazolta a mérésem eredményét. Tehát, ha ők kö-
zepesen erősnek ítélték a kapcsolatukat, akkor az általam számított mutató is ezt 
igazolta vissza. Amikor bizonytalanok voltak kapcsolatuk megítélésében, akkor 
reálisnak tartották az általam számított mutató eredményét. 

Vizsgálataim eredményeképpen a következő megállapításokra jutottam. 
Minden együttműködési jellemző után először azt tüntetem fel, amit a szállít-
mányozóktól szerzett adatok alapján élelmiszergazdasági megbízóikkal kialakí-
tott kapcsolatukra vonatkozóan meg lehetett fogalmazni. Utána zárójelben a 
szállítmányozók és nem élelmiszergazdasági megbízóikkal működő kapcsola-
tuk jellemzője következik. Végül a megkérdezett élelmiszeripari vállalkozások 
véleményét mutatom be a logisztikai szolgáltatójukkal kialakított kapcsolatra 
vonatkozóan. 

 
A) A szállítmányozó függősége a megbízótól  

 
Jellemzője Értéke 
A megbízó forgalma 20% alatti a logisztikai szolgáltató forgalmából 1 
A megbízó forgalma 21-50% közötti a logisztikai szolgáltató forgal-
mából 

2 

A megbízó forgalma 51-100% közötti a logisztikai szolgáltató for-
galmából 

3 

 
A szolgáltató erősen függ attól a megbízótól, akitől forgalmának több, mint 

50%-a származik. Amelyik megbízótól a forgalmának 21-50%-a származik, 
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attól a függősége közepes. Gyenge a függősége attól a megbízótól, akitől meg-
bízásainak kevesebb, mint 20%-a származik. (HINES 1994) 

Távolságtartó (versenyeztető) viszony esetén a felek arra törekszenek, hogy 
minél kevésbé függjenek egymástól. Partneri (elkötelezett) viszony esetén nem 
törekszenek az egymástól való függés elkerülésére. SZEGEDI (2005) és LEHOTA 
(2001) megállapítása szerint is „a függőség és az együttműködés közti kapcsola-
tok pozitívak”. Benchmark: a megbízó forgalma a szolgáltató forgalmából 51% 
feletti. (HINES 1994) 

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Magyarországon az élelmiszer-
gazdaságból származó megbízók számára szolgáltató szállítmányozóknál álta-
lában nem jellemző, hogy a szolgáltató nagyon függne megbízójától. Az álta-
lam vizsgált körben egyetlen olyan szolgáltatót sem találtam, amelynek az 
élelmiszergazdaságból származó megbízója 51% feletti arányt tenne ki az össz-
forgalmából. Van olyan szállítmányozás-logisztikai szolgáltató, amelyik arra 
hivatkozik, hogy kis és közepes megbízókkal dolgozik , ezért részesedésük álta-
lában kicsi a forgalmából. Általános tapasztalatom a felmérés során, hogy a 
szállítmányozók nem törekszenek arra, hogy csak egyetlen megbízónak dolgoz-
zanak, mert félnek a kiszolgáltatottságtól, s a köztük lévő szerződés nem is 
nyújt számukra megfelelő biztonságot.  

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják:  Alapvetően 
hasonló a véleményük. Van, amelyiknél a fuvarozásra szerződött logisztikai 
szolgáltatójának a forgalmából az ő megbízása 20% alatti. A megbízó nézete 
szerint előnyösebb, ha a fuvarozó egyéb megbízásai között szolgálja ki a válla-
latot, mert ilyen módon az eszköz kihasználása gazdaságosabb. Ha azonban kis 
szolgáltatót vesznek igénybe, akkor az csak élelmiszergazdasági megbízójának 
nyújtja szolgáltatásait. 

(A megkérdezett vállalatok átlagában ez a mutató valamivel nagyobb volt a 
megbízás részesedése a szolgáltató összforgalmából, mint az élelmiszergazda-
ságból származó megbízók esetében, de így is gyenge-közepes. Tapasztalat 
szerint a megbízók 5-6 cégtől kérnek ajánlatot.) 

 
B) A megrendelés elnyerésének folyamata a logisztikai szolgáltatók és az 

élelmiszergazdálkodásbeli megbízóik kapcsolatában. 
 

Jellemzője Értéke 
A megbízó minden megbízás előtt árajánlatot kér, és legfeljebb 60% 
Az esély a megrendelés elnyerésére 

1 

60%-nál nagyobb az esély a megbízás elnyerésére 2 
A megbízó mindig csak az adott szolgáltatótól kér árajánlatot 3 

 
A megrendelés elnyerésének folyamata az a mód, ahogyan a megrendelő a 

megbízást adja a szolgáltatónak. Hosszú távú kapcsolat esetén csak egy szolgál-
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tatónak adja a megbízásokat. Ha versenyezteti a különböző szolgáltatókat, de a 
jó kapcsolat alapján 60%-nál nagyobb az esély a megbízás elnyerésére, ez már 
közepes fokú biztonságot ad a szolgáltatónak. Ha ennél kisebb az esély a meg-
bízás elnyerésére, akkor a kapcsolat nem biztonságos a szolgáltató számára. 
(HINES 1994) 

Erős megbízó-szolgáltató kapcsolat esetén a megbízó mindig csak az adott 
szolgáltatótól kér árajánlatot. Természetesen áralku kialakulhat közöttük, de a 
megrendelő csak az adott szolgáltatóval akar együttműködni. A KPMG felmé-
rése alapján a megbízók 1/3-a csak egy logisztikai szolgáltatóval működik 
együtt, 16%-uk két szolgáltatóval, és a cégek 16%-a működik együtt 10-nél 
több logisztikai szolgáltatóval. (LUKÁCS–TELEKI 2004) Ezt nagyjából igazolja 
az én felmérésem eredménye is.  

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Az élelmiszergazdálkodás terüle-
téről származó megbízók és logisztikai szolgáltatóik közötti kapcsolatban az a 
felmérésem eredménye, hogy ritkán fordul elő olyan megbízó, aki csak egyetlen 
szolgáltatótól kér ajánlatot a megbízás előtt. Elég nagy a szórás a megkérdezet-
tek között. Az fordult elő legritkábban, hogy 60%-nál nagyobb esélye volt a 
szolgáltatónak a megbízás elnyerésére. A 60% alatti esély a megbízás elnyeré-
sére éppolyan gyakran fordult elő a megkérdezettek között, mint az, hogy a 
megbízó csak egy szolgáltatótól kér ajánlatot.  

 

 

7. ábra 
Mekkora az esélye annak, hogy a logisztikai szolgáltató kapja a következő meg-

bízást is az élelmiszergazdaságból származó megbízótól? 
(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 

 
Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: A megkérde-

zett élelmiszergazdasági vállalkozások tendereztetik ugyan a szolgáltatóikat, de 
60%-nál nagyobb az esély arra, hogy a megbízást a régi szolgáltatójuk elnyerje. 

(A nem élelmiszergazdasági megbízók átlagában sokkal gyakrabban, 64%-
ban fordul elő, hogy a megbízó csak egy szolgáltatótól kér ajánlatot, sőt az is, 
hogy a szolgáltató keretszerződést köt a megbízóval, mely árstruktúrát is tar-
talmaz. Ebben az esetben a megbízó 2, ill. 3 évente pályázatot ír ki, de az adott 
szolgáltató 50%-ban megkapja a megbízásokat. és a szolgáltató egyetlen ver-
senytársát jól ismeri. A megkérdezett vállalatok 23%-a közepes esélyűnek ítélte 
meg azt a lehetőséget, hogy az új megbízást ő kapja meg, és csak 13%-uk látta 
úgy, hogy az új megbízás elnyerésének az esélye 60% alatti.) 
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C) Az együttműködés tervezett hossza 
 

Jellemzője Értéke 
Rövid távú együttműködést terveznek és valósítanak meg 1 
Hosszú távúra tervezik, de rövid távon valósul meg 2 
Hosszú távúra tervezik, és úgy is valósul meg 3 

 
Ez a kérdés a kapcsolati szorosság szempontjából messze a legfontosabb. 

Egyedül a hosszú távú együttműködés adja meg azt a biztonságot a beszállító-
nak/megbízónak, ami a nagyarányú eszköz- és munkaerő-fejlesztéshez, és ezál-
tal a folyamatos termelési színvonal növekedéshez és racionalizáláshoz szüksé-
ges. A hosszú távú orientáció és az együttműködés közti kapcsolat pozitív 
(LEHOTA 2001). Partneri, elkötelezett kapcsolatban csak hosszú távú együttmű-
ködési időszak tervezése és megvalósítása képzelhető el. A hosszú távra terve-
zett és megvalósított együttműködés kölcsönös bizalmat feltételez az együttmű-
ködő felek között. A szerződés egyéb feltételeit is nagy részben meghatározza. 
Az együttműködés ideje alatt szoros a kapcsolat a felek között.  

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Az együttműködési idő hossza az 
írásbeli kérdőívekkel vizsgált közegben a kiválasztásom egyik alapja volt. 
Amelyik szállítmányozó vállalat azt nyilatkozta, hogy rövid távúak a kapcsola-
tai a megbízóival, azt nem is tekintettem logisztikai szolgáltató vállalatnak. 
Ezért a logisztikai szolgáltató vállalatok körében is szoros kapcsolatot jelez 
ennek a mutatónak az átlaga. A mezőgazdasági és élelmiszeripari megbízók és 
logisztikai szolgáltatóik kapcsolatában ez a mutató átlagosan erős közepes kap-
csolati szorosságot mutat. Sajnos, a „hosszú távú” szerződés az esetek többsé-
gében legfeljebb egy év. Ez azért elegendő biztonságot nem nyújt egyik fél 
számára sem. Volt olyan szolgáltató, amelyik beszámolt arról, hogy az élelmi-
szergazdaságból származó (kis megbízótól kapott) megbízása határidő nélküli, 
de hosszú távúvá vált. Másik esetben külföldi tulajdonú, magyar termékeket 
gyártó megbízójától kapott megbízása határozatlan idejű, de mindig megnyerte 
eddig a versenyeztetést a szolgáltató. 

 

 
 

8. ábra 
Az együttműködés tervezett hossza a logisztikai szolgáltatók  

és élelmiszergazdasági megbízóik kapcsolatában 
(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 
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A multinacionális vállalati megbízók minden évben tendereztetnek, és gyak-
ran „személyre szabottak” a tenderkiírások. A hosszú távú együttműködés eb-
ben a megbízói körben is sok esetben maximum 1 év. 5 év szinte már sehol sem 
fordul elő. Létezik olyan a megkérdezett a vállalatok között, melynél 3–5 év az 
együttműködés a megbízóval, néha 6 év is, ennek ellenére minden évben verse-
nyezteti őt a megbízó. Másik szolgáltatóval megbízója minden évben új szerző-
déskötést követel, de már évek óta csak vele dolgozik együtt. A magyar gyakor-
lat szerint a megbízók fele határozatlan idejű szerződést köt a logisztikai szol-
gáltatóval, aki viszont határozott idejű szerződést köt, az többnyire 1–5 évre 
szól. Az átlagos együttműködési idő a vizsgált körben: 3–4 év. LUKÁCS–TELEKI 

(2003) szerint jellemző azonban, hogy a jelenlegi kapcsolatok akár 10–15 éve is 
tartanak szerződések megújítása révén. 

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók is hasonlóan lát-
ják: A meg-megújuló éves szerződéskötés jellemző, ami már hosszabb ideje 
(4–6 éve) történő együttműködést eredményezett.  

(A logisztikai szolgáltatók és nem élelmiszergazdaságból származó megbí-
zóik kapcsolatában ez az átlagos mutató erősebb. 86%-ban hosszú távú, 9% 
hosszúra tervezett, de rövidtávon megvalósított kapcsolat, és 5%-ban rövid távú 
kapcsolat volt tapasztalható ) 

 
D) Az információcsere formája 

 
Jellemzője Értéke 
Írásban részletes, és lényeget tartalmazó okmányok 1 
Időnként szóbeli megállapodás 2 
Nagy bizalom a szóbeli megállapodásban és egyetértés 3 

  
A megbízó és logisztikai szolgáltatója közötti információcsere történhet 

szóban és írásban. Minél gyakoribb a szigorúan kötött, írásbeli információcsere, 
annál kevésbé szoros a kapcsolat jellege, bár ettől eltérő megítélés is indokolt 
lehet, ha az áru természete anyagon szoros információcserét indokolja. A gya-
kori szóbeli információcsere a bizalmon alapuló kapcsolat jellemzője.  

Az információcsere formája a szerződés jellegétől és a termék sajátosságai-
tól függ elsősorban. Ha egy általános szerződés létezik a megbízó és a főbeszál-
lító/szolgáltató között, akkor a folyamatos munka során elegendő szóbeli meg-
állapodás is. Amennyiben új a kapcsolat, minden műveleti elemhez részletes 
írásos megbízás szükséges. Ugyanakkor a termék sajátosságait is figyelembe 
kell venni. Az ipari megbízóknál általában elegendő lehet egy-egy szóbeli utasí-
tás menet közben, de az élelmiszergazdaság romlandó, hűtést igénylő, a minő-
ségre nagyon érzékeny termékei esetén még szoros kapcsolat esetén is ragasz-
kodhatnak a felek a részletekbe menő, írásos kapcsolattartáshoz.  
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Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Vizsgálataim során az élelmiszer-
gazdaság részéről érkező megbízásokban gyakori szóbeli megállapodás a meg-
kérdezett vállalatok közül rendkívül ritkán fordult elő. 

 

9. ábra 
Az információcsere formája a logisztikai szolgáltatók  
és az élelmiszergazdasági megbízóik kapcsolatában 

(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 
 
Hasonló az is, ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók lát-

ják: Alapvetően írásos megállapodásban rögzíti a megbízó a feladatokat a lo-
gisztikai szolgáltatója számára, de közösen alkalmazott szoftver vagy mobil 
telefon segítségével létrejövő egyedi megállapodások is léteznek közöttük.  

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában ez az arány még alacsonyabb: az erősen kötött, szigorú írás-
beli kapcsolattartás aránya 50%, a többnyire kötötté 27%, és a bizalmon alapu-
ló, gyakori szóbeli kapcsolattartás előfordulási aránya 23%. Náluk is megfi-
gyelhető volt a szóbeli információk alapján, hogy részben a bizalomhiány, rész-
ben a termék jellege miatt vált szükségessé a szigorú, írásos forma a kapcsolat-
tartásban.) 

 
E) A szerződés formája 

 
Jellemzője Értéke 
A kötelezettségeket leírják és szigorúan betartják 1 
Némelyik kötelezettséget leírják, a többire szóbeli megállapodás vo-
natkozik, de szigorúan betartják őket 

2 

Eseti megoldásokat alkalmaznak, nagy figyelemmel a követelmé-
nyekre a hosszú távú együttműködés érdekében 

3 

 
A szerződéskötés formája lehet írásbeli vagy szóbeli. Az írásbeli szerződés-

kötést indokolhatja az áru tulajdonsága (pl. romlandó), a szolgáltatási folyamat 
jellege (pl. többszöri átrakás szükséges) és a szerződő felek közötti bizalmatlan-
ság is. A szóbeli szerződés is kötelező a szolgáltatóra és a megbízóra egyaránt. 
Alkalmazása nagyfokú bizalmat feltételez a szerződő felek között. 

Távolságtartó kapcsolatban a szerződésnek nem minden részletre kell kiter-
jednie. Elkötelezett kapcsolat esetén a szerződések inkább eljárási szabályokat, 
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mint konkrét kötelezettségeket írnak le (SZEGEDI 2005). HINES szerint az eseti 
megoldások gyakori alkalmazása szoros kapcsolatra vall.  

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Az élelmiszergazdaságból szárma-
zó megbízókkal kialakított kapcsolatban az eseti megoldások alkalmazása ritkán 
fordul elő. Némelyik szolgáltató szerint az élelmiszergazdaságból származó kis 
megbízójának nincs is mindig kialakult képe a megbízási szerződésről. Ezért a 
kötelezettségeket csak részben írják le, a többit szóban, menet közben kell tisz-
tázni. Más esetben a szolgáltató rugalmasnak tartja saját magát, aki a részletes 
szerződésben előzetesen elő nem írt megbízást is teljesíti szükség esetén. 

 

 

10. ábra 
Az együttműködés formája a logisztikai szolgáltatók  

és élelmiszergazdasági megbízóik kapcsolatában 
(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 

 
Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: Az írásbeli 

és szóbeli megállapodásokat egyaránt alkalmazzák logisztikai szolgáltatójukkal 
kialakított kapcsolatában. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában részletes szerződéskötés 46%-ban, szóbeli és írásbeli megál-
lapodások vegyesen 36%-ban, és gyakori szóbeli megállapodás 18%-ban fordul 
elő. Általános megállapítás, hogy az ajánlatot mindig leírják a lehető legtöbb 
szempont szerint, és ez lesz a szerződés alapja.) 

 
F) Bizalom a szerződésben 

 
Jellemzője Értéke 
A szolgáltató sohasem kezdi el a munkát a megrendelés megérkezése 
előtt 

1 

A szolgáltató néha elkezdi a munkát a megrendelés megérkezése 
előtt 

2 

A szolgáltató gyakran elkezdi a munkát a megrendelés megérkezése 
előtt 

3 

  
A szerződésbe vetett bizalom a beszállító, szolgáltató magatartásában nyil-

vánul meg a szerződés teljesítése folyamán. Magas fokú szerződésbeli bizalom 
esetén az egymást követő fázisokat megkezdi a konkrét megrendelések megér-
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kezése nélkül is. Alacsonyfokú szerződésbeli bizalom esetén csak írásbeli meg-
rendelésre kezd el minden fázist a megkötött szerződés teljesítése folyamán. 

Távolságtartó (versenyeztető) kapcsolatban a szolgáltató csak írásos meg-
rendelésre kezdi meg a szolgáltatást (SZEGEDI 2005). Az elkötelezettség és a 
bizalom között kölcsönös és pozitív kapcsolat bizonyítható (LEHOTA 2001). 
HINES szerint a megrendelés megérkezése nélküli gyakori munkakezdés a szer-
ződésbe vetett erős bizalmat jellemzi. 

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Ennek az együttműködési jellem-
zőnek a mértékét alapvetően meghatározza a beszállító és a vevő kapcsolatának 
a szorossága. Ha az együttműködő felek nem ismerik egymást eléggé, és nincs 
közöttük nagyfokú bizalom, akkor a főbeszállító/szolgáltató csak írásos meg-
rendelésre kezd el dolgozni. Az agráriumban egyetlen olyan válaszadó sem 
volt, aki megrendelés nélkül gyakran elkezdte volna a munkavégzést. 18%-
uknál ez néha előfordul, de 82%-uknál sohasem fordul elő.  

Hasonlóan látják az általam megkérdezett élelmiszergazdaságból szár-
mazó megbízók is: A logisztikai szolgáltató sohasem kezdi meg a munkát a 
megrendelés megérkezése előtt. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában ez a jellemző erős, 41%-uk annyira bízik a szerződésben, 
hogy gyakran elkezdi a munkavégzést a megbízás megérkezése előtt, és ezen 
belül is gyakori a megrendelés nélküli munkakezdés az együttműködés során. 
27%-uk nyilatkozott úgy, hogy néha előfordul a megrendelés megérkezése előt-
ti munkakezdés, és 7%-uknál ez sohasem fordul elő.) 
 
G) Bizalom a jó hírnévben 

 
Jellemzője Értéke 
Alacsony az üzleti függőség egymástól: 20-nál több logisztikai szol-
gáltatóval dolgozik együtt a megrendelő 

1 

Alacsony üzleti függőség, bár csak 1 logisztikai szolgáltatóval mű-
ködik együtt a megrendelő, de az üzleti bevételeinek kis részét teszi 
ki, vagy magas a megbízó függősége az adott logisztikai szolgáltató-
tól, de több szolgáltatóval is együttműködik 

2 

Magas fokú üzleti függőség – egyetlen logisztikai szolgáltatóval mű-
ködik együtt a megbízó 

3 

  
A vevő, megbízó pozitív értékítélete a beszállítóról, szolgáltatóról. A meg-

rendelés elnyerésének folyamatát befolyásolja. Szélsőséges esetben nem verse-
nyezteti, hanem csak tőle vásárolja a terméket, szolgáltatást. Veszélye, hogy a 
vevő, megbízó a beszállító, szolgáltató „foglyává”válik. 

Elkötelezett kapcsolatban a vevő kevés vagy csak egyetlen beszállítótól vá-
sárol. Mivel ebben az esetben a megbízó kiszolgáltatottá válik, a kölcsönös 
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függőség az optimális állapot egy partneri viszony kialakítása szempontjából 
(KŐVÁRI 2008). Felmérésem során a logisztikai szolgáltató vállalatok egyértel-
műen panaszkodtak a nagybani megbízók erőfölényére, még akkor is, ha annak 
forgalmában jelentős részt képviseltek. 

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Az élelmiszergazdasági megbí-
zókkal való együttműködésben a jó hírnévbe vetett bizalom általában közepes. 
Mindhárom kapcsolati forma megtalálható a megkérdezettek körében. Az egyik 
szolgáltató megfogalmazta, hogy külföldi tulajdonú, magyar alapanyagból gyár-
tott termékeket előállító cég megbízójának az az üzletpolitikája, hogy nem akar 
egy szolgáltatótól függeni. 

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: Csak egy 
logisztikai szolgáltatóval dolgoznak együtt, aki megfelel az élelmiszergazdaság 
szigorú higiéniai követelményeinek, és a versenyeztetés útján az egyéb szem-
pontok figyelembe vételével őt a megbízó kiválasztotta. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában ez a jellemző erős közepes, és körükben az alacsony üzleti füg-
gőség a megbízó részéről ritkán fordul elő. Számos szolgáltató jelezte, hogy tőle 
nagyon függ a megbízó, annak ellenére, hogy foglalkoztat más szállítmányozót is. 
Más szolgáltató nyilatkozata szerint Magyarországon csak vele dolgozik a – multi-
nacionális – megbízó, de lehet, hogy csak 1 évig.) 

 
H) Bizalom a szakértelemben  

 
Jellemzője Értéke 
A megbízó 100%-osan ellenőriz minden teljesítést, vagy mintavételi 
eljárást végez minden részteljesítés során 

1 

Néha nem ellenőriz 2 
A szolgáltatás több mint felét elfogadja ellenőrzés nélkül 3 

 
A szolgáltató szakértelmébe vetett bizalom a vevő, megbízó értékítélete a 

beszállító, szolgáltató tevékenységének színvonaláról. Megjelenési formája a 
szolgáltatás, termék ellenőrzésének a mértéke a vevő, megbízó részéről. Magas 
fokú bizalom esetén csekély az ellenőrzések száma, alacsonyfokú bizalom ese-
tén magas, sőt, minden egyes termékre, folyamatelemre kiterjed. 

Távolságtartó (versenyeztető) kapcsolatban a megbízó minden teljesítést 
részletesen ellenőriz (SZEGEDI 2005). A Honda feltétlenül bízik a beszállított 
minőségben (KŐVÁRI 2008). HINES (1994) szerint a versenyeztető kapcsolatban 
a megbízó, aki többnyire a legolcsóbb szolgáltatót választja ki az ajánlattevők 
közül, kénytelen minden egyes teljesítést ellenőrizni, hiszen nem bízhat a minő-
ségben. Partneri együttműködés során olyan magas fokú a főbeszállí-
tó/szolgáltató érdeke a jó minőségű teljesítésben, hogy a megbízó nem kénysze-
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rül gyakori ellenőrzésre. HINESnél az 50%-nál ritkább ellenőrzés a partneri, 
együttműködő kapcsolat jellemzője.  

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Az élelmiszergazdaság megbízói 
a szolgáltatóval kialakított együttműködésben gyenge jellemzőt mutatnak a 
szolgáltató szakértelme iránti bizalom kérdésében. Itt nagyon nagy szerepet 
játszanak a mezőgazdasági termékek, frissen fogyasztandó élelmiszerek vagy 
élelmiszeripari alapanyagok szigorú minőségi előírásai. Emiatt az ellenőrzés 
általában nagyon szigorú, gyakori a 100%-os ellenőrzés. 

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: A logiszti-
kai szolgáltató minden teljesítését ellenőrzik egy szigorúan kidolgozott rendszer 
szerint. A következőket mérik: 1) hibás kiszállítás, 2% alatti teljesítés esetén 
kötbérfizetési kötelezettséget von maga után; 2) az okmányokat 3 napon belül 
vissza kell juttatni a megbízónak; 3) a visszárut a megállapodás szerinti határ-
időig vissza kell adni. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában nagyobb bizalom jellemző a szolgáltató szakértelme irányá-
ban. Természetesen a termékek erős piaci versenye miatt a minőségi ellenőr-
zésnek itt is nagy szerepe van. Az egyik szolgáltató vállalat megjegyzése szerint 
a költségérzékeny megbízó jobban számon kér és ellenőriz. A szolgáltatóba 
vetett bizalom azonban általában magasabb: 50% alatti rutinszerű ellenőrzés 
van.) 

 
I) Kommunikációs csatornák és intenzitás  

 
Jellemzője Értéke 
Ritka és csak üzleti kommunikáció, csak normál csatornákon keresztül 1 
Többcsatornás kommunikáció, de társadalmi kapcsolat nincs a felek között 2 
Többcsatornás, gyakori kommunikáció, gyakran túllép a szigorú üz-
leti kapcsolatokon 

3 

 
A szerződő felek közötti kommunikáció gyakorisága és területe jellemzi ezt 

a mutatót: csak üzleti, vagy a hivatalos kapcsolatokon túlmutató kommunikáció 
is létezik-e a felek között? 

Az elkötelezett megbízó-szolgáltató közötti viszony előfeltétele az informá-
ció-megosztás: a folyamatos és részletes információáramlás jellemző. Távolság-
tartó (versenyeztető) kapcsolatban a megbízó a szolgáltatót csak minimális in-
formációval látja el (SZEGEDI 2005). A kommunikáció és az együttműködés 
közti kapcsolat pozitív (LEHOTA 2001). HINES szerint a többcsatornás, gyakori 
kommunikáció jellemzi a szoros kapcsolatot.  

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: A logisztikai szolgáltatók és az 
élelmiszergazdasági megbízóik kapcsolatában ez a jellemző közepesnek mond-
ható. A megkérdezett logisztikai szolgáltatók véleménye szerint a kommuniká-



89 

ciós csatornák jellege és a kommunikáció intenzitása alapvetően attól függ, 
hogy milyen vállalat a megbízó. A kis megbízóval fontos a személyes kapcso-
lat. Ha a megbízó multinacionális vállalat, akkor személyes kapcsolatokra nem 
kerül sor, illetve azok szerepe kicsi. 

 

 
 

11. ábra 
Információcsere a logisztikai szolgáltatók és  

az élelmiszergazdaságbeli megbízóik kapcsolatában 
(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 

 
Hasonlóan látják az élelmiszergazdaságból származó megbízók is: a lo-

gisztikai szolgáltatójukkal való kommunikáció többcsatornás, intenzív, de nem 
terjed ki a társadalmi kapcsolatok körére. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában a kommunikációs csatornák jellemzője erős kapcsolatra utal. 
Ennek az a magyarázata, hogy ott nagyobb a kis megbízók aránya, mint a vizs-
gált körben az élelmiszergazdaságban. Többcsatornás, gyakori, a szigorú üzleti 
kapcsolatokon túllépő kommunikáció a megkérdezettek 48%-ban fordult elő, 
többcsatornás kommunikáció 44%-ban, és csak 8%-ban ritka, üzleti jellegű ). 

 
J) Technológiai transzfer 

 
Jellemzője Értéke 
A másoktól szerzett technikai tapasztalatok összesítésére ritkán kerül 
sor a megbízó és a logisztikai szolgáltató között 

1 

Néha összesítik a másoktól szerzett technikai tapasztalatokat 2 
Sokszor és folyamatosan kerül sor egyoldalú vagy kétoldalú techno-
lógiai transzferre, és ez költségtérítési igény nélkül zajlik 

3 

  
Ez alatt a termelési, szolgáltatási munkafolyamatok, eljárások egymásnak 

történő átadását értjük. Minél szorosabb a kapcsolat a szerződő felek között. 
annál jellemzőbb a módszerek ingyenes átadása a másik félnek. Gyenge 
együttműködési kapcsolat esetén nincs a szerződő felek között módszer átadás. 

Az elkötelezett kapcsolatban a termék és a termelési eljárás korszerűsítését, 
fejlesztését a felek közös érdeknek tekintik (SZEGEDI 2005). HINES szerint a 
gyakori technológiai transzfer szoros kapcsolatot jellemez. Ez alatt azt érti, 
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hogy a technikai, technológiai tapasztalatokat kölcsönösen, térítésmentesen 
átadják egymásnak a felek. 

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Az élelmiszergazdasági megbí-
zókkal kialakított kapcsolatban a technológiai transzfer átlagos jellemzője kö-
zepes. Mivel a szolgáltató is több megbízóval működik együtt és a megbízó 
több szolgáltatót is igénybe vesz, célszerű a technológiai tapasztalatok kölcsö-
nös átadása. Ennek ellenére számos szolgáltató jelezte, hogy náluk ilyen még 
soha nem fordult elő. 

 
12. ábra 

Technológiai transzfer a logisztikai szolgáltatók  
és élelmiszergazdaságbeli megbízóik kapcsolatában 

(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 
 

Ahogy a megkérdezett élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: 
A megbízó és logisztikai szolgáltatója között gyakori a technológiai transzfer. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában is hasonló ez a jellemző: erős közepes. Többen mondták, 
hogy a technológiai transzfert a logisztikai szolgáltató próbálja alkalmazni, de a 
megbízó csak nagyon ritkán. Más szolgáltató viszont úgy érzi, hogy jobban 
kellene figyelnie a piacot szolgáltatásainak megújítása, javítása érdekében, amit 
új megbízásaiban is kamatoztatni tudna.) 

 
K) Kockázatmegosztás 

 
Jellemzője Értéke 
Nincs kockázatmegosztás 1 
Néha előfordul kockázatmegosztás 2 
Folyamatosan sok kockázatmegosztás 3 

 
Az elkötelezett (partneri) kapcsolatra jellemző, hogy a váratlan külső ese-

mények által okozott problémákra méltányos megoldást keresnek a felek 
(SZEGEDI 2005). Tehát a kockázat megosztásából mindkét fél részt vállal. Mivel a 
termék disztribúciója során a termék sérülésének, elveszésének kockázata elég 
nagy, a megbízónak részt kell vállalnia a vétlen kockázat viseléséből. A logiszti-
kai szolgáltató és megbízó kapcsolatában a szolgáltatónál keletkezett, vétlen koc-
kázatok által okozott kárt a megrendelőnek is célszerű részben átvállalni. Ilyen 
módon a kár nem terheli meg annyira a szolgáltatót, hogy teljesítménye ezáltal 
csökkenjen. HINESnél a folyamatos kockázatmegosztás szoros kapcsolatra vall. 
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Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Az élelmiszergazdaságban a koc-
kázatmegosztás átlagos jellemzője gyenge. Egyetlen szolgáltató sem jelezte, 
hogy az élelmiszergazdaságból származó megbízója hajlandó lenne rendszeres 
kockázatmegosztásra. Olyan válaszadó volt, akinél néha ez előfordult. Ezzel 
szemben az egyik szolgáltatónál megbízója elvárja, hogy ő részt vállaljon a 
megbízó kockázatából. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában ez a jellemző gyenge közepes. Itt akad egy-egy megbízó, aki 
hajlandó a szolgáltatóval kockázatmegosztásra. Ugyanaz a szolgáltató, akivel 
szemben az agráriumbeli megbízója megköveteli az ő kockázatának megosztá-
sát, jelezte, hogy más gazdasági ágból származó megbízójánál is előfordul. Más 
szolgáltató szerint náluk kevés a baleset, szinte soha sincs, ezért nem téma a 
kockázatmegosztás.) 

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: Ebben a 
kérdésben jelentős eltérés van közöttük: van, akinél a megbízó és logisztikai 
szolgáltatója között jellemző a kockázatmegosztás, mert a megbízónak fontos, 
hogy szolgáltatója ne kerüljön olyan anyagi helyzetbe, amely miatt szolgáltatá-
sának színvonala csökken. Más vállalat gyakorlatában nincs kockázatmegosztás 
a logisztikai szolgáltatójával. 

 
L) Ismeri a megbízó stratégiáját? 
Jellemzője Értéke 
Nem 1 
Csak 1-2 elemét 2 
Közösen végeznek stratégiai tervezést 3 

 
Az elkötelezett megbízó-logisztikai szolgáltatói viszony egyik előfeltétele a 

közös stratégiai tervezés (SZEGEDI 2005). HINES (1994) szerint fontos, hogy a 
főbeszállító ismerje meg a vevő stratégiáját, a speciális eszközöket és módsze-
reket. A közös stratégiai tervezés során a megbízó gyarapszik a főbeszállító/ 
logisztikai szolgáltató tapasztalataival, szakismereteivel. Így már a termék és az 
értékesítés tervezése során figyelembe tudják venni a logisztikai költségek op-
timalizálásának szempontjait is. Különösen a tárolásra, belföldi és nemzetközi 
fuvarozásra érzékeny mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kezelésével 
kapcsolatos tapasztalatok a szolgáltató részéről gazdagítják a termelő ismereteit 
és nagymértékben hozzájárulhatnak a termék minőségének megőrzéséhez. 
HINESnél a közös stratégiai tervezés szoros kapcsolatot jelent. 

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: A mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari megbízókkal kialakított kapcsolatban ennek az együttműködési mutatónak 
az átlagos jellemzője gyenge. Közös stratégiai tervezés egyetlen szolgáltatónál 
sem fordul elő élelmiszergazdasági megbízójával. 
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Hasonló ehhez az is, ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbí-
zók látják: A megbízó és logisztikai szolgáltatója között közös stratégiai terve-
zés nincs. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgáltató-
ik kapcsolatában ez a jellemző gyenge közepes, de a közös stratégiai tervezés ott 
is nagyon ritka. Van olyan szolgáltató, akinek megbízójával csak a forgalomter-
vezés közös, a termékfejlesztésbe nem vonja be a megbízó a logisztikai szolgálta-
tót. Más esetben tervezést közösen nem végeznek, de néha meghallgatja a megbí-
zó a logisztikai szolgáltatót. Van olyan szolgáltató, akinél a külföldi megbízó 
magyar leányvállalata sem tudja sokszor, hogy mi jön: a külföldi (multinacioná-
lis) tulajdonos ideküldi az árut, amit akar, és a magyar leányvállalatnak el kell 
adnia. Más logisztikai szolgáltató véleménye: némelyik megbízójával van közös 
stratégiai tervezése, de „a multinacionális nagyvállalatokat szolgálni kell”.)  

 
M) Ad-e a megbízó folyamatújításokat? 

 
Jellemzője Értéke 
Nem ad a megbízó folyamatújításokat 1 
Elvétve ad a megbízó folyamatújításokat 2 
Gyakran ad a megbízó folyamatújításokat 3 

 
HINES (1994) szerint, ha gyakran kap a megbízótól folyamatújításokat a fő-

beszállító, akkor a kapcsolatuk szoros. 
Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Az agráriumból származó megbí-

zókkal folyatatott együttműködésben ez a jellemző átlagosan gyenge. Ha a 
megbízó adna folyamatújításokat a logisztikai szolgáltatásokra vonatkozóan, 
akkor ezzel elősegíthetné a termék piaci értékesítésének folyamatát. Ezzel 
szemben egyetlen olyan szolgáltató sincs a megkérdezettek körében, aki gyak-
ran kapna folyamatújításokat a megbízójától.  

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: Ha elő is 
fordul, ritkán, hogy logisztikai szolgáltatója számára folyamatújításokat ad a 
megbízó. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában ez a jellemző gyenge közepes. Gyakori folyamatújításra vonat-
kozó utasítás itt is nagyon ritkán fordul elő.) 

 
N) A költségrendszer átláthatósága 
 
Jellemzője Értéke 
Csak a megbízó lát bele a szolgáltató költségrendszerébe 1 
Nem látnak bele egymás költségrendszerébe 2 
Kölcsönösen belelátnak egymás költségrendszerébe 3 
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Együttműködő kapcsolat esetén mindkét fél belelát a másik költségrendsze-
rébe, és együtt keresik a megtakarítási lehetőségeket a kritikus területeken. Az 
átlátható költségrendszer nagyon fontos a szoros kapcsolatban (HINES 1994). A 
KPMG-felmérés tanulságai szerint nálunk a nem élelmiszergazdasági megbízói 
körben is a „költség alapú elszámolás” jellemző, míg Nyugat-Európában gyako-
ribb a nagyobb bizalmon alapuló „open book” alapú elszámolás (LUKÁCS–
TELEKI 2004). Magyar példa: NYÁRY–COMAS (2005): a TESCO és logisztikai 
szolgáltatója között itthon is „open book” elszámolás van. 

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Az élelmiszergazdaságból szár-
mazó megbízóknak szolgáltató logisztikai szolgáltatók esetében ennek a jellem-
zőnek az átlaga közepes. Igaz, hogy kölcsönös átláthatóság egyáltalán nem léte-
zik, de az is ritka a vizsgált körben, hogy csak a megbízó lát bele a szolgáltató 
költségrendszerébe. 

Az élelmiszergazdaságból származó megbízók véleménye is hasonló: 
Kölcsönösen nem látnak bele egymás költségrendszerébe. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában is közepes ez a jellemző. Ebben a vizsgált körben előfordul 
kölcsönös átláthatóság, de a szolgáltató költségrendszerének kötelező nyitottsá-
ga is. Van olyan szolgáltató, aki szerint nincsenek szolgáltatásonként elkülöní-
tett díjak: a szerződésben leírt folyamatért fix összeget, vagy az áru értékének 
valahány százalékát fizeti a megbízó. Ezért a szolgáltató költségrendszere nem 
is érdekli őt. A logisztikai szolgáltatónak ez a díjazási módja egyébként ésszerű 
és a gyakorlatban sokszor előfordul. Másik szolgáltató jelezte, hogy van olyan 
tenderkiírás, ahol a megbízó megköveteli a költségelemek megnevezését, de ő 
ilyen tendereken nem indul.) 

 
O) Felelősség viselése 
 
Jellemzője Értéke 
A megbízó minden felelősséget a szolgáltatóra hárít 1 
Szabályozott a megbízó felelősségviselése, és eléggé korlátozott 2 
Mindkét fél viseli a felelősséget saját hibáiért 3 

 
A főbeszállító hagyományos (funkcionális) felelőssége átmegy fejlesztési és 

információs folyamatért viselt felelősségbe (HINES 1994). A felelősség kérdését 
a szerződésben kell nagyon pontosan rögzíteni. A pontatlanul megfogalmazott 
szerződés sok problémát okozhat a későbbiekben. Az az optimális, ha a szerző-
dő felek a felelősséget saját hibájukért viselik. Természetesen ehhez a köteles-
ségek pontos meghatározása is szükséges. Ez olyan területe a szerződésnek, 
amihez kezdetben mindenképpen célszerű szakértő segítéségét igénybe venni. 
HINES szerint a szoros, együttműködő kapcsolatban mindkét fél viseli a felelős-
séget saját hibájáért.  
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Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: A mezőgazdasági és élelmiszer-
ipai megbízók körében ez a jellemző szoros kapcsolatra utaló. Többnyire min-
denki a saját hibáiért viseli a felelősséget, és kevés olyan válaszadó volt, akinél 
a megbízó minden felelősséget a szolgáltatóra hárított. 

 

13. ábra 
Ki viseli a felelősséget a logisztikai szolgáltatók és élelmiszergazdaságbeli 

megbízóik kapcsolatában? 
(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: Mindkét fél 
viseli a felelősséget saját hibáiért. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában is szoros kapcsolatra utal ez a jellemző: 61%-uknál minden-
ki viseli a felelősséget saját tevékenységéért, 17%-uknál a megbízó felelőssége 
korlátozott. Körükben azonban gyakrabban, 22%-ban fordult elő a felelősség 
teljes áthárítása a szolgáltatóra.) 

 
P) Munkaerő képzése 

 
Jellemzője Értéke 
A megbízó nem vesz részt a szolgáltatónál a munkaerő képzésében 1 
A megbízó időnként tart tréninget a szolgáltatónál 2 
Közös munkaerő továbbképzés, közös költségviseléssel 3 

 
A kapcsolati szorosság egyik legjellemzőbb mutatója az, amelyik a közös 

munkaerő képzést jelzi. A termelő jelentős elkötelezettségét bizonyítja, ha a 
munkaerő képzésben részt vállalt, mert ezáltal érdekelt a hosszú távú együttmű-
ködésben. HINES (1994) szerint a vevő az alkalmazottakat hosszú távú tőkebe-
fektetetésnek tekinti. A termelő és a főbeszállító közös munkaerő képzése ese-
tén a kapcsolati szorosság értéke 3. Szoros együttműködési kapcsolat esetén ez 
szinte kötelező jelenség. A KPMG-felmérés szerint a magyar megbízók és lo-
gisztikai szolgáltatóik között 35%-ban történt létszámátadás (LUKÁCS–TELEKI 
2004). Ez azért lenne előnyös az élelmiszergazdaság területén is, mert a kihe-
lyezett logisztikai szolgáltatásba átkerülő szakemberek segíthetnek az élelmi-
szergazdaság termékeinek sajátos kezelési igényeit biztosítani. 

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: A mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari megbízók körében ez a kapcsolati jellemző gyenge. Gyakori jelenség, 
hogy a megbízó megismerteti a dolgozókat az áruval: tréninget tart egyszer-
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kétszer, de a legtöbb esetben csak egy alkalommal. A megkérdezettek körében 
egyszer sem fordult elő közös munkaerő-képzés. 

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: Semmilyen 
munkaerő képzést, tréninget nem tartanak logisztikai szolgáltatójuknál. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában is gyenge ez a kapcsolati jellemző. Az ő körükben volt olyan 
szolgáltató, aki azt nyilatkozta, hogy közös munkaerőképzés ritkán, de előfor-
dul. Mások úgy nyilatkoztak, hogy csak a nagyok tréningeztetnek, a kicsik ez-
zel nem törődnek.) 

Q) Minőségi szűrés az alvállalkozónál  

Jellemzője Értéke 
A megbízó ellenőrzi az összes alvállalkozó munkájának a minőségét 1 
Néhány alvállalkozónál a megbízó ellenőriz,  
a többit a logisztikai szolgáltató 

2 

A logisztikai szolgáltató végzi az összes alvállalkozó minőségi szűrését 3 
 
Ez a kérdés úgy merül fel, hogy ki végez minőségi szűrést a főbeszállító ál-

tal kiválasztott alvállalkozónál. Mivel a főbeszállító működteti a fődarab előállí-
tásának egész folyamatát, ő választja ki és ellenőrzi is az alvállalkozóit. Ugyanez 
a helyzet a logisztikai szolgáltatónál: egy szolgáltatás-csomagot ad el, ezért ő 
ellenőrzi ezen belül a fuvarozókat, csomagolókat, rakodókat stb. HINES (1998) 
megemlíti, hogy a Toyotánál az 1. vonalbeli (főbeszállító) végzi a minőségi 
szűrést a további beszállítók megválasztásával. HINES (1994) szerint szoros, 
partneri kapcsolat esetén a megbízó teljes mértékben a logisztikai szolgáltatóra 
bízza az alvállalkozók munkájának minőségi ellenőrzését.  

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: logisztikai szolgáltatók és az élel-
miszergazdaságból származó megbízók kapcsolatában ez a jellemző átlagosan 
erős. Ennek a viszonylag magas mutatónak az az oka, hogy a logisztikai szolgál-
tatás jelentős részben házhozszállításra, fuvarozásra terjed ki, és a fuvarozók el-
lenőrzését a megbízók a logisztikai szolgáltatást nyújtó szállítmányozóra bízzák. 

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: Van közöt-
tük olyan vállalat, amelyiknek a logisztikai szolgáltatója alkalmaz alvállalkozó-
kat, és minőségi szűrésüket kizárólag saját maga végzi. Másik vállalat viszont a 
szigorú higiéniai követelmények miatt nem engedi, hogy kiválasztott fuvarozó-
ja alvállalkozókat is bevonjon. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában is erős ez a kapcsolati jellemző. Itt még jobban megfigyelhe-
tő, hogy a szállítmányozás-logisztikai szolgáltatót azért veszi igénybe a megbízó, 
hogy szakértelemmel válasszon, foglalkoztasson és ellenőrizzen alvállalkozókat 
(2. fokozatú szolgáltatókat). A megbízó részéről történő alvállalkozó-ellenőrzés 
szinte csak akkor fordul elő, ha az áru természete – pl. veszélyes árunál – a 
megbízó ellenőrzését is szükségessé teszi.) 
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R) Versenyelőnyt biztosít a megbízó számára a logisztikai szolgáltató? 
 
Jellemzője Értéke 
Nem 1 
Részben 2 
Igen 3 

 
A vállalat eredményessége attól is függ, hogy jó logisztikai lánchoz csatlako-

zott-e vagy sem (SZEGEDI 2005). HINES úgy fogalmaz, hogy a főbeszállító (1. 
vonalbeli beszállító) szerepe a versenyelőny növelésében nagyobb, mint a vevő-
jéé, és nagyobb, mint az általa szervezett alvállalkozóké. Partneri kapcsolat ese-
tén mindkét fél számára világos, hogy a beszállító versenyelőnyt jelent a vevő 
számára. A vevő a beszállítókat versenyelőnynek tekinti.  

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: Az élelmiszergazdasági megren-
delők és a logisztikai szolgáltatók kapcsolatában ez a kapcsolati jellemző köze-
pes. Számos szolgáltató állította határozottan, hogy megbízója számára ver-
senyelőnyt jelent, hogy az ő vállalata a logisztikai szolgáltatója. Volt olyan 
szolgáltató, aki ezt nagyon pontosan megfogalmazta: Egyedül nem tudná a 
megbízó megcsinálni azt, amit ő nyújt neki, ezért versenyelőnyt jelent számára. 

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: A megkér-
dezett élelmiszergazdasági vállalkozások szerint vállalatuk sikerességét logisz-
tikai szolgáltatójának is köszönheti, bár hangsúlyozták, hogy ennek elsősorban 
az elért kedvező szolgáltatói ár az oka. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában ez a kapcsolati jellemző szoros kapcsolatra utal. Itt még na-
gyobb arányban válaszolták azt a megkérdezettek, hogy a megbízójuk nekik 
köszönheti sikeres piaci szereplését. Volt azonban, aki pontosított: nem a szol-
gáltató neve, hanem a szolgáltatás minősége biztosíthat versenyelőnyt a megbí-
zónak. Más szolgáltató vállalatnál elmondták, hogy a Magyarországon felvásá-
rolt leányvállalat ismert, és versenyelőnyt jelenthet a megbízóknál. A külföldi 
tulajdonos viszont nem szereti, ha ezt emlegeti, és a saját nevének a használatát 
követeli meg, amit viszont itthon nem nagyon ismernek.) 

 
S) Belső rendszerfejlesztés  
 
Jellemzője Értéke 
A megbízó írja elő az alvállalkozókat is 1 
A megbízó néhány alvállalkozót előír 2 
A logisztikai szolgáltató szervezi az alvállalkozók igénybevételét 3 

 
A technológiai folyamatok megtervezése, szervezése, működtetése és ellen-

őrzése, az alvállalkozók kiválasztása és tevékenységük összehangolása. A To-
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yotánál az 1. vonalbeli (főbeszállító) hangolja össze a további beszállítók tevé-
kenységét, és ő választja ki őket (HINES 1998). Fontos, hogy a főbeszállító to-
vábbadja a saját beszállítóinak az összeszerelő üzemtől megtanult eszközöket és 
módszereket. HINES (1994) megítélése szerint a szoros, partneri kapcsolat ese-
tén a termelő annyira megbízik a főbeszállítóban, hogy rábízza az alvállalkozók 
kiválasztását és a velük történő szerződés megkötését is. 

Logisztikai szolgáltató és megbízója viszonylatában a szolgáltató az egész 
áruáramlási folyamatot saját maga szervezi, meghatározza a technológiai eljárá-
sokat, és eldönti, hogy milyen további vállalatokat kapcsol be a folyamatba. Ha 
a megbízó dönti el, hogy logisztikai szolgáltatója milyen megoldásokat alkal-
mazzon és milyen alvállalkozókkal szerződjön, akkor ez annak a jele, hogy nem 
bízik a szolgáltatóban, és feltehetően azért vele dolgoztat, mert az ő ajánlata 
volt a legolcsóbb. 

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: A logisztikai szolgáltatók és az 
élelmiszergazdaságból származó megbízóik kapcsolatában ez a kapcsolati jel-
lemző erős. Csak a két szélsőség fordul elő a vizsgált körben: vagy előírja a 
megbízó a 2. fokozatú logisztikai szolgáltatókat, vagy nem.  

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják, hasonló: 
Amelyiknél a logisztikai szolgáltatónak van alvállalkozója, ott mindig a szol-
gáltató saját maga dönt alvállalkozójának a kiválasztása során. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában is nagyon hasonló ez a kapcsolati jellemző. Van olyan szol-
gáltató, aki a megbízójával közösen csak a kritériumokat dolgozta ki, hogy mi-
lyennek kell lennie az általa kiépítendő szolgáltatói hálózatnak: személyes kap-
csolatokkal vagy közös rendszer kiépítésével akarják-e szorosabbra fűzni a kap-
csolatot vele.) 

 
T) Beruházások a szolgáltatónál 

 
Jellemzője Értéke 
A szolgáltatók saját maguk végzik beruházásaikat 1 
Némelyik beruházásban részt vesz a megbízó 2 
Mindig a megbízó végzi a beruházásokat a szolgáltatónál 3 

 
A nyitott elkötelezettségbe vetett bizalom egyik jellemzője a műszaki-

technológiai erőforrások megosztása többek között. A cserespecifikus befekte-
tések pozitív hatással vannak az elkötelezettségre (LEHOTA 2001). Ha a vevő 
közös beruházást valósít meg a beszállítóval, akkor érdekelt annak megtérülé-
sében, tehát hosszú távra elkötelezi magát mellette. HINES (1994) szerint szoros, 
együttműködő kapcsolat esetén a megrendelő vagy maga végzi a beruházásokat 
a beszállítónál, vagy közösen végzik. 
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Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: A logisztikai szolgáltatók és élelmi-
szergazdasági megbízóik kapcsolatában ez a kapcsolati jellemző a leggyengébb: a 
megbízók sohasem vesznek részt a szolgáltató beruházásaiban. Erre már az előző 
fejezetekben is volt utalás: a megbízók olyan szolgáltatót keresnek, aki rendelkezik 
a megbízás teljesítéséhez szükséges eszközökkel, épületekkel stb. Ha azonban a 
megbízás sajátos jellege miatt (pl. a meglévő raktár egy részének hűtöttnek kell 
lennie) vagy az együttműködés során kialakult nagyobb forgalom miatt szükséges 
az új beruházás, abban nálunk nem jellemző a megbízó részvétele. 

Az élelmiszergazdaságból származó megbízók is így látják: A megkérde-
zett vállalatok semmilyen beruházást nem végeznek logisztikai szolgáltatójuknál. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában is gyenge ez a kapcsolati jellemző. Nagyon ritkán fordult elő 
ebben a körben is, hogy a megrendelő beruházást végzett volna a szolgáltatónál. 
Olyan eset azonban előfordult, hogy a szolgáltató a megrendelés magasabb 
színvonalú teljesítése érdekében jelentős beruházásokat valósított meg, ennek 
ellenére a megbízó a következő évben ismét tendereztette, és másnak adta a 
megbízást. A KPMG felméréséből kiderül, hogy magyar megbízók 25%-ban 
adtak át eszközöket logisztikai szolgáltatóiknak (LUKÁCS–TELEKI 2004).) 

 
U) Új szolgáltatások tervezése 

 
Jellemzője Értéke 
Alapvetően a megbízó tervezi az új szolgáltatásokat 1 
Ritka a közös tervezés 2 
Alapvetően közösen tervezik az új szolgáltatásokat 3 

 
Bizalmon alapuló „elkötelezett” kapcsolatban a szolgáltatás korszerűsítését 

közös érdeknek tekintik (SZEGEDI 2005). A japán autóipari gyárak a beszállító-
kat két kategóriába sorolják. Az egyszerűbb alkatrészeket a beszállító maga 
tervezi, és csak a főelemek tervezését végzik közösen a beszállítóval (KŐVÁRI 
2008). HINES (1994) szerint, ha általában közösen tervezik az új szolgáltatáso-
kat, akkor szoros a kapcsolat. 

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: A logisztikai szolgáltatók és élel-
miszergazdaságból származó megbízók közötti kapcsolatban ez a jellemző kö-
zepes. A válaszadók 8%-a jelezte, hogy közösen tervezik az új szolgáltatásokat 
(pl. heti kétszeri üzletbe szállítás helyett mindennapi friss termék szállítása az 
üzletekbe). A leggyakoribb válasz azonban az volt, hogy előfordul új szolgálta-
tások közös megtervezése.  
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14. ábra 
Ki tervezi az új szolgáltatásokat a logisztikai szolgáltatók  
és az élelmiszergazdaságbeli megbízóik kapcsolatában 

(Forrás: saját felmérés adataiból végzett számítások.) 
 
A megkérdezett, élelmiszergazdaságból származó megbízók másként 

látják:  Ők mindig maguk tervezik az új termékeket, és szolgáltatásokat, ebbe a 
folyamatba a logisztikai szolgáltatót nem vonják be. Sajnos nem is lennének rá 
alkalmasak, de drágább, és ennél fogva magasabb színvonalú szolgáltatót a je-
lenlegi körülmények között nem tudnának megfizetni. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában is közepes ez a jellemző, bár szorosabb kapcsolatra utal. A 
válaszadók 35%-a megbízójával közösen tervezi az új szolgáltatásokat. 26%-uk 
mondta azt, hogy ritka az új szolgáltatások közös tervezése. 39% esetében alap-
vetően a szolgáltató tervez, de az egyik válaszadó szerint az új szolgáltatást az 
árban érvényesíteni tudják.) 

 
V) Ki oldja meg a beszállítónál előforduló kulcsfontosságú problémákat? 

 
Jellemzője Értéke 
A megbízó oldja meg őket, és eszerint utasítja a szolgáltatót 1 
Van, amit a megbízó old meg 2 
Többnyire a szolgáltató oldja meg a kulcsfontosságú problémákat 3 

 
HINES (1998) szerint a Toyotánál a kulcsfontosságú problémákat az első 

vonalbeli (fő)beszállító oldja meg. HINES (1994) szorosnak akkor tekinti a kap-
csolatot, ha mindig a beszállító oldja meg a nála felmerülő kulcsfontosságú 
problémákat. 

Ahogy a logisztikai szolgáltatók látják: A logisztikai szolgáltatók és meg-
bízóik kapcsolatában ez a jellemző átlagosan szoros kapcsolatra utal. A leg-
többször a szolgáltató oldja meg a nála felmerülő kulcsfontosságú problémákat.  

Ahogy az élelmiszergazdaságból származó megbízók látják: Van olyan 
vállalat, amelyiknél előfordul, van amelyiknél nem, hogy a kulcsfontosságú 
problémákat közösen oldják meg. 

(A nem élelmiszergazdaságból származó megbízók és logisztikai szolgálta-
tóik kapcsolatában ez a mutató szintén szoros. Ebben a körben is az a jellemző, 
hogy a legtöbb kulcsfontosságú problémát a szolgáltató oldja meg.)  
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SAKO–HINES kapcsolati szorosságot elemző módszerét tehát alkalmazható-
vá tettem a logisztikai szolgáltatók és megbízóik kapcsolatának vizsgálatára, és 
ennek segítségével az élelmiszergazdaság szereplőinek és logisztikai szolgálta-
tóinak kapcsolatára irányuló vizsgálatot elvégezve megvilágítottam azokat a 
területeket, melyek biztosítják a közöttük kialakuló kapcsolatrendszer közös 
előnyöket biztosító formáját. 

Ha összevetjük az élelmiszergazdasági megbízók és a nem az élelmiszer gaz-
daságból származó megbízók kapcsolati jellemzőit, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
23 jellemzőből kilencben hasonló a kapcsolat erőssége (pl. közepes mindkettő-
nél), de az élelmiszergazdasági megbízóké valamivel gyengébb. 

Egy kapcsolati jellemző a nem élelmiszergazdaságból származó megbízók 
esetében még gyengébb, mint az élelmiszergazdasági megbízók és logisztikai 
szolgáltatóik kapcsolatában, de mindkettőnél gyenge. Ez az információcsere 
formája: ami mindkettőnél kötött, írásbeli, de a nem élelmiszergazdasági meg-
bízók körében még ritkábban fordul elő szóbeli megállapodás, mint a másik 
csoportban. Mindkét esetben két okra vezethető vissza: a termék jellege meg-
követeli a logisztikai szolgáltatótól a feltételek szigorú betartását, ugyanakkor a 
kevésbé érzékeny áruk kezelése során a szolgáltató iránti bizalomhiány is oka a 
nagyon szigorú, írásbeli információcserének. 

10 kapcsolati jellemző esetében az élelmiszergazdasági megbízók és a nem 
élelmiszergazdaságból származó megbízók kapcsolati jellemzők azonosak. 

Az élelmiszergazdasági megbízók és logisztikai szolgáltatók közötti kapcso-
lati jellemző két esetben volt jelentősebben gyengébb a nem élelmiszergazdasá-
gi megbízókénál. Az egyik a „bizalom a szerződésben”. Az élelmiszergazdasági 
megbízók kapcsolatában a logisztikai szolgáltatók és a megkérdezett élelmi-
szergazdaságból származó megbízók is állítják, hogy a szolgáltató írásbeli meg-
rendelés nélkül sohasem kezdi meg a munkát. Ezzel szemben a nem élelmiszer-
gazdaságból származó megbízóknál ez gyakran előfordul. Ezt a különbséget 
nemcsak a termék jellege indokolja, hanem az is, hogy a többi együttműködési 
jellemző együtthatása: a rövidebb távú együttműködések, a szolgáltatók iránti 
kisebb bizalom, amit indokol az is, hogy a legjobb minőséget biztosító, kreatív, 
jól képzett szolgáltatót az élelmiszergazdaságból származó megbízók nem tud-
nák megfizetni. A másik, különbséget mutató kapcsolati jellemző a szolgáltató 
által biztosított versenyelőny kérdése a megbízó számára. Az élelmiszergazda-
ságból származó megbízók és szolgáltatóik is gyakran úgy ítélik meg, hogy a 
megbízó versenyképességét elősegíti a szolgáltató, de nem is titkolják, hogy 
ennek elsősorban a szolgáltató alacsony díja az oka. A nem élelmiszergazda-
ságból származó megbízók esetében gyakrabban fordul elő, hogy a termelővel 
szembeni magas minőségi színvonalú elvárásokhoz ugyanilyen magas minősé-
get biztosító logisztikai szolgáltatót keresnek. Ebben az esetben a megbízó is 
elismeri, hogy versenyképességének növelésében és megtartásában logisztikai 
szolgáltatójának nagy szerepe van. 
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4) Hipotézisem volt, hogy bizonyítható az élelmiszergazdasági megbízók és 
logisztikai szolgáltatóik közötti kapcsolatban is a leglényegesebb kap-
csolati jellemzők és az együttműködési idő asszociációja. 
 
A 3. fejezetben említett szakirodalmi források, melyek a hosszú távú kapcso-

latok előnyét hangsúlyozzák, a kereskedelmi kapcsolatokra vonatkoznak, én al-
kalmazom dolgozatomban tanulságaikat a szolgáltató és megbízó kapcsolatára. 

 
11. táblázat 
A vizsgált kapcsolati jellemzők asszociációja az együttműködési idő hosszával  

 
Kapcsolati jellemző Asszociáció mértéke 

Technológiai transzfer (J) 0,68 

Új logisztikai szolgáltatások tervezése  (U) 0,56 

Kockázatmegosztás  (K) 0,30 

Közös stratégiai tervezés  (L) 0,30 

A költségrendszer átláthatósága  (N) 0,53 

A felelősség viselése  (O) 0,57 

Munkaerő képzése  (T) 0,33 
 
Feltevésemet, mely szerint az együttműködési idő hossza és a leglényege-

sebb kapcsolati jellemzők között van asszociáció, a CRÄMER–CSUPROV-féle 
asszociációs együtthatóval is be tudtam bizonyítani. Ennél pontosabb képet 
kaphatok azonban az együttműködési idő hossza és az egyes kapcsolati jellem-
zők asszociációjáról, ha ezt a vizsgálatot külön-külön is elvégzem kapcsolati 
elemenként. 

A technológiai transzfer (J) és az együttműködés hossza között elég erős 
asszociáció van: mértéke 0,68. Tehát minél hosszabb az együttműködés, annál 
nagyobb a valószínűsége, hogy a megbízó és a logisztikai szolgáltató tapaszta-
latait összesíti. A megbízó megtanítja a szolgáltatót olyan technológiai megol-
dásokra, melyeket másoknál tapasztalt, és a szolgáltató is alkalmaz a megbízás 
teljesítése során olyan megoldásokat, melyeket más területen szerzett. Ezáltal 
nagyobb az esély arra. hogy mindkét fél tudásban gazdagodjon az együttműkö-
dés során, és magasabb színvonalú szolgáltatást tudjanak nyújtani a termékek 
vásárlói számára.  

Az új logisztikai szolgáltatások (U) közös tervezése és az együttműködési 
idő hossza közötti asszociáció mértéke 0,56, ami azt jelenti, hogy a hosszú távra 
tervezett és így megvalósított együttműködés során gyakran előfordul, hogy az 
új logisztikai szolgáltatásokat közösen tervezi a megbízó a logisztikai szolgálta-
tóval. 
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A kockázat megosztás (K) és az együttműködés hossza között van egy 
gyengébb asszociáció: 0,30. Tehát minél hosszabb az együttműködés, annál 
nagyobb a valószínűsége, hogy sor kerül kockázat megosztásra. Azt azonban 
meg kell jegyezni, hogy a hosszú távon működtetett együttműködés sem ered-
ményezett sohasem teljes mértékű kockázatmegosztást a vizsgált mezőgazdasá-
gi és élelmiszeripari megbízók és logisztikai szolgáltatóik kapcsolatában. 

A közös stratégiai tervezés (L) és az együttműködés hossza közötti asszoci-
áció mértéke 0,30, gyenge. Ha hosszabb távra tervezik és valósítják meg az 
együttműködést, akkor gyakrabban előfordul, hogy a szolgáltató ismeri a meg-
bízó stratégiájának néhány elemét. Itt is meg kell jegyezni azonban, hogy a 
vizsgált közegben közös stratégiai tervezés még ott sem fordult elő, ahol az 
együttműködés hosszú távú volt. 

A költségrendszer kölcsönös átláthatósága (N) és az együttműködés hossza 
között a közepesnél kissé erősebb asszociáció (0,53) van. A hosszú időre szer-
ződött felek között is (melynek értéke 3), az a leggyakoribb, hogy nem látnak 
bele egymás költségrendszerébe (melynek értéke 2). A két szélsőség azonban, 
hogy csak a megbízó lát bele a szolgáltató költségrendszerébe, a vizsgált kö-
zegben csak egyszer fordult elő, és az, hogy kölcsönösen belelátnak egymás 
költségrendszerébe, egyszer sem. 

A felelősség viselése a saját hibákért (O) és az együttműködés hossza között 
közepesnél erősebb asszociáció van: 0,57. A hosszú távon működtetett kapcsola-
tokban a legjellemzőbb az, hogy mindkét fél viseli a felelősséget saját hibáiért. 

A közös munkaerő képzés (P) és az együttműködés hossza között 0,33 az 
asszociáció mértéke. Hosszú távú együttműködés esetén is nagyon ritkán fordul 
elő, hogy a megbízó munkaerő képzést vagy tréninget tartson a szolgáltatónál. 

A közös beruházások megvalósítása (T) és az együttműködés hossza közöt-
ti asszociációt is szerettem volna megvizsgálni. Mivel azonban a vizsgálatba 
bevont élelmiszergazdasági vállalkozások és logisztikai szolgáltatóik gyakorla-
tában egyszer sem került sor közös beruházások semmilyen formájára, tehát a 
vizsgált halmaz egymóduszú volt (1 = a szolgáltató maga végzi a beruházáso-
kat), az asszociáció számításnak nem lett volna értelme.  

A fenti vizsgálati eredmények alátámasztják azt a hipotézist, hogy a hosz-
szabb távú együttműködés a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok és 
logisztikai szolgáltatóik közötti kapcsolatokban is közelebb visz  
• a technológiai tapasztalatok összesítéséhez,  
• korszerűbb, eredményesebb szolgáltatások közös kidolgozásához,  
• átlátható költségrendszer létrehozásához, 
• a felek igazságos felelősségviseléséhez, 
• és kis mértékben a közös munkaerő képzéshez, 
• közös stratégia tervezéséhez,  
• és a felek közötti kockázat megosztásához, 
ez pedig mindkét fél számára gyümölcsöző eredményekhez vezethet. 
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Az együttműködési idő hossza és a közös beruházások létrehozása között 
nem tudtam asszociációs kapcsolatot kimutatni. 

Bebizonyítottam tehát, hogy az együttműködési idő hossza hatással van a 
többi kapcsolati jellemzőre az élelmiszergazdaság vállalati és logisztikai szol-
gáltatói közötti kapcsolatban is. Rávilágítottam ugyanakkor arra, is, hogy me-
lyek azok a területek, ahol a hosszú távú együttműködés sem vagy csak kismér-
tékben eredményezte a többi kapcsolati jellemző erősségét. 
 
5) Hipotézisem volt, hogy a jelenlegi pályázati kiírások az élelmiszergaz-

daság fejlesztésére nem támogatják a megfelelő mértékben és irányban 
az értékesítési logisztika fejlesztését. 
 
A kérdés az, hogy vannak-e olyan uniós (vagy hazai) pályázati források, ami-

ket egy élelmiszeripari szervezet igénybe vehet a megfelelő logisztikai szolgálta-
tókkal közös projekt keretében a logisztikai rendszer kiépítésébe vagy fejleszté-
sébe. A kérdés megválaszolásához az alábbi rendszereket vizsgáltam meg: az EU 
Strukturális Alapok, ezen belül pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(1261/1999/EK/R), a Halászati Orientációs Pénzügyi Keret (1263/1999/EK/R), 
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része 
(1257/1999/EK/R), az AVOP, a „Nemzeti hatáskörben nyújtott 2006. évi Agrár- 
és Vidékfejlesztési támogatások 13/2006 (II. 7.) FVM rendelettel módosított 
25/2004.(III.3). FVM rendelet, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program, a 133/2004 (IX. 11.) FVM rendelet, valamint a. 
Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2007-3.2.1 és KMOP-
2007-1.4.2 program. Ezeket áttanulmányozva megállapítottam, hogy a logisztikai 
szolgáltatók igénybevételének elősegítésére jelenlegi formájukban egyik sem 
alkalmas. Az igénybevétel lehetőségeinek átfogalmazásával azonban előmozdít-
hatnák a két szakma találkozását, melynek elsősorban az agrárlogisztika korsze-
rűsítése látná hasznát. Az alábbiakban ezeket értékelem röviden. 

 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia részle-
géből finanszírozott vidékfejlesztési támogatás. Fő célkitűzése a fenntartható 
fejlődés, környezetkímélő mezőgazdasági termelés, erdősítés, ökológiai életké-
pesség stb. támogatása, a versenyképesség javítása, a vidéki szerkezetátalakítás 
elősegítése. A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben támogatott vidékfejlesztési 
intézkedések között, melyeket 2004 és 2006 között 180-200 milliárd Ft érték-
ben lehetett felhasználni, nincs az értékesítés fejlesztésére vonatkozó támogatási 
cél. A források igénybevételéhez nem volt szükség önrészre, de utólagos finan-
szírozásúak voltak. 

Kifutóban van az AVOP is, melynek egyik prioritása a mezőgazdasági ter-
mékek értékesítésének fejlesztése, és magába foglalja a beruházások, szakmai 
továbbképzések és átképzések, valamint az infrastruktúra fejlesztésének a támo-
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gatását. A „finishing” műveletek és a korszerű raktározás az értékesítési pozíciók 
javítását eredményezhetik, ezért ezek fejlesztését különösen fontosnak ítéli. 

 
Az EU Strukturális Alapok 

A Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezéseket az Európai 
Unió Tanácsa által elfogadott 1260/1999/EK rendelet tartalmazza. Célja a kis- 
és középvállalatok támogatása, fejlesztések ösztönzése, szociális gondok enyhí-
tése; ezek mind összefüggnek a termékek értékesítési logisztikájának a fejlesz-
tési igényeivel, ott, ahol komoly szerkezeti problémák, visszaesett termelői, 
szolgáltatói tevékenység, munkanélküliség tapasztalható. Az elfogadott projek-
teknek az Unió 50-75%-át finanszírozza. 

Célkitűzés: „… területi kötöttség nélkül a modernizációt, a gazdasági, szo-
ciális fejlődést kívánja elősegíteni az oktatás, a szakképzés és a foglalkoztatás 
fejlesztésével.” 

A Strukturális Alapokhoz tartozó alapok: 
• Európai Regionális Fejlesztési Alap (1261/1999/EK/R) ; 
• Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része 

(1257/1999/EK/R);  
• Európai Szociális Alap (1262/1999/EK/R);  
 

Ezzel összefüggésben hozták létre később a Halászati Orientációs Pénzügyi 
Keretet (1263/1999/EK/R). 

 
1) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (1261/1999/EK/R) támogatott területei: 
• tartós munkahelyteremtő beruházások; 
• infrastruktúra fejlesztés; 
• kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése; 
• vállalkozások finanszírozásának elősegítése; 
• egészségügyi és oktatási infrastruktúra; 
• információs társadalom; 
• turizmus; 
• megújuló energiaforrások; 
• foglalkoztatási esélyegyenlőség; 
• régiók közötti, határokon átnyúló együttműködés. 

A támogatható területek között egyet találtam, amely vonatkozhatna az 
élelmiszergazdaság és a logisztikai szolgáltatók együttműködésének elősegíté-
sére is: „a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését segítő 
szolgáltatások megteremtése és bővítése”. Ennek a részletesebb kifejtése így 
szól: „...helyi és regionális lehetőségek kihasználása, a kutatás-fejlesztés intéz-
ményi és személyi feltételeinek támogatása, új technológiák, újítások bevezeté-
sének segítése, kutatási, technológia a fejlesztési kapacitás létrehozása.” 
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Ha ez a szolgáltatásokhoz való hozzájutást is magába foglalná, akkor előse-
gíthetné az élelmiszergazdaság és a logisztikai szolgáltatók érdekeinek össze-
hangolását. 
 
2) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része 

(1257/1999/EK/R) támogatási célkitűzései: 
• a termelési költségek csökkentése;  
• a termelékenység növelése, termelési szerkezet átalakítása;  
• a minőség javítása;  
• a természetes környezet, a higiéniai állapotok és az állatok körülményeinek 

javítása;  
• a gazdálkodási tevékenységek bővítése kiegészítő tevékenységekkel, kap-

csolódó szolgáltatásokkal;  
• a fiatal gazdálkodók támogatása;  
• a gazdálkodók képzése;  
• a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése;  
• a vidéki térségek fejlődésének az elősegítése.  

A támogatási célkitűzések közül „….a mezőgazdasági termékek feldolgozá-
sának és értékesítésének fejlesztése…” célkitűzés olyan kiegészítése, hogy a 
támogatás igénybe vehető legyen az értékesítési folyamat szakvállalatra bízásá-
val, az együttműködési költségek egy részének megfinanszírozására ebből az 
alapból elősegíteni a két szakma közös célú fejlesztését. 

 
3) Halászati Orientációs Pénzügyi Keret (1263/1999/EK/R) alapjából támo-

gatható területek: 
• a halászat eszközei, berendezései,  
• a halászati termékek feldolgozása, értékesítése,  
• a piackutatás.  

A „… halászati termékek feldolgozása, értékesítése…” támogatási célkitű-
zés kiegészítése szükséges lenne azzal, hogy: „a fentiek érdekében szolgáltató 
igénybevétele…”. Ez lehetőséget nyújtana a logisztikai szolgáltatók nagyobb 
arányú bekapcsolódására a termékek értékesítésének fejlesztésébe. 

 
AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív program 

Az AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív program Leader + alprog-
ram: 2007 és 2013 között évi 10 milliárd Ft-ot irányoz elő településcsoportok 
együttes fejlesztésére. A támogatások megfogalmazásából látható, hogy a beru-
házások, fajvédelem, műszaki fejlesztés stb. az elsődleges célcsoportok. Mind-
össze kettőt találtam közülük, melyek az értékesítéssel összefüggő fejlesztések-
re is vonatkoztathatók, de ezek sem említik a logisztikai szolgáltató igénybe 
vételének elősegítését: 



106 

1) Mezőgazdasági termelésre fordítható támogatások  
Az értékesítéssel összefüggő beruházásokat támogatja. Szükséges lenne egy 
olyan kiegészítés, hogy ez a támogatási forma a logisztikai szolgáltatóval 
együtt végzett közös beruházásra is igénybe vehető legyen. 

2) „Helyi kiváló minőségű mezőgazdasági termékek marketing eszközeinek és 
értékesítési csatornáinak kialakítására, továbbfejlesztésére” igénybe vehető 
támogatások 
Itt a szolgáltatók igénybevételét is nevesíteni kellene, hiszen így olcsóbb le-
het a megoldás, mint saját értékesítési csatorna kialakítása. A felhasznált 
források 12%-át lehetett a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és ér-
tékesítésének fejlesztésére fordítani. 2008 végéig lehetett felhasználni. 
 

Jelenleg igénybe vehető források: 
„Nemzeti hatáskörben nyújtott 2006. évi Agrár- és Vidékfejlesztési támoga-

tások 13/2006 (II. 7.) FVM rendelettel módosított 25/2004. (III. 3). FVM rende-
let alapján készített táblázata. 

Arra a kérdésre, hogy milyen célra vehetők igénybe a támogatások, a követ-
kező választ találjuk: talajjavítás stb. tervezése, kivitelezése, termőföld tulajdonba 
vétele, vágóbaromfi- és vágósertés stb. Szolgáltatások igénybevételére nem. 

Jövedelempótló támogatásokat állattartásra lehet igénybe venni. (értékesí-
tésre nem). A megfelelő célok eléréséhez arra lenne szükség, hogy a jövedelem-
pótló támogatásokat ne csak állattartásra, hanem értékesítésre is igénybe lehes-
sen venni. 

 
Új Magyarország Fejlesztési Program (2007–2013 periódus)  

ÚMV Stratégiai terv agrár-vidékfejlesztési stratégiai irányait foglalja össze. 
Az NVT és az AVOP megújított továbbélésének lehet tekinteni. 

Fő fejlesztési irányai: 
• a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének fejlesztése; 
• a környezet és a vidék fejlesztése; 
• a vidéki élet minősége és a vidéki gazdasági diverzifikálása; 
• a LEADER program. 

 
Támogatási jogcímek: 

• állattartási telepek korszerűsítése; 
• növénytermesztés, kertészet korszerűsítése; 
• gépek, technológiai berendezések korszerűsítése; 
• fiatal mezőgazdasági termelők elindításának támogatása; 
• gazdaság átadásának támogatása; 
• mezőgazdasági termékek értéknövelése; 
• mezőgazdasági telepek energia- és vízellátása; 
• biomassza felhasználása; 
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• öntözési létesítmények; 
• területi vízgazdálkodás közösségi létesítményei; 
• mezőgazdasági bekötő és feltáró utak; 
• birtokrendezés; 
• termelői csoportok működése; 
• félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakítása; 
• képzések; 
• innovatív technológiák bemutató üzemei; 
• kedvezőtlen adottságú területek; 
• mezőgazdasági területek erdősítése; 
• erdő- és környezetvédelem; 
• agrár környezetgazdálkodás; 
• genetikai erőforrások megőrzése; 
• állatjóléti kifizetések; 
• nem termelő beruházások; 
• fás szárú energiaültetvények; 
• nem termelő beruházások erdőterületen; 
• erdőgazdálkodási gépek beszerzése; 
• erdészeti termékek értéknövelése; 
• erdészetfejlesztési infrastruktúra; 
• vidéki gazdaság diverzifikálása; 
• mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése; 
• turisztikai szolgáltatások; 
• alapszolgáltatások vidéki gazdaságok és lakosság számára; 
• falumegújítás és -fejlesztés; 
• vidéki örökség megőrzése; 
• képzés és tájékoztatás. 

A fő fejlesztési irányok közül az első reményt keltő: „a mezőgazdasági és 
erdészeti ágazat versenyképességének fejlesztése”. A támogatási jogcímek kö-
zött azonban mindössze hármat találtam, mely alkalmas lehetne az élelmiszer-
gazdaság és a logisztikai szolgáltatás közös céljainak a közelítésére. 

 
1) A „mezőgazdasági termékek értéknövelése” 

Ezek a mezőgazdasági termékek értékét növelő tevékenységekhez nyújtandó 
támogatások: gép- és technológia beszerzés, építés, felújítás, korszerűsítés, élel-
miszerek minőségmegőrzéséhez, környezetvédelemhez szükséges támogatások. 
Mikro-, kis és középvállalkozások egyaránt pályázhatnak rá. A támogatások mér-
téke az elszámolható kiadások 40%-a. Nem említ a támogatásból kizárható esetet. 
Ha ez a felsorolás magába foglalná azt a lehetőséget is, hogy értéknövelő szolgál-
tatóval közösen lehet pályázni, az tágra nyitná a kaput az élelmiszergazdasági 
vállalkozások és a logisztikai szolgáltatók együttműködése számára. 
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2) „Képzésekhez nyújtandó támogatások” 
„Versenyképes és fenntartható gazdálkodást szolgáló elméleti és gyakorlati 

képzés…”, „erdők gazdasági értékeinek növeléséhez”, „fokozott követelménye-
ket támasztó előírásoknak való megfeleléshez”, „szerkezetátalakítás alatt álló 
félig önellátó gazdaságok szerkezeti átalakításához szükséges szakismeretek” 
megszerzéséhez szükséges szakismeretek megszerzésének támogatása. 

 
3) „Képzésre és tájékoztatásra” 

Itt szerepel többek között a következő: „innovatív, lokális megoldások 
alapvető szolgáltatások beindításához és működtetéséhez kapcsolódó ismeretek 
bővítésére”. Jó lenne, ha ezeket az alapokat fel lehetne használni arra a célra, 
hogy olyan logisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos szakismeretekre tegyenek 
szert a képzésekben részt vevők, amit a logisztikai szolgáltatóknál tudnának 
hasznosítani. 

Nagyon nehezen a többi támogatási cél megfogalmazásában is lehetne talál-
ni olyan pontokat, melyeket esetleg fel lehetne használni a közös célú agrár-
logisztikai fejlesztésekre (pl. félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakítása, 
erdészeti termékek értéknövelése, alapszolgáltatások vidéki gazdaságok és la-
kosság számára). Mint a fenti példákból is látható azonban, a jelenlegi támoga-
tási rendszer ebben a formában egyáltalán nem segíti ezt az együttműködést. 

Egyik programban sem szerepel a logisztikai tanácsadás, ami pedig a ter-
mékek versenyképességét jelentős mértékben befolyásolhatná. 
 
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból: 

A 47/2008.(IV.17) FVM rendelet értelmében támogatható a mezőgazdasági 
termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával az új technológi-
ák bevezetése (többek között), annak érdekében, hogy növekedjen az élelmi-
szertermelés versenyképessége. Támogatott célterületek: (többek között): A 
feldolgozás terén: a versenyképesség javítása, az üzemirányítás korszerűsítése, 
értéknövelés. A támogatás a beruházásokhoz kapcsolódik. Sem az értékesítés 
problémaköre, sem külső szolgáltató igénybevétele nem jelenik benne. 
 
Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése  
GOP-2007-3.2.1 és KMOP-2007-1.4.2 

Az Agrárkamara is felhívja a figyelmet erre a fejlesztési forrásra. Bár alap-
vetően Magyarország tranzitforgalmát kiszolgáló logisztikai központok fejlesz-
tésére irányul, célkitűzései között szerepel a hazai kis- és középvállalkozások 
fejlesztése is. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság társfinan-
szírozásában valósul meg, az elszámolható költségek 50%-áig. 

Kizárja a pályázati körből a kifejezetten mezőgazdasági termelésből megélő 
gazdálkodó szervezeteket vagy magánvállalkozókat, de kis összegű támogatás-
ban részesülhetnek közülük néhányan. 
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A támogatással fejlesztendő területek rendkívül fontosak lennének az élel-
miszergazdaság és a logisztikai szolgáltatók közös fejlesztése szempontjából:  
• a szolgáltatás nyújtásához szükséges új eszközök beszerzése,  
• az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás: 
⇒ infrastruktúra építése, korszerűsítése,  
⇒ a szolgáltatás nyújtásához szükséges ingatlan építése, bővítése, korsze-

rűsítése, átalakítása,  
• piacra jutás támogatása,  
• logisztikai tanácsadás,  
• információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-

kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és terme-
lési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati info-
kommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is, 

• élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) 
bevezetése és tanúsíttatása. 
Ha ezt a projektet nem úgy fogalmazták volna meg, hogy szinte az élelmi-

szergazdaság pályázóit kizárják belőle, hanem úgy, hogy a logisztikai szolgálta-
tókkal közösen is pályázhatnak, akkor mindkét szakma képviselői érdekeltek 
lennének a kölcsönös előnyöket nyújtó közös beruházásban. 

 
 
 
Az élelmiszergazdaság számára igénybe vehető fejlesztési források vizsgá-

latával megállapítottam, hogy jelenlegi formájukban nem segítik a fejlettebb 
módszerekkel, szaktudással magasabb színvonalú szolgáltatást biztosító, gazda-
ságosabban működő logisztikai szolgáltatók igénybevételét.  

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (1261/1999/EK/R) támogatja a helyi 
és regionális fejlesztéseket, kutatásokat, új technológiák bevezetését, de a szolgál-
tatásokhoz való hozzájutást nem. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Ga-
rancia Alap Orientációs része (1257/1999/EK/R) támogatja a mezőgazdasági és 
halászati termékek feldolgozását és értékesítését, de csak a termelőnél. 

Az AVOP az értékesítéssel összefüggő beruházásokat, az értékesítési és 
marketing csatornák fejlesztését támogatja, de a szolgáltatók igénybevételét 
nem tartalmazza a program. 

A nemzeti hatáskörben nyújtott 2006. évi Agrár- és Vidékfejlesztési támo-
gatások 13/2006 (II. 7.) FVM rendelettel módosított 25/2004 (III. 3.) FVM ren-
delete a jövedelempótló támogatásokat csak állattartásra irányozza elő. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Program fejlesztési irányként meghatározza 
a mező- és erdőgazdálkodási termékek versenyképességének fejlesztését, de a 
támogatási jogcímek egyértelműen nem teszik lehetővé logisztikai szolgáltató 
igénybevételét. 
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A logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2007-3.2.1 és 
KMOP-2007-1.4.2 kizárja a támogatotti körből a mezőgazdasági termelésből 
élő szervezeteket vagy magángazdálkodókat, legfeljebb kis összegű támogatá-
sokat tesz lehetővé számukra. 
 

Bebizonyítottam tehát az élelmiszergazdaság fejlesztését elősegítő pénzügyi 
források és támogatási rendszerek elemzésével, hogy jelenlegi formájukban 
nem alkalmasak az élelmiszergazdaság és a logisztika szolgáltatói szakma köze-
ledésének az elősegítésére, pedig az együttműködő fejlesztések gyorsabban és 
nagyobb eredményt hozhatnának az elszigetelten megvalósuló fejlesztéseknél. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

5.1. Következtetések 
 

A kívánatosnál kisebb a logisztikai szolgáltatások, és különösen az értéknöve-
lő szolgáltatások aránya a vizsgált élelmiszergazdasági vállalatok esetében 

Az általam végzett felmérésből az alábbi következtetéseket vontam le: 
• A szállítmányozás-logisztikai szolgáltatók jelentős része nem szolgáltat az 

élelmiszergazdaság számára. Ennek okai közül kiemelném azt a néhány 
tényt, hogy:  
⇒ eszközeik és szakmai felkészültségük sok esetben nem felel meg az 

élelmiszergazdaság termékei számára; 
⇒ a szükséges beruházásokhoz nem látnak biztosítékot az élelmiszergaz-

daság jövedelmezőségében;  
⇒ az élelmiszergazdaság vállalatai félnek a korszerű logisztikai szolgálta-

tások magas áraitól; 
⇒ féltik termékeik magas minőségi követelményeinek a szem előtt tartását 

a logisztikai szolgáltatók részéről. 
• Több adatból is kitűnik, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelő 

vállalatok eleve olyan logisztikai szolgáltatót keresnek, amelynek az adott-
ságai alkalmassá teszik a vállalatot logisztikai szolgáltatás nyújtására, mert 
a termelő vállalatok nem szívesen vesznek részt a szolgáltató beruházásai-
ban. 

• A logisztikai szolgáltató vállalatok közül kevés az, amelyik kölcsönös elő-
nyöket biztosító hosszú távú együttműködési szerződés sajátosságait tudná 
felmutatni a termelővel kötött szerződésben. 

• A logisztikai szolgáltatók arra törekszenek, hogy a rájuk bízott termék szá-
mára a termék egyedi igényeinek legjobban megfelelő, különleges feltétele-
ket és kiszolgálást tudjanak nyújtani. Ezen az úton haladva feltételezhető, 
hogy az élelmiszergazdaság termékei számára a jelenleginél sokkal széle-
sebb körben képesek lennének különleges, egyedi igények kielégítését biz-
tosító szolgáltatást nyújtani. 

• Megjelentek a szolgáltatásaik között kifejezetten az élelmiszergazdaság 
számára meghirdetett temperált eszközökkel és raktárakban végzett, a minő-
ség megőrzését biztosító ajánlatok. 
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Az élelmiszergazdaság vállalatai és logisztikai szolgáltatóik közötti kapcsola-
tok nem elég erősek ahhoz, hogy számukra megfelelő fejlesztési lehetőségeket 
biztosítsanak 

SAKO és HINES (1994), (1998) módszerének alapul vételével végzett felmé-
résem eredményeinek elemzése során a megállapítottam, hogy az élelmiszer-
gazdaság vállalatai és logisztikai szolgáltatóik közötti kapcsolatok gyengék 
vagy közepes erősségűek. 

  
Általános jellemzői a gyenge kapcsolatnak a vizsgált közegben: 

• A szolgáltató függősége kicsi a megbízótól, forgalmának kevesebb, mint 
20%-a származik tőle. Ezáltal nem annyira érdekelt a kapcsolat fejlesztésé-
ben. 

• Mindig részletes feladat megjelölést tartalmazó okmányok rögzítik a tenni-
valókat kettőjük kommunikációjában. (Ez az élelmiszergazdaságban általá-
ban szükségszerű.)  

• A szolgáltató sohasem kezdi meg a tevékenységet a megbízás megérkezése 
előtt. Nem bízik annyira a megállapodásban, hogy írásos megrendelés nél-
kül is el merje kezdeni a feladatok teljesítését. 

• Nincs a felek között kockázatmegosztás. Mivel a termékek tárolása, csoma-
golása, helyváltoztatása stb. során az árusérülés kockázata rendkívül nagy, a 
szolgáltató számára előnytelen az egyoldalú kockázatviselés, és nyereség-
csökkentő hatású, ami a fejlesztés korlátja hosszabb távon. 

• Ha a megbízó írja elő azt is, hogy a szolgáltató mely alvállalkozókkal mű-
ködjön együtt, pl. hogy kivel fuvaroztasson, hol végeztessék el a termékek 
vámkezelését stb. Így viszont a logisztikai szolgáltató szakértelme, tapaszta-
lata, a nagyszámú megbízásból adódó kedvezményszerzési lehetősége ki-
használatlan marad, és az együttműködésből származó előnyök szintje ala-
csony lesz. 

• Minden logisztikai jellegű beruházást a szolgáltató maga végez. Ez kocká-
zatos számára, mert a gyenge kapcsolatból eredően a beruházás megtérülé-
sére nincs biztosíték. Ha viszont nem végez szolgáltatásfejlesztő beruházá-
sokat, akkor a szolgáltatás színvonala nem emelkedik, és a megbízó terméke 
lemarad a piaci versenyben. 
 
A közepesen szoros kapcsolatok általános jellemzői: 

• Elég nagy az esély arra, hogy a logisztikai szolgáltató kapja az új megbízá-
sokat is. 

• Ezzel függ össze az is, hogy gyakori a hosszú távú együttműködés ezek 
között a felek között. 

• Közepes a megrendelő bizalma a szolgáltató szakértelmében: ritkábban el-
lenőrzi a teljesítését – kivéve, ha a termék jellege megköveteli a 100%-os 
ellenőrzést. 
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• Gyakori a körükben a többcsatornás kommunikáció, sőt, a szigorú üzleti 
kapcsolatokon túllépő kapcsolati formák is előfordulnak. 

• Mindkét fél viseli a felelősséget saját hibájáért. 
• A szolgáltató által bekapcsolt alvállalkozók minőségi szűrését többnyire ő 

végzi, és nem a megbízó. 
• A logisztikai belső rendszerfejlesztést is a szolgáltató végzi, ő szervezi az 

alvállalkozók igénybevételét (ahol ilyen van). 
 
A közepes erősségű kapcsolatok gyenge pontjai továbbra is: 

• a szolgáltató függése kicsi a megbízótól (ezért nem érdekelt az együttműkö-
dés fejlesztésében); 

• az utasítások mindig írásos formában történnek; 
• a követelményeket mindig leírják, így a szolgáltató kreatív ötleteinek a 

megvalósítására nincs lehetőség; 
• nem ad a megbízó folyamatújításokat; 
• nem végeznek közös munkaerő képzést; 
• nem valósítanak meg közös beruházásokat. 

Az eredmények integrációját, a gyakorlatba történő bevezetését és a folya-
matos elemzést a szolgáltatóknak és megbízóiknak saját maguknak célszerű 
elvégezni.  

 
A HINES-módszer alapul vételével elvégzett elemzésből összefoglalóan 

megállapítható, hogy a élelmiszergazdaságból származó megbízók és logiszti-
kai szolgáltatóik közötti kapcsolatok mindkét fél számára bizonytalan esélyt 
nyújtanak. Így nagyobb beruházások, fejlesztések, hosszú távú közös stratégiák 
kidolgozását nem teszik lehetővé. Ezáltal nem alkalmasak arra, hogy az élelmi-
szergazdaság termékeinek értékesítési logisztikáját olyan szintre fejlesszék, 
amelyen felveheti a versenyt a tőkeerős vállalatok fejlett logisztikával piacra 
juttatott termékeivel szemben. 

Az általam végzett kétoldalú felmérés hiányosságai a következők voltak: 
• kevesebb számú élelmiszeripari megbízót kérdeztem meg, mint logisztikai 

szolgáltatót; 
• mint azt a forrásokról szóló fejezetben is megírtam, a megkérdezett vállalat-

vezetők érdeklődnek a fejlett logisztikai lehetőségek iránt, logisztikai szak-
lapokban publikálják ezzel kapcsolatos véleményüket, ezért vállalatuknál a 
logisztikai folyamatok színvonala magasabb a többi élelmiszergazdasági 
vállalathoz viszonyítva. 
 
A kétoldalú felmérés leglényegesebb pozitívuma: 

• az élelmiszergazdasági megbízók a legtöbb kérdésben ugyanolyannak látják 
a szolgáltatóval kialakított kapcsolatukat, mint a szolgáltatók. 
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Az együttműködési idő és a legfontosabb kapcsolati jellemzők asszociációja 
kimutatható az élelmiszergazdasági megbízók és logisztikai szolgáltatóik kö-
zötti kapcsolatokban is 

Az együttműködési idő és a legfontosabb kapcsolati jellemzők asszociáció-
jának vizsgálata rávilágított arra, hogy a logisztikai szolgáltatások fejlesztése 
érdekében az élelmiszergazdaságbeli megbízó és a logisztikai szolgáltató közöt-
ti szerződésben hosszú távú kapcsolatokra kell törekedni, mert ez teszi lehetővé 
az együttműködés egyéb feltételeinek a megválasztásával is a közös előnyöket 
biztosító partneri kapcsolatok megteremtését.  

Közös beruházások megvalósítását a vizsgált körben a hosszú távú együtt-
működés sem biztosította.  

 
Az élelmiszergazdaság fejlesztésére fordítható pénzügyi források nem segítik 
elő a logisztikai szolgáltatókkal történő együttműködést 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások rendszerének vizsgálatá-
ból azt a következtetést vontam le, hogy azok jelenlegi formája nem teszi lehe-
tővé olyan közös fejlesztések megvalósítását, amelyek  
• az élelmiszergazdaság értékesítési logisztikájának a szükséges, jelentős 

mértékű fejlesztését elősegítenék; 
• biztosabbá tennék a közös beruházások megtérülését; 
• bátorítanák a logisztikai szolgáltatók nyitását az élelmiszergazdaság irányá-

ba azzal, hogy szolgáltatásaik ezen a téren is megfelelő jövedelmezőséget 
biztosítanak számukra. 
 

5.2. Javaslatok 
 
Javaslataim a következőkre irányulnak: 
 

5.2.1. Logisztikai szolgáltatók igénybe vétele minden indokolt esetben az élel-
miszergazdaságban 

A logisztikai szolgáltató a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt ver-
senyképessé tehet olyan termékeket, amelyek eddig a költségek vagy az elavult 
piacra juttatási technológiák miatt a versenytársak mögött lemaradtak. 

Javaslatom szerint az élelmiszergazdaság vállalatai részéről nagyobb arány-
ban kell igénybe venni logisztikai szolgáltatókat. Ez vonatkozik a kis- és nagy-
méretű gazdaságokra, vállalkozásokra egyaránt. A logisztikai szolgáltató igény-
bevételének indokoltsága nem függ sem a megbízó, sem a szolgáltató vállalat 
méreteitől önmagában. A kis- és középméretű gazdaságok esetében elkerülhe-
tetlen a legkorszerűbb értékesítési logisztika kialakítása érdekében külső szol-
gáltató igénybevétele. A külső szolgáltató szakmai és gazdaságossági előnyei 
azonban a nagyobb tőkeerővel rendelkező nagyvállalatok, TÉSZ-ek stb. eseté-
ben is megmutatkoznak. 
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A logisztikai szolgáltató igénybevételét javaslom az értékesítési csatorna 
bármely szakaszán megfontolás tárgyává tenni. Előnyei nem függnek attól, 
hogy az értékesítési csatornát hogyan alakítják ki a termelő és a fogyasztó kö-
zött. Mindössze a szolgáltatások összetettségét befolyásolja az áru útja kettőjük 
között. A megbízó lehet a termelő, a nagykereskedő, a kiskereskedő, a feldol-
gozó stb., a szolgáltatóval kialakítandó kapcsolat jellege hasonló. 

 
5.2.2. Értéknövelő szolgáltatások igénybevétele 

Javaslom a vásárolt szolgáltatások kiterjesztését raktározásra, készlet nyil-
vántartásra, komissiózásra, minőségellenőrzésre, csomagolásra és egyéb érték-
növelő szolgáltatásokra azon vállalatok számára, amelyek már vesznek igénybe 
külső szolgáltatót fuvarozásra, vámkezeltetésre stb., mivel ezeken a területeken 
különösen jelentős a magyar élelmiszergazdaság termékeinek lemaradása a ver-
senytársak mögött. 

 
5.2.3. Megbízó-szolgáltató kapcsolat kialakítása 

Kutatásaim lehetővé tették, hogy megfogalmazzam a logisztikai szolgálta-
tóval való kapcsolat előkészítésének leglényegesebb szempontjait az élelmi-
szergazdaság számára. 
1) Az élelmiszergazdaságból származó megbízó számára a legnehezebb feladat 

a megfelelő logisztikai szolgáltató kiválasztása. Ehhez a szolgáltatók alapos 
vizsgálata, tevékenységük ellenőrzése szükséges (KŐVÁRI 2008), amihez 
eleinte véleményem szerint célszerű szakértőt igénybe venni. Az élelmi-
szergazdaság termékeinek sajátos logisztikai igényei miatt nem nyújt tám-
pontot a logisztikai szolgáltató tevékenységének minősége az ipari termékek 
kezelése során.  

2) A szolgáltatókat differenciálni kell. Az egyedi, nagy értékű szolgáltatást 
nyújtókkal hosszú távú, partneri kapcsolatot célszerű kialakítani. Olyan 
szolgáltatót kell erre a célra választani, amelyik számára a megbízás ugyan-
olyan súlyú, mint a megbízó forgalmából a szolgáltató tevékenysége. (Az 
általános szolgáltatást nyújtókat versenyeztetni kell a minél alacsonyabb dí-
jak elérése érdekében.) 

3) A partneri kapcsolat során az együttműködés hosszát úgy célszerű eltervez-
ni, hogy az közös beruházások, fejlesztések megvalósítását biztonságossá 
tegye. Ez minimum 3 év, de előnyösebb ennél hosszabb együttműködés ki-
alakítása a szerződés meghosszabbításával akkor is, ha a szerződésben eny-
nyi szerepel. 

4) Az új értékesítési stratégiák, új szolgáltatások kidolgozásába a logisztikai 
szolgáltatót be kell vonni, mert ilyen módon az ő tapasztalataival, szakér-
telmével gazdagodik a tervezési folyamat. 
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5) Törekedni kell a költségrendszer kölcsönösen átláthatóvá tételére. Így 
mindkét fél ellenőrizheti, hogy milyen okok miatt emelkednek a költségek, 
az új megoldások milyen változásokat hoztak a költségek terén stb. és 
együtt kereshetik a megoldást a problémákra. 

6) A megbízó és a szolgáltató felelősségét nagyon pontosan kell meghatározni, 
úgy, hogy mindkét fél a saját hibáiért legyen felelős. 

7) A megbízó a lehető legnagyobb mértékben adja át a szolgáltatónak az alvál-
lalkozók kiválasztásának és minősítésének a jogát. (Pl. ne írjon elő neki fu-
varozót, csomagolási vállalkozót stb., hanem bízza rá a kiválasztásukat és 
tevékenységük ellenőrzését, minősítését.) 

8) A megbízó ne akarja megoldani a logisztikai folyamatokban felmerülő na-
gyobb problémákat. A szolgáltató szakszerűségében, tisztességében bízva 
engedje át neki ezen problémák megoldását. (Pl. a vevők kifogásolják a 
csomagolóanyag minőségét, ami miatt nem csak a csomagolóanyag lecseré-
lését, hanem a csomagológépek átállítását is el kell végezni.) 

9) A közös cél érdekében végzett beruházások azon részét, amit a szolgáltató 
nem is tudna más megbízásokban használni, közös beszerzésben valósítsák 
meg. E nélkül a szolgáltató kisebb ütemben tud fejleszteni, ami magasabb 
költségeket és alacsonyabb szolgáltatási színvonalat jelent. 

10) A megbízó áruinak kezelésére foglalkoztatott alkalmazottak képzésének, 
átképzésének, továbbképzésének költségeit a megbízó ossza meg a szolgál-
tatóval. 

11) Az intenzív, írásos információcserét mezőgazdasági és élelmiszeripari ter-
mékek legtöbbjének sajátosságai megkövetelik ugyan, de a kölcsönös biza-
lom alapján a szóbeli megállapodásokat is mindkét félnek az írásbelivel 
azonos értékűnek kell tekinteni. 

12) A termelő, gyártó „meghosszabbításaként” megjelenő szolgáltatók felügyele-
te a sikeres piaci szereplés előfeltétele. A mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek sajátosságai megkövetelik a logisztikai szolgáltatók szigorú ellenőr-
zését is. Ennek egyik lehetséges módja a megbízó szakembereinek alkalmazása 
a logisztikai szolgáltatónál, amelynek mezőgazdasági szakértelmét logisztikai 
ismeretekkel szükséges kiegészíteni közösen megvalósított képzéssel. 

13) A szakmai tapasztalatok kölcsönös, térítésmentes cseréjét az együttműködés 
során biztosítani kell. A szolgáltató köteles a szakmában megismerhető legcél-
ravezetőbb eljárásokat alkalmazni az áru kezelése során. A megbízó is köteles 
átadni a szolgáltatónak mindazokat a tapasztalatokat és információkat, melyek 
az áru logisztikai folyamatainak folyamatos korszerűsítését szolgálják. 

14) Ha a szerződésben nem is rögzítik, de az együttműködés során célszerű al-
kalmazni a kockázatmegosztást, hogy ezáltal a szerződő felek egyike se ke-
rüljön önhibáján kívül olyan nehéz anyagi helyzetbe, amely mindkettőjük 
pozícióját veszélyezteti. Az áru helyváltoztatása a logisztikai folyamatok so-
rán nagymértékben magába rejti az olyan jellegű árusérülések kockázatát, 
melyet a leggondosabban eljáró szolgáltató sem tudott volna elkerülni.  
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5.2.4. Hosszú távú kapcsolatokra törekvés a megbízóval 
Javaslom, hogy minden olyan esetben, amikor a piaci versenyképességet 

növelő tényező lehet a termék előállításának és értékesítésének logisztikai fo-
lyamata, a logisztikai szolgáltatóval történő szerződéskötés során hosszú távú 
kapcsolatra alkalmas, egyedi megoldásokat biztosító, magas színvonalon mű-
ködő szolgáltatót keressenek az élelmiszergazdaság vállalatai, mert a fejleszté-
sek, az értékesítési színvonal növelése szempontjából ez előnyösebb mindkét 
fél számára. 

 
5.2.5. A pénzügyi források módosítása az élelmiszergazdaság, valamint a lo-
gisztikai szolgáltatók együttműködését jobban támogató módon 

A hosszú távú együttműködésen alapuló közös beruházások megvalósítását 
olyan támogatási formákkal kellene elősegíteni, melyek a jelenlegi források 
felhasználását teszik lehetővé erre a célra. 

A nemzeti hatáskörben nyújtott 2006. évi agrár- és vidékfejlesztési támoga-
tások 13/2006 (II. 7.) FVM rendelettel módosított 25/2004 (III. 3.) FVM rende-
letet ki kellene egészíteni úgy, hogy a támogatásokat szolgáltatások megvásár-
lására is igénybe lehessen venni. 

Jövedelempótló támogatásokat ne csak állattartásra, hanem értékesítésre is 
igénybe lehessen venni. 

 
Az Új Magyarország Fejlesztési Programmal kapcsolatos észrevételeim (2007-
2013-os periódus): 

A „mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének fejlesztése” fő-
irányon belül az  
• lehessen az értéknövelő szolgáltatóval közösen pályázni „a mezőgazdasági 

termékek értéknövelése” jogcím alapján; 
• a „képzésekhez nyújtandó támogatások” jogcím, valamint a „képzésre és 

tájékoztatásra” jogcím az értékesítési logisztikai ismeretek megszerzésére 
szolgáló ismeretek megszerzését is támogathatóvá tegye; 

• a „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2007-3.2.1 és 
KMOP-2007-1.4.2” program (illetve az ezek frissítéseként kiírásra kerülő új 
programok) a kifejezetten mezőgazdasági termelésből megélő gazdálkodó 
szervezetek vagy magánvállalkozók számára is tegye lehetővé a támogatás-
hoz való hozzájutást, és a logisztikai szolgáltatókkal közös fejlesztésben 
megvalósuló, értékesítési logisztika fejlesztését célzó beruházásokra is fel-
használható legyen. 

• Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (47/2008.(IV.17) FVM 
rendelet) lehessen a termékek kereskedelmének fejlesztésére is támogatást 
igényelni. 
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Tehát a jelenleg elérhető pénzügyi források módosítására lenne szükség an-
nak érdekében, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek versenyké-
pessége a hazai és a külföldi piacokon egyaránt növekedjen. 

Ennek érdekében a termelők támogatását a következő területekre szükséges 
kiterjeszteni: 
• szakértő igénybevétele logisztikai szolgáltatások kifejlesztéséhez, szolgálta-

tó megválasztásához, szolgáltatási szerződés előkészítéséhez; 
• logisztikai szolgáltatóval közös fejlesztési beruházások megvalósítása me-

zőgazdasági vagy élelmiszeripari termékek értékesítéséhez nyújtott szolgál-
tatások érdekében; 

• logisztikai szolgáltatásokhoz szükséges eszközök, gépi berendezések, szoft-
verek vásárlása logisztikai szolgáltatóval közös beruházásban mezőgazda-
sági vagy élelmiszeripari termékek értékesítéséhez nyújtott szolgáltatások 
érdekében; 

• szakemberek képzésére, átképzésére, továbbképzésére, idegen nyelvoktatás-
ra igénybe vehető támogatás a mezőgazdasági vagy élelmiszeripari termé-
kek logisztikai kiszolgálásának fejlesztése érdekében;  

• logisztikai szolgáltató vállalatok számára nyújtott beruházási támogatás 
mezőgazdasági vagy élelmiszeripari termékek értékesítéséhez nyújtott, kö-
zös beruházásban mezőgazdasági vagy élelmiszeripari termelővel megvaló-
sított szolgáltatások fejlesztése érdekében; 

• logisztikai szolgáltató vállalatok számára nyújtott támogatás mezőgazdasági 
vagy élelmiszeripari termékek kezeléséhez szükséges eszközök, gépi beren-
dezések, szoftverek mezőgazdasági vagy élelmiszeripari termelővel közös 
beruházásban megvalósított vásárlására;  

• logisztikai szolgáltató vállalatok számára nyújtott támogatás mezőgazdasági 
vagy élelmiszeripari termékek kezelésére alkalmas szakemberek képzésére, 
átképzésére, továbbképzésére. 
 
És végül hadd irányítsam rá egy tanulságra a logisztikai szolgáltatók fi-

gyelmét is: a külföldi beruházók számára a logisztikai szolgáltató központok 
telephely-választásánál szempont a termelő közelsége (TELEKI 2007, 59. o.).  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Dolgozatomban az élelmiszergazdaság vállalatainak értékesítési, logisztikai 

problémáira kerestem megoldást. 
A szakirodalom alapján az értékesítési logisztika a magyar élelmiszergazda-

ság egyik leginkább fejlesztésre szoruló területe. A fejlesztésnek két iránya le-
hetséges: a vállalatok saját maguk alakítanak ki fejlett logisztikai eszközöket 
erre a célra, vagy igénybe veszik a logisztikai szolgáltatókat. A vállalatoknak 
saját maguknak kell mérlegelniük e két lehetőség költségeit. A logisztikai tevé-
kenységeknek a vállalatból történő kihelyezése azonban véleményem szerint 
olyan előnyökkel jár, melyek az esetek jelentős részében e megoldás választását 
támasztják alá. 
A 2009 –ben végzett KPMG felmérés szerint Magyarországon a logisztikai 
szolgáltatások kihelyezése az esetek 55%-ában eredményezett költségcsökken- 
tést. 
(http:///mlbkt.hu/2009/12/logisztikai-outsourcing-magyarorszagon-2009 
 2010.04.08.) 

 
A dolgozatomban számos példát említettem az élelmiszergazdaság és a lo-

gisztikai szolgáltatók sikeres együttműködésére. Ilyen a franciaországi friss 
paradicsom gyűjtése és terítése logisztikai szolgáltatók segítségével, a zöldség-
gyümölcs piac kiszolgálása logisztikai szolgáltató központokon keresztül, a 
Párizs melletti Rungis élelmiszeripari logisztikai központ, ahol a friss tejtől és 
tejtermékektől kezdve a friss salátákon, zöldségeken és gyümölcsökön keresztül 
a fagyasztott termékekig számos romlandó, érzékeny élelmiszergazdasági ter-
mék országos gyűjtése és határokon túlmutató értékesítése folyik magas szín-
vonalon. Az élelmiszergazdaság és a logisztikai szolgáltatók sikeres együttmű-
ködését példázza az Alpha Backing Co és a chicagói székhelyű 3PL logisztikai 
szolgáltatója, a Frozen Assets Cold Storage közös beruházásban üzemeltetett 
disztribúciós központja mélyhűtött sütőipari termékek tárolására és elosztására. 
Magyarországon kevés példát találunk, de azért ilyen a HUNGARORAK 
(2010.03.15. óta HAVI), amely egy étteremláncot szolgál ki központi raktárából, 
ahol a friss zöldségek, mélyhűtött húsáruk és sütőipari termékek országos gyűjté-
sét és elosztását látja el LLP logisztikai szolgáltatóként.  

Első hipotézisem az volt, hogy az élelmiszergazdaság szereplői nem vesz-
nek igénybe logisztikai szolgáltatókat akkor sem, amikor ez indokolt lenne. 

Második hipotézisem volt, hogy az igénybevett logisztikai szolgáltatásokon 
belül alacsony az értéknövelő logisztikai szolgáltatások aránya. 

A logisztikai szolgáltató és élelmiszergazdaságból származó megbízója 
számára kialakítandó kapcsolati formák közül a partneri, együttműködő kapcso-
latot előnyösebbnek véltem a versenyeztető, távolságtartó kapcsolatnál. Vizs-
gálni kívántam a köztük lévő kapcsolat jelenlegi formáját. Harmadik hipotézi-
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sem az volt, hogy az nem elég szoros ahhoz, hogy fejlesztésekre lehetőséget 
biztosítson mindkét fél számára. 

A vizsgálat során felvetettem azt a kérdést is, hogy ahol a vizsgált kapcsola-
tokban a partnerek között a hosszú távú kapcsolat a jellemző, az biztosítja-e a 
többi kapcsolati jellemző kedvező alakulását is.  

Végül kíváncsi voltam arra, hogy a jelenlegi agrár-támogatási formák elő-
segítik-e az élelmiszergazdaság szereplőinek és a logisztikai szolgáltatóknak az 
együttműködését. 

 
A vizsgálat során alkalmazott módszerek 

A felvetett kérdésekre többféle vizsgálati módszer alkalmazásával kerestem 
választ. Vizsgálataimat többlépcsős kérdőíves felméréssel kezdtem a logisztikai 
szolgáltatók legnagyobb részét tömörítő érdekvédelmi szervezet tagvállalati 
körében. Ugyanezzel a módszerrel arra is kerestem a választ, hogy vesznek-e 
igénybe értéknövelő szolgáltatásokat az élelmiszergazdaság vállalatai.  

Az élelmiszergazdaság vállalatai és logisztikai szolgáltatóik kapcsolatának 
szorosságát HINES és SAKO kapcsolati szorosságot elemző kérdőívének az ala-
pul vételével vizsgáltam.  

Először azt vizsgáltam, hogy a vevő/főbeszállító kapcsolat főbb jellemzői 
alapján összevethető-e a megrendelő-logisztikai szolgáltató kapcsolattal.  

Ezt követte a kapcsolati szorosságra jellemző adatgyűjtés a fenti szakmai 
szövetség azon tagjainál, amelyek logisztikai szolgáltatásokat nyújtanak, és 
hajlandóak voltak a vizsgálatban részt venni. A vizsgálatot a megbízókra általá-
nosságban, és a kifejezetten élelmiszergazdasági megbízókra vonatkoztatva is 
elvégeztem. Ebbe felmérésbe bevontam a másik oldalt, az élelmiszergazdaság 
vállalatainak néhány képviselőjét is. 

A benchmarking elemzés során a HINES–SAKO módszer szoros (partneri) 
vevő/főbeszállítói kapcsolati jellemzőit tekintettem benchmarknak, és ezekkel 
vetettem össze a vizsgált vállalatoktól gyűjtött adatokat. 

 
Vizsgálataim eredményei a következőkben foglalhatók össze: 

Első feltételezésemhez kapcsolódóan kérdőíves felmérés útján folytatott 
vizsgálataim eredményeképpen megállapítottam, hogy a kívánatosnál alacso-
nyabb az élelmiszergazdaság számára nyújtott logisztikai szolgáltatások aránya. 
Az adatfelmérés eredményeiből azt a következtetést is le lehetett vonni, hogy az 
élelmiszergazdaságból származó megbízók igényt tartanak a szolgáltatónak 
olyan raktári, eszközbeli és szakképzett munkaerőből álló kapacitására, amely 
figyelembe veszi az élelmiszergazdaság sajátosságait.  

Második hipotézisemre bebizonyítottam, hogy az igénybevett logisztikai 
szolgáltatásokon belül a kívánatosnál alacsonyabb az olcsóbb és magasabb 
színvonalú piacra kerülést biztosító értéknövelő szolgáltatások aránya, amelyek 
azonban fejlesztést igényelnek sok esetben a szolgáltatók oldaláról is.  
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Harmadik hipotézisemhez kötődően az elemzés alapján megállapítottam, 
hogy az élelmiszergazdaság megbízói és logisztikai szolgáltatója közötti kapcso-
lat gyenge közepes, amely egyik fél számára sem nyújt megfelelő biztonságot a 
szükséges fejlesztések elvégzéséhez. 
• A kapcsolati elemenkénti vizsgálattal láthatóvá vált, hogy hol vannak a kap-

csolatnak a gyenge pontjai. 
• Az együttműködési idő és a legfontosabb kapcsolati elemek szorosságának 

vizsgálatával bebizonyítottam, hogy a hosszabb távú együttműködés a leg-
több esetben együtt jár a többi kapcsolati jellemző erősségével. (Annak el-
lenére, hogy látnom kellett: hosszabb együttműködés sem mindig biztosít 
szoros kapcsolatot.)  
A megbízó-szolgáltató kapcsolat szorosságának a vállalat stabilitására gya-

korolt hatására utaló adatokat találtam későbbi vizsgálataim során. 
A szállítmányozás-logisztikai szolgáltató vállalatoknak a módszerem segít-

ségével jellemzett megbízó/szolgáltató kapcsolati szorosságát összevetettem 
ugyanezen vállalatoknak az Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgálta-
tók Szövetségének honlapján közzétett nettó árbevétel alakulásával. Az ered-
mény a következő táblázatokban látható: 

 
14. táblázat 
A nettó árbevétel alakulása 2002 és 2006 között  
az általam vizsgált vállalati körben* 
 

A megbízó-
szolgáltató kap-
csolat jellege 

N árbevé-
tel átlagos 
változása 

Egyéb megjegyzés 

Szoros,  
közepesen szoros 

+ 72,25% 2 vállalat nem szolgáltatott adatot 2006-ban 

Közepes,  
erős közepes 

+ 89,5% 
Közülük 4 vállalat megszűnt vagy beolvadt 
nagyobb vállalatba, 1 nem szolgáltatott adatot 

Gyenge,  
gyenge közepes  

+ 9,5%  

(Forrás: saját számítások az MSZLSZSZ honlapján közzétett N árbevétel adatok alapján.) 
* Részletesebb táblázatokat l. a 6. mellékletben. 
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15. táblázat 
A nettó árbevétel alakulása 2002 és 2006 között az általam vizsgált,  
az agrárium számára szolgáltató vállalati körben* 
 

A megbízó-
szolgáltató kap-
csolat jellege 

N árbevé-
tel átlagos 
változása 

Egyéb megjegyzés 

Közepes + 47%  

Gyenge, gyenge 
közepes  

– 26% 
2 vállalat nem közölt adatot 2006-ban, egy 
pedig időközben fuzionált másik vállalattal 

(Forrás: saját számítások az MSZLSZSZ honlapján közzétett N árbevétel adatok alapján.) 
* Részletesebb táblázatokat l. a 6. mellékletben. 

 
A fenti táblázatok arra utalnak, hogy azok a logisztikai szolgáltató vállala-

tok, amelyek szoros, partneri kapcsolatot tudtak kialakítani a megbízóikkal, 
képesek voltak bevételük jelentős növelésére a vizsgált időszakban. 

A közepesen szoros kapcsolatban működő szolgáltató vállalatok körében 
nagy szórás volt: némelyik vállalat nagy N árbevétel növekedést mutatott, má-
sok megszűntek vagy összeolvadtak nagyobb vállalatokkal. 

A legkisebb nettó árbevétel növekedést a vizsgált időszakban a gyenge 
megbízói kapcsolattal működő vállalatok mutatták. 

Az élelmiszergazdaság számára szolgáltató vállalatok vizsgálata során a 
gyenge kapcsolatban működő vállalatok nettó árbevétele csökkent vagy a válla-
lat fuzionált, illetve nem szolgáltatott adatot. 

Negyedik hipotézisemre válaszként bebizonyítottam, hogy a hosszú távú 
együttműködés az élelmiszergazdasági megbízók és logisztikai szolgáltatóik 
közötti kapcsolatban is hozzájárulnak kapcsolati jellemzők erősségéhez. 

Ötödik hipotézisem bizonyítása érdekében azt vizsgáltam, hogy az agrártá-
mogatás eszközei mennyire segítik a két szakma közeledését egymáshoz. Az 
agrártámogatások tanulmányozása során megállapítottam, hogy a logisztikai 
szolgáltató igénybevételét jelenlegi formájukban nem segítik elő. 

 
Javaslataim a következőkre irányulnak: 

• Az élelmiszergazdaság vállalatinak bátorítása a logisztikai szolgáltató válla-
latok igénybevételére.  

• Különösen fontosnak tartom az alapszolgáltatásokon túlmenően értéknövelő 
szolgáltatások kihelyezését a szolgáltatókhoz.  

• A közöttük kialakítandó kapcsolatok formájának a stratégiai fontosságú 
szolgáltatók esetében a partneri együttműködést javaslom. Ennek leglénye-
gesebb előfeltétele, hogy hosszú távú kapcsolatot építsen ki egymással a 
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megbízó és a szolgáltató, ami lehetőséget nyújt közös beruházások, közös 
termék- és szolgáltatás tervezés, munkaerő képzés stb. kialakítására. 
 
Az elvégzett elemzés alapján megfogalmaztam a logisztikai szolgáltató és a 

mezőgazdasági és élelmiszeripari megbízó közötti partneri együttműködésének 
kialakításához szükséges szerződéskötési szempontokat. 

Végezetül javasoltam az agrártámogatások olyan módosítását, mely lehető-
vé teszi, hogy az élelmiszergazdaság vállalatai ne csak saját logisztikai beruhá-
zásokra, hanem külső szolgáltató igénybevételére, illetve vele közös fejleszté-
sek megvalósítására is támogatást kapjanak. 

 
Módszerem felhasználható az élelmiszergazdaság vállalatai és a logisztikai 

szolgáltatók számára egyaránt 
• az együttműködési kapcsolat megtervezésére 
• meglévő kapcsolatok elemzésére 
• meglévő kapcsolat átalakításának tervezésére. 

Továbbfejlesztését a nemzetközi szakirodalom nyomon követésével a vizs-
gálati elemek esetleges kibővítésével lehet elvégezni. 
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7. SUMMARY 
 

The present dissertation tries to find solutions for the sales and logistic 
problems of the food economy.  

Professional literature implies that sales logistics is one of the most under-
developed areas of the Hungarian food economy. There are two possible ways 
of development: the companies set up their own advanced logistic facilities for 
this purpose, or they take advantage of the services provided by logistic service 
providers. Companies have to consider the costs of these two possibilities them-
selves. I am convinced though that the outsourcing of logistic activities gives 
such advantages which justify this choice in most cases. 

My thesis contains several examples of successful cooperation between the 
food economy and the logistic service providers. Such an example is the collec-
tion and distribution of fresh tomatoes through logistic service providers in 
France, or serving the needs of the fruit and vegetable markets through logistic 
service centres, the Rungis food logistic centre beside Paris, which organises, at 
a very high level, the nationwide collection and sale of a wide range of perish-
able, sensitive food products from fresh milk and dairy products through fruits 
and vegetables to frozen goods. An excellent example of the cooperation be-
tween the food economy and logistic service providers is the jointly operated 
distribution centre of Alpha Backing Co and Frozen Assets Cold Storage, its 
Chicago-based 3PL logistic service provider. This latter centre stores and dis-
tributes frozen bakery products. Hungary offers few examples, one of which is 
HUNGARORAK, a firm that serves a restaurant chain from its central ware-
house, where it organises the nationwide collection and distribution of fresh 
vegetables, frozen products and bakery products as an LLP logistic service pro-
vider. 

My first hypothesis was that the food economy does not use the services of 
logistic service providers even in cases when it would certainly be advanta-
geous.  

My second hypothesis was that among the logistic services provided the 
proportion of value-added services is relatively low.  

As for the relationship of the logistic service provider and its food economy 
client, I have found a collaborative, partnerly relationship more advantageous 
than a competitive, distant relationship. I also wished to examine the present 
relationship forms. My third hypothesis was that it is not close, strong enough 
to generate developments at either party. 

During my research I also examined whether the longevity of a business re-
lationship also has a favourable effect on other aspects of the relationship.  

Finally, I wished to study whether the present agricultural subsidy forms 
enhance the cooperation of the food economy participants and logistic service 
providers or not. 
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Methods applied during the research 
I have applied several research methods to find answers for the above ques-

tions. The first phase of the research was based on a multistep questionnaire 
filled in by members of the leading representative organisation of logistic ser-
vice provider interests. The same method was applied to examine whether the 
food economy companies take advantage of value-added services.  

The strength of the relationship between food economy companies and lo-
gistic service providers was examined on the basis of the Hines and Sako ques-
tionnaire designed for that purpose.  

First I examined whether, on the basis of their main characteristics, the 
buyer/ main supplier relationship can be compared with the client/logistic ser-
vice provider relationship at all. 

This was followed by data collection at those members of the above men-
tioned professional organisation which provide logistic services, and were will-
ing to take part in the research. The research was carried out among all clients 
and then especially among food economy clients. Finally I included some rep-
resentatives of the other party, food economy companies, in my work.  

In the course of the benchmark analysis I used the Hines-Sako method, re-
garded the values indicating strong, partnerly relationships as the benchmark, 
and compared the collected data against them.  

 
The results of my research can be summarised as follows: 

In connection with my first assumption, on the basis of my questionnaire-
based research, I have found the proportion of food economy logistic services 
lower than desirable. From the data collection it became apparent that on the side 
of the food-economy commissioners there would be demand for special capaci-
ties that could meet the special needs of the food economy. These capacities 
should comprise warehousing facilities, equipment, and skilled labour force.  

As for my second hypothesis, I have proved that the proportion of value-
added services that could ensure cheaper and higher quality market presence is 
lower than desirable. Their proportion, however, can only be raised if logistic 
service providers also carry out some developments.  

As for my third hypothesis, on the basis of my research, I have found the re-
lationship of logistic service providers and their food economy clients to be 
weak midstrong, which does not provide a sound base for carrying out the nec-
essary developments on either side. 
• By examining the elements of the relationship the weak points of the rela-

tionship became apparent.  
• By examining the relationship between the duration and the strength of co-

operation I have proved that characteristics implying long-term relation-
ships in most cases coexist with indicators implying the strength of other 
aspects of the relationship. (I had to admit, though, that long-term relation-
ships do not always ensure strong connections.)  
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During my later research I have found data indicating that the strength of 
the client-service provider relationship does have an effect on the company’s 
stability. 

I have compared the strength of the forwarder–logistic service provider / 
commissioner relationship with the sales revenue data of the same companies. 
The latter data were accessed at the home page of the Association of Hungarian 
Forwarding and Logistic Service Providers. The results are displayed in the 
following tables. 

Table 14 
Net sales revenue changes in the period of 2002-2006 among the companies 
examined* 

The strength of the 
commissioner-
service provider 

relationship 

Average 
change in 
net sales 
revenue 

Miscellaneous remarks 

Strong,  
midstrong 

+ 72,25% 2 companies did not provide data in 2006 

Midstrong,  
strong midstrong  

+ 89,5% 
4 of them ceased to exist or merged with 
bigger companies, 1 did not provide data 

Weak,  
weak midstrong 

+ 9,5%  

(Source: my own calculations on the basis of net sales revenue data published on the 
MSZLSZSZ home page)  * More detailed tables are available in the appendix. 

Table 15 
Net sales revenue changes at companies providing services for the agricultural 
sector between 2002-2006* 

Form of the service 
provider-client rela-

tionship 

Average 
change in 
net sales 
revenues 

Miscellaneous remarks 

Midstrong  + 47%  

Weak, weak mid-
strong  

– 26% 
2 companies provided no data in 2006, a 
third one merged with another company 
during the examined period 

(Source: my own calculations on the basis of net sales revenue data published on the home page 
of MSZLSZSZ, the Association of Hungarian Forwarding and Logistic Service Providers) 

* More detailed tables are available in the appendix. 
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The above tables imply that the logistic service providers with the ability to 

establish strong collaborative relationships with their clients could achieve sig-
nificant increases in their sales revenues in the examined period. 

Among service providers with midstrong relationships there was a big dis-
persion. Some companies reported big N sales revenue increases; others ceased 
to exist or merged with bigger companies. 

Companies with the weakest client connections achieved the smallest in-
crease in net sales revenues in the examined period.  

When examining the companies providing services for the food industry I 
found that companies with weak client connections faced decreasing sales reve-
nues, merged with other companies, or failed to provide data.  

As for my fourth hypothesis, I have proved that long-term relationships be-
tween logistic service providers and their food economy clients contribute to 
the improvement of other aspects of their relationship.  

In connection with my fifth hypothesis, I have examined how the present 
forms of agricultural subsidies contribute to the establishment of stronger ties 
between the two professions. While studying the subsidy system I found that in 
their present form they fail to contribute. 
My suggestions are the following: 
• Food economy companies should be encouraged to take advantage of 

logistic services. 
• I find the outsourcing of value-added services to service providers 

especially important.  
• I suggest that in case of service providers of strategic importance the 

desirable form of co-operation is the partnerly collaboration. The most 
important prerequisite of this is the establishment of a long-term 
relationship between the client and the service provider, which enables joint 
investments, joint product and service development, and training, etc.  
 
On the basis of my analysis I have laid down the elements of the contractual 

basis that would contribute to the establishment of a partnerly relationship be-
tween logistic service providers and their agricultural and food economy clients.  

Finally I have suggested the modification of the present agricultural subsidy 
system in a manner that would enable food economy companies to get support 
not only for carrying out their own logistic investments, but also for using the 
services of logistic service providers, and for carrying out joint developments 
with them.  

 
My method can be useful both for food economy companies and for logistic 

service providers  
• for designing the form of cooperation  
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• for the analysis of the existing relationships  
• for designing the transformation of the existing relationship.  

 
A further development of the method is possible by keeping track of the in-

ternational literature and by widening the circle of the examined elements. 
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MELLÉKLETEK 

 
1. MELLÉKLET 

 
A VEVŐ-BESZÁLLÍTÓI KAPCSOLAT HINES SZERINTI JELLEMZŐI 

[Forrás: Sako in Hines (1994) Saját fordítás angolból] 
 
A) Függőség a megrendelőtől 
Jellemzője Értéke 
A vevő forgalma 20% alatti a beszállító forgalmából 1 
A vevő forgalma 21-50% közötti a beszállító forgalmából 2 
A vevő forgalma 51-100% közötti a beszállító forgalmából 3 

 
B) A megbízás elnyerésének folyamata 
Jellemzője Értéke 
A vevő minden megbízás előtt árajánlatot kér, és legfeljebb  
60% az esély a megrendelés elnyerésére 

1 

60%-nál nagyobb az esély a megbízás elnyerésére 2 
A vevő mindig csak az adott beszállítótól kér árajánlatot 3 

 
C) Az együttműködés tervezett hossza 
Jellemzője Értéke 
Rövid távú együttműködést terveznek és valósítanak meg 1 
Hosszú távúra tervezik, de rövid távon valósul meg 2 
Hosszú távúra tervezik, és úgy is valósul meg 3 

 
D) Információcsere 
Jellemzője Értéke 
Írásban részletes, és lényeget tartalmazó okmányok 1 
Időnként szóbeli megállapodás 2 
Nagy bizalom a szóbeli megállapodásban és egyetértés 3 

 
E) A szerződés formája 
Jellemzője Értéke 
A kötelezettségeket leírják és szigorúan betartják 1 
Némelyik kötelezettséget leírják, a többire szóbeli megállapodás vo-
natkozik, de szigorúan betartják őket 

2 

Eseti megoldásokat alkalmaznak, nagy figyelemmel a követelmé-
nyekre a hosszú távú együttműködés érdekében 

3 
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F) Bizalom a szerződésben 
Jellemzője Értéke 
A beszállító sohasem kezdi el a munkát a megrendelés megérkezése előtt 1 
A beszállító néha elkezdi a munkát a megrendelés megérkezése előtt 2 
A beszállító gyakran elkezdi a munkát a megrendelés megérkezése előtt 3 

 
G) Bizalom a jó hírnévben 
Jellemzője  
Alacsony az üzleti függőség egymástól, 20-nál több beszállítóval 
dolgozik együtt a vevő 

1 

Alacsony az üzleti függőség egymástól, bár csak egy beszállítóval 
dolgozik együtt a vevő, de az üzleti bevételeinek kis részét teszi ki, 
vagy magas a vevő függősége az adott beszállítótól, de több beszállí-
tóval is együttműködik 

2 

Magas fokú üzleti függőség, egyetlen beszállítója van a vevőnek 3 
 
H) Bizalom a szakértelemben 
Jellemzője Értéke 
A vevő 100%-osan ellenőriz minden teljesítést, vagy mintavételi 
eljárást végez minden részteljesítés során 

1 

Néha nem ellenőriz 2 
A szállítás több, mint felét elfogadja ellenőrzés nélkül 3 

 
I) Kommunikációs csatornák és intenzitás 
Jellemzője Értéke 
Ritka és csak üzleti kommunikáció, csak normál csatornákon keresz-
tül 

1 

Többcsatornás kommunikáció, de társadalmi kapcsolat nincs a felek 
között 

2 

Többcsatornás, gyakori kommunikáció, gyakran túllép a szigorú üz-
leti kapcsolatokon 

3 

 
J) Technológiai transzfer 
Jellemzője Értéke 
A másoktól szerzett technikai tapasztalatok összesítésére ritkán  
kerül sor a vevő és a beszállító között 

1 

Néha összesítik a másoktól szerzett technikai tapasztalatokat 2 
Sokszor és folyamatosan kerül sor egyoldalú vagy kétoldalú techno-
lógiai transzferre, és ez költségtérítési igény nélkül zajlik 

3 
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K) Kockázatmegosztás 
Jellemzője Értéke 
Nincs kockázat megosztás 1 
Néha előfordul kockázat megosztás 2 
Folyamatosan sok kockázat megosztás 3 

 
HINES a fenti módszert négy évvel később további vizsgálati területekkel egé-
szítette ki (HINES 1998). 
 
L) Ismeri a vevő stratégiáját? 
Jellemzője Értéke 
Nem 1 
Csak 1-2 elemét 2 
Közösen végeznek stratégiai tervezést 3 

 
M) Ad-e a vevő folyamatújításokat? 
Jellemzője Értéke 
Nem 1 
Elvétve 2 
Gyakran 3 

 
N) A költségrendszer átláthatósága 
Jellemzője Értéke 
Csak a vevő lát bele a szállító költségrendszerébe 1 
Nem látnak bele egymás költségrendszerébe 2 
Kölcsönösen belelátnak egymás költségrendszerébe 3 

 
O) Felelősség viselése 
Jellemzője Értéke 
A vevő minden felelősséget a beszállítóra hárít 1 
Szabályozott a vevő felelősségviselése, és eléggé korlátozott 2 
Mindkét fél viseli a felelősséget saját hibáiért 3 

 
P) Munkaerő képzése 
Jellemzője Értéke 
A vevő nem vesz részt a beszállítónál a munkaerő képzésében 1 
A vevő időnként tart tréninget a beszállítónál 2 
Közös munkaerő továbbképzés, közös költségviseléssel 3 
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Q) Minőségi szűrés az alvállalkozónál 
Jellemzője Értéke 
A vevő ellenőrzi az összes alvállalkozó munkájának a minőségét 1 
Néhány alvállalkozónál a vevő ellenőriz, a többit a főbeszállító 2 
A főbeszállító végzi az összes alvállalkozó minőségi szűrését 3 

 
R) Versenyelőnyt biztosít a vevő számára a beszállító? 
Jellemzője Értéke 
Nem 1 
Részben 2 
Igen 3 

 
S) Belső rendszerfejlesztés 
Jellemzője Értéke 
A vevő írja elő az alvállalkozókat is 1 
A vevő néhány alvállalkozót előír 2 
A főbeszállító szervezi az alvállalkozók igénybevételét 3 

 
T) Beruházások a beszállítónál 
Jellemzője Értéke 
A beszállítók saját maguk végzik beruházásaikat 1 
Némelyik beruházásban részt vesz a megrendelő 2 
Mindig a vevő végzi a beruházásokat a beszállítónál 3 

 
U) Új termékek tervezése 
Jellemzője Értéke 
Alapvetően a megrendelő tervezi az új termékeket 1 
Ritka a közös tervezés 2 
Alapvetően közösen tervezik az új termékeket 3 

 
V) Ki oldja meg a beszállítónál előforduló kulcsfontosságú problémákat? 
Jellemzője Értéke 
A vevő oldja meg őket, és eszerint utasítja a beszállítót 1 
Van, amit a vevő old meg 2 
Többnyire a beszállító oldja meg a kulcsfontosságú problémákat 3 
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2. MELLÉKLET 
ADATGYŰJTÉS AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG  

NÉHÁNY SZEREPLŐJÉTŐL 
 
CSONKA ENDRÉvel, az Első Malom- és Sütőipari Zrt. vezérigazgatójával ké-

szített szóbeli interjú során képet kaphattam arról, hogy a malomipar szereplőit 
mi akadályozza meg abban, hogy logisztikai szolgáltatót vegyenek igénybe 
akkor is, amikor az célszerűnek látszik.  

CSONKA véleménye a szerint malomipari termékek értékesítése során a lo-
gisztikai szolgáltatók igénybevétele sokkal alacsonyabb, mint az átlag. Ennek 
magyarázatát a termék értékesítési módjától függően más-más probléma okoz-
za. A malomipari termékek logisztikai igényei alapvetően attól függenek, hogy 
tartálykocsikban, zsákosan, vagy kiszerelve, „tasakosan” kerül értékesítésre. 
Közúti fuvarozásnál az üres visszfuvar csökkenti az árutovábbítás gazdaságos-
ságát, így kevés szolgáltató vállalja fel: díjuk nem kedvező az árutulajdonos 
számára. A malomipar tehát többnyire saját fuvareszközzel végzi a nagyobb 
mennyiségek fuvarozását. A zsákos malomipari termék vevői a pékségek. (Az 
EU-ban munkavédelmi okok miatt előírt maximum 40 kg-os zsákok helyett 
nálunk 50 kg-osak használatosak. Ennek oka, hogy a zsák a pékeknél mérőesz-
köz is.) A pék a liszt megrendelője, és a szolgáltatóval – a fuvarozóval – olyan 
szoros kapcsolatot épít ki, amely a fuvarozáson kívül többletszolgáltatásokat, 
(pl. a zsák behordását, az üzemben a megfelelő helyre történő letételét) is ma-
gába foglal. A fuvarozó és a pék szoros kapcsolata lehetetlenné teszi a malom-
ipar részéről a fuvarozó lecserélését még kedvezőtlen fuvardíj esetén is. A zsá-
kokat gazdaságossági okok miatt ki kellene váltani 1 tonnás big-bagekkel, de a 
fenti okok miatt ez sem megvalósítható. A malomipari termékek értékesítésé-
nek harmadik formája a tasakos értékesítés, amely a kiskereskedelmi értékesítő 
helyekre történik. A készletezés a boltokban nem jellemző, a termék szavatos-
sági ideje 6 hónap. A malmi ömlesztett ár és a tasakolt termék árának a különb-
sége 8–10 Ft/tasak, amelynek magába kell foglalnia a tasak, a töltés , a raklap és 
a mozgatás költségét is. A malomiparban azonban a gyártási folyamat része a 
kiszerelés is. Egy raklapnyi áru logisztikai költsége relatíve magas az alacsony 
áruérték miatt. Ha logisztikai szolgáltatót kívánnának igénybe venni, annak a 
csomagoló ajtajába kellene bejönni. Így a malomiparnál még kevesebb bevétel 
maradna. A malomipari vállalatok vezetőit azonban egyéb megfontolások is 
befolyásolják „Tradicionális” gondolkodás jellemző rájuk, ragaszkodnak az 
önellátáshoz. Ugyanakkor az is visszatartja őket a logisztikai szolgáltatók na-
gyobb arányú igénybevételétől, hogy lehetőleg ne kényszerüljenek arra, hogy el 
kelljen bocsátani embereket.  

Az elmondottakhoz azt a kiegészítést fűzöm, hogy a magyar polcokon a 
magyar lisztnek nincs konkurenciája, így az olcsóbb ár reménye nem hat abba 
az irányba, hogy a költségek csökkentésére vagy egyéb racionalizálásra kény-
szerítse a gabonaipart. 
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MÉSZÁROS TAMÁS a CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt. ter-
melési igazgatója. Vállalata közepes méretű vállalkozás. A cég alapkompeten-
ciája: termékfejlesztés és gyártás. 

A logisztika támogató funkció. Vevőinek kiszolgálási színvonalra vonatko-
zó mutatói: az ISO, HACCP, IFS előírásaihoz kötődnek. Ezek nagyon szigorú 
követelmények. Ezen kívül „nem teljesített szállítás”, „hibás szállítás” mutató-
kat használnak. Mindkettőnek 98% alatt kell lennie, különben kötbért kell fizet-
niük. Pull rendszerben működnek együtt a vevőikkel. 

A multinacionális kereskedelmi láncok diktálnak: mikor, mennyit, milyen 
termékből kívánnak akciókat tartani. Ha a meghirdetett akcióban kevesebb ter-
mék kel el, mint amit az áruházlánc megrendelt, visszaadja a gyártónak. Ha 
kevesebbet tud a gyártó a megrendeltnél szállítani, kötbért fizet. A CERBONA 
próbálkozott vertikális integrációval gabonavonalon: növényvédő szert, műtrá-
gyát, vetőmagot adtak a termelőknek, megelőlegezve. A megemelkedett gabo-
naárak miatt a termelők nem voltak együttműködők. Raktározásra és értéknöve-
lő szolgáltatásokra nem vesznek igénybe logisztikai szolgáltatót. Ennek az okai:  
1) a környéken nem találtak élelmiszer kezelésére alkalmas szolgáltatót;  
2) az ajánlatok díjait túl magasnak találja a vállalat;  
3) belső szervezésben a komissiózás jobban kihasználhatóvá teszi az eszközö-

ket, pl. a raklapokat vagy a fuvareszközöket.  
A fuvarozást ezzel szemben teljes mértékben kiszervezték a vállalatból. A 

fuvarozó járműveivel magánvállalkozóként a malomból a zsákos lisztet dobo-
zos járműben fuvarozza a pékségekbe. A járműveken a gépkocsivezető és rako-
dó együtt biztosítja a vevők kiszolgálását. Az ömlesztett lisztet egy vállalkozó 
4-5 teherautóval fuvarozza. Ennek a „fluid” árunak a rakodása fúvással történik. 
A tészta és extrudált áru kartonban, zsugorfóliázva, a liszt zsugorfóliázva, rak-
lapon kerül fuvarozásra. A fuvarozót tenderezés útján választották ki. Logiszti-
kai szolgáltatónak tekintik, mert a hagyományos fuvarozásnál szélesebb körű 
szolgáltatást nyújt, beleépült a vállalt rendszerébe azáltal, hogy hozzá szervez-
ték ki a fuvarozást, és tartósan együttműködnek velük. A logisztikai szolgálta-
tóval kialakított együttműködési rendszerrel kapcsolatos információkat felhasz-
náltam dolgozatomban. A CERBONA kapcsolata logisztikai szolgáltatójával 
közepesen erős. Kapcsolatukra jellemzőek az élelmiszerrel való bánásmód kö-
töttségei. MÉSZÁROS TAMÁS úr véleménye szerint magyar céggel könnyebb 
együtt dolgozni, mint egy multinacionális szállítmányozóval, amelyik komplett 
rendszert akart eladni. Közepes méretű vállalkozásnak a kis fuvarozó jobban 
megfelel.  
Harmadik interjúalanyom HUSZTA ROLAND, a Mórakert Zöldség-Gyümölcs 
Termelői Értékesítő Szövetkezet ügyvezető igazgatója. A Mórakert TÉSZ fő 
kompetenciája a termékértékesítés. A termeltetés, növényvédőszer, műtrágya 
előfinanszírozás, szaktanácsadás, saját logisztika ezt a fő célt támogatja. A ver-
tikális integráció az alaptevékenysége. Az értékesítési csatorna domináns sze-
replői a multinacionális értékesítési láncok, amelyek irányába pull rendszerben 
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történik az értékesítés. Vevőik hasonló kiszolgálási színvonal mutatókat alkal-
maznak velük szemben, mint a CERBONA esetében – e termék sajátosságaira 
értelmezve. A mórahalmi agrár-ipari park az önkormányzat tulajdonában van. 
Oda betelepültek fuvarozók, ládagyártók stb. A TÉSZ saját válogató, csomago-
ló gépsorral rendelkezik. Ennek a kiegészítésére saját szortírozó fejlesztést ter-
vez. Tehát az értéknövelő szolgáltatásokat nem szervezte ki. A termelő vállala-
tok a TÉSZ raktárába fuvarozzák az árujukat – és kevés kivételtől eltekintve – 
innen történik az áru elfuvarozása a TÉSZ szervezésében. A TÉSZ a fuvarozást 
teljes mértékben kiszervezte fuvarozó vállalatokhoz. Tenderezés útján válasz-
totta ki a fuvarozókat, az alapvető szempontok a következők voltak: megfelelő 
járműpark (a szezonalítás függvényében hol kisebb, hol nagyobb kapacitású 
járművekre van szükség), a fuvardíj, és a fizetési határidők. A TÉSZ és fuvaro-
zói között a tartós együttműködés jellemző, logisztikai szolgáltatóinak tekinti 
őket. HUSZTA ROLAND úr tudatában van azonban annak, hogy a fuvarozáson és 
az ehhez nagyon szorosan kötődő tevékenységeken kívül nem nyújtanak olyan 
magas színvonalú szolgáltatásokat, mint amilyenek egy korszerű logisztikai 
szolgáltatótól elvárhatók lennének. Értéknövelő logisztikai szolgáltató igénybe-
vételét távlatilag gyűjtőforgalom, hűtés, egységrakomány képzés (raklapra he-
lyezés) céljára tervezi.  
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3. MELLÉKLET 
ASSZOCIÁCIÓ-SZÁMÍTÁS YULE-KÉPLETTEL 

1. táblázat 

i/j 1 2 3  m ∑=
j

iji ff  

1 f11 f12 f13 … f1m f1 

2 f21 f22 f11 … f2m f2 

3 f31 f32 f33 … f3m f3 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

… 
… 
… 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
n fn1 fn2 fn3 … fnm fn 

∑=
i

ijj fr  r1 r2 r3 … fm N 

 
Az 1. táblázat vízszintes soraiból iij ff / , függőleges oszlopaiból pedig 

jij ff /  összefüggésekkel a tábla belső adatait jellemző részviszonyszámok 

számíthatók. A peremgyakoriságokból (fi és rj) pedig Nf i /  és Nr j /  összetett 

viszonyszámok képezhetők. Amennyiben a két ismérv között kapcsolat van, 
akkor az 

N

f

r

f
i

j

ij ≠  vagy 
N

r

f

f j

i

ij ≠ , 

egyenlőség esetén pedig nem áll fenn kapcsolat.  
Két ismérv esetén a kombinációs tábla (nevezhető 2x2-es vagy négymezős 

kontingencia-táblának is) sémáját 2. táblázat mutatja.  

2. táblázat 

i/j  1 0  

1 f11 f10 f1 

0 f01 f00 f0 

 f1 f0 N 
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4. MELLÉKLET 
YULE-FÉLE ASSZOCIÁCIÓ SZÁMÍTÁSA 

 

a = asszociációs együttható 

A készletnyilvántartás és a csomagolás asszociációja 

 
Készletnyilvántartást 

Összesen 
végez nem végez 

Csomagolást végez 6 0 16 

Csomagolást nem végez 10 6 16 

Összesen 26 6 32 

1
10066

10066 =
⋅+⋅
⋅−⋅=a  

Ugyanez az élelmiszergazdaság esetében 

 
Készletnyilvántartást 

Összesen 
végez nem végez 

Csomagolást végez 9 0 9 

Csomagolást nem végez 3 1 4 

Összesen 12 1 13 

1
9

9

3019

3019 ==
⋅+⋅
⋅−⋅=a

 

Készletnyilvántartás – komissiózás asszociációja 

 
Készletnyilvántartást 

Összesen 
végez nem végez 

Komissiózást végez 21 2 23 

Komissiózást nem végez 5 4 9 

Összesen 26 6 32 

79,0
94

74

1084

1084

52421

52421 ==
+
−=

⋅+⋅
⋅−⋅=a
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Készletnyilvántartás – komissiózás asszociációja 

 
Készletnyilvántartást 

Összesen 
végez nem végez 

Komissiózást végez 11 1 12 

Komissiózást nem végez 1 0 1 

Összesen 12 1 13 

1
1

1

11011

11011 −=−=
⋅+⋅
⋅−⋅=a

 

Készletnyilvántartás – jelölés asszociációja 

 
Készletnyilvántartást 

Összesen 
végez nem végez 

Jelölést végez 17 0 17 

Jelölést nem végez 9 6 15 

Összesen 26 6 32 

1
102

102

90617

90617 ==
⋅+⋅
⋅−⋅=a

 

Az agráriumban 

 
Készletnyilvántartást 

Összesen 
végez nem végez 

Jelölést végez 8 0 8 

Jelölést nem végez 4 1 5 

Összesen 12 1 13 

1
8

8

0418

0418 ==
⋅−⋅
⋅−⋅=a
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A csomagolás és a komissiózás asszociációja 

 
Csomagolást 

Összesen 
végez nem végez 

Komissiózást végez 13 10 23 

Komissiózást nem végez 3 6 9 

Összesen 16 16 32 

44,0
108

48

3078

3078

310613

310613 ==
+
−=

⋅−⋅
⋅−⋅=a

 

Ez gyenge közepes asszociációt jelöl. 

Az agráriumban 

 
Csomagolást 

Összesen 
végez nem végez 

Komissiózást végez 8 4 12 

Komissiózást nem végez 1 0 1 

Összesen 9 4 13 

1
4

4

1448

1448 ==
⋅+⋅
⋅−⋅=a

 

A komissiózás – jelölés, feliratozás asszociációja 

 
Jelölést 

Összesen 
végez nem végez 

Komissiózást végez 17 6 23 

Komissiózást nem végez 0 9 9 

Összesen 17 15 32 

1
153

153

06917

06917 ==
⋅+⋅
⋅−⋅=a
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Az agráriumban 

 
Jelölést 

Összesen 
végez nem végez 

Komissiózást végez 8 4 12 

Komissiózást nem végez 0 1 1 

Összesen 9 4 13 

1
8

8

0418

0418 ==
⋅+⋅
⋅−⋅=a

 

A csomagolás és a jelölés-feliratozás asszociációja 

 
Jelölést 

Összesen 
végez nem végez 

Csomagolást végez 10 6 16 

Csomagolást nem végez 7 9 16 

Összesen 17 15 32 

36,0
132

48

4290

4290

76910

76910 ==
+
−=

⋅+⋅
⋅−⋅=a

 

Az agráriumban 

 
Jelölést 

Összesen 
végez nem végez 

Csomagolást végez 5 4 9 

Csomagolást nem végez 3 1 4 

Összesen 8 5 13 

41,0
17

7

3415

3415 −=−=
⋅+⋅
⋅−⋅=a
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A vizsgált logisztikai szolgáltatások asszociációja 

 

Szolgáltatások 
a a 

általában agráriumban 

Készletnyilvántartás és csomagolás 1 1 

Készletnyilvántartás és komissiózás 0,79 1 

Készletnyilvántartás és jelölés-feliratozás 1 1 

Csomagolás és komissiózás 0,44 1 

Komissiózás és jelölés, feliratozás 1 1 

Csomagolás és jelölés, feliratozás 0,36 0,41 

Forrás: saját felmérés eredményéből végzett számítások. 
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5. MELLÉKLET 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI IDŐ HOSSZÁNAK ASSZOCIÁCIÓJA  

A LEGLÉNYEGESEBB KAPCSOLATI JELLEMZŐKKEL 
(számítások CSUPROV–CRÄMER-féle asszociációs együttható segítségével) 

 
A leglényegesebb kapcsolati elemek előfordulásának táblázata 
 

Vállalat C J U K L N O P  T 

1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 

2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 

3 3 1 2 2 1 2 3 1 1 

4 3 1 2 2 2 2 3 1 1 

5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

6 1 3 1 1 1 2 3 1 1 

7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

8 3 1 1 1 2 2 3 1 1 

9 3 3 2 1 2 2 3 2 1 

10 3 3 2 1 1 2 3 2 1 

11 3 1 3 2 1 2 3 1 1 
 

C: Az együttműködés tervezett 
hossza 

 N: A költségrendszer átláthatósága 

J: Technológiai transzfer  O: Felelősség viselése 

U: Új logisztikai szolgáltatások 
tervezése 

 P: Munkaerő képzése 

 T: Beruházások a szállítmányozónál 

K: Kockázatmegosztás  

L: Közös stratégiai tervezés    

Az együttműködés hossza és a szakmai tapasztalatok kölcsönös átadása 
(technológiai transzfer) közötti összefüggés táblázata 

 J 
1 2 3 Σ 

C  
1  0 1 1 2 

2  0 2 0 2 

3  5 0 2 7 

Σ  5 3 3 11 
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f f* f – f* ∑

−
*

2*)(

f

ff
 

 0 0,91 -0,91 0,91 
 1 0,55 0,45 0,37 
 1 0,55 0,45 0,37 
 0 0,91 -1,09 1,31 
 2 0,55 1,45 3,82 
 0 0,55 -0,55 0,55 
 5 3,18 1,82 1,04 
 0 1,91 -1,91 1,91 
 2 1,91 0,09 0,004 

Σ= 11   ∑10,284 
 
A fenti excel-táblázat alapján a képletbe történő behelyettesítés eredménye-

ként a következőt kapjuk: 
 

T= ( )( )
=

−− 11

2

tsn

χ  
211

284,10

⋅
 = 467,0  = 0,68 

Az együttműködés hossza és a szakmai tapasztalatok kölcsönös átadása 
(technológiai transzfer) közötti összefüggés asszociációja  

T = 0,68. 
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Az együttműködés hossza és az új logisztikai szolgáltatások tervezése kö-
zötti asszociáció 

 

 U 
1 2 3 Σ 

C  
1  2 0 0 2 

2  0 2 0 2 

3  1 5 1 7 

Σ  3 7 1 11 
 
Számítások: 
 
 

f f* f – f* ∑
−

*

2*)(

f

ff
 

 2 0,55 1,45 3,823 
 0 1,27 -1,27 1,27 
 0 0,18 -0,18 0,18 
 0 0,55 -0,55 0,55 
 2 1,27 0,73 0,42 
 0 0,18 -0,18 0,27 
 1 1,91 -0,91 0,017 
 5 4,45 0,55 0,007 
 1 0,64 0,36 0,47 

Σ= 11   ∑ 6,827 
 

T = 
211

827,0

⋅
 = 310,0  = 0,56  

 

Az együttműködés hossza és az új logisztikai szolgáltatások tervezése kö-
zötti összefüggés asszociációja:  

T = 0,56 
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Az együttműködés hossza és a kockázatmegosztás asszociációja 

 

 K 
1 2 3 Σ 

C  
1  2 0 0 2 

2  1 1 0 2 

3  3 4 0 7 

Σ  6 5 0 11 
 
 

f f* f – f* ∑
−

*

2*)(

f

ff
 

 2 1,09 0,91 0,76 
 0 0,91 -0,91 0,91 
 0 0 0 0 
 1 1,09 -0,09 0,01 
 1 0,91 0,09 0,01 
 0 0 0 0 
 3 3,82 -0,82 0,18 
 4 3,18 0,82 0,21 
 0 0 0 0 

Σ= 11   ∑ 2,08 
 

T = 
211

08,2

⋅
 = 09,0  = 0,3  

 

Az együttműködés hossza és a kockázatmegosztás közötti összefüggés asz-
szociációja:  

T = 0,3 
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Az együttműködés hossza és közös stratégia kialakításának összefüggése 

 
 L 

1 2 3 Σ 
C  
1  2 0 0 2 

2  1 1 0 2 

3  4 3 0 7 

Σ  7 4 0 11 
 
 

f f* f – f* ∑
−

*

2*)(

f

ff
 

 2 1,09 0,91 0,76 
 0 0,91 -0,91 0,91 
 0 0 0 0 
 1 1,64 -0,64 0,25 
 2 1,36 0,64 0,301 
 0 0,00 0 0 
 3 3,27 -0,27 0,022 
 3 2,73 0,27 0,027 
 0 0,00 0 0 

Σ= 11   ∑ 2,27 
 

T = 
211

27,2

⋅
 = 1,0  = 0,3  

 

Az együttműködés hossza és közös stratégia kialakításának asszociációja:  

T = 0,3 
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Az együttműködés hossza és a költségrendszer átláthatóságának asszociá-
ciója 

 
 N 

1 2 3 Σ 
C  
1  1 1 0 2 

2  0 2 0 2 

3  0 7 0 7 

Σ  1 10 0 11 
 
 

f f* f – f* ∑
−

*

2*)(

f

ff
 

 1 0,18 0,82 3,74 
 1 1,82 -0,82 0,37 
 0 0 0 0 
 0 0,18 -0,18 0,18 
 2 1,82 1,1 0,66 
 0 0 0 0, 
 0 0,64 -0,64 0,64 
 7 6,36 0,64 0,64 
 0 0 0 0 

Σ= 11   ∑ 6,23 
 

T = 
211

23,6

⋅
 = 28,0  = 0,53  

 

Az együttműködés hossza és a költségrendszer átláthatóságának asszociá-
ciója: 

T = 0,53 
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Az együttműködés hossza és a felelősség viselésének asszociációja 

 
 O 

1 2 3 Σ 
C  
1  1 0 1 2 

2  1 1 0 2 

3  0 0 7 7 

Σ  2 1 8 11 
 
 

f f* f – f* ∑
−

*

2*)(

f

ff
 

 1 0,36 0,64 1,14 
 0 0,18 -0,18 017 
 1 1,45 -0,45 0,14 
 1 0,36 0,64 0,47 
 1 0,18 0,82 3,72 
 0 1,45 -0,45 0,14 
 0 1,27 -1,27 0,09 
 0 0,64 -0,64 0,64 
 7 5,09 1,91 0,72 

Σ= 11   ∑ 7,23 
 

T = 
211

23,7

⋅
 = 33,0  = 0,57  

 

Az együttműködés hossza és a felelősség viselésének asszociációja 

T = 0,57 
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Az együttműködés hossza és a munkaerő képzésének asszociációja 

 
 P 

1 2 3 Σ 
C  
1  2 0 0 2 

2  2 0 0 2 

3  5 2 0 7 

Σ  9 2 0 11 
 
 

f f* f – f* ∑
−

*

2*)(

f

ff
 

 2 1,64 0,36 0,08 

 0 0,36 -0,36 0,36 

 0 0 0 0 

 2 1,64 0,36 0,08 

 0 0,36 -0,36 0,36 

 0 0 0 0 

 5 3,18 1,82 1,04 

 2 1,27 0,73 0,42 

 0 0 0 0 

Σ= 11   ∑ 2,34 
 

T = 
211

34,2

⋅
 = 106,0  = 0,33  

 

Az együttműködés hossza és a munkaerő képzésének asszociációja 

T = 0,33 
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6. MELLÉKLET 
A MEGBÍZÓ/SZOLGÁLTATÓ KAPCSOLAT SZOROSSÁGÁNAK 

HATÁSA AZ N ÁRBEVÉTELRE 
 

A felmérésem során a megbízóval szoros vagy közepesen szoros kapcsola-
tot fenntartó vállalatok nettó árbevételének alakulása 2002 és 2006 között: 
 

Válla-
lat 

Kapcsolat 
jellege 

Nettó árbevétel (Ft) Változás  
(%) 2002-ben 2006-ban 

13. K-SZ 1 442 964 nincs adat  

16. SZ 627 626 1 719 742 +174 

19. SZ 4 800 471 7 296 286 + 52 

20. SZ 731 596 nincs adat  

23. SZ 647 187 1 426 086 + 120 

29. K-SZ 2 457 433 1 055 927 – 57 

Átlagos változás: + 72,25 

 
(A nettó árbevétel adatokat az MSZLSZSZ a honlapján tette közzé.) Két 

vállalattól nem kapott az MSZLSZSZ adatokat 2006-ban. 
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A felmérésem során a megbízóval közepes vagy erős közepes kapcsolati 
szorosságot fenntartó vállalatok nettó árbevételének alakulása 2002 és 2006 
között: 

 

Válla-
lat 

Kapcsolat 
jellege 

Nettó árbevétel (Ft) Változás  
(%) 2002-ben 2006-ban 

1. közepes 12 641 470 nincs adat  

2. közepes 1 900 000 3 249 651 + 71 

3. közepes 1 778 938 3 931 971 +121 

5. közepes 4 965 843 7 100 000 + 43 

6. 
erős  

közepes 
1 212 008 1 661 869 + 37 

7. közepes 1 000 105 fuzionált  

9. közepes 3 345 588 8 870513 + 165 

11. 
erős  

közepes 
1 449 267 fuzionált  

12. közepes 2 070 057 nincs adat  

14. közepes 110 440 megszűnt  

17. közepes 7 120 352 29 198 428 +310 

18. közepes 622 685 461 155 – 26 

21. közepes 1 153 862 1 101 037 – 5 

28. közepes 1 332 880 fuzionált  

Átlagos változás +89,5 

 
(A nettó árbevétel adatokat az MSZLSZSZ a honlapján tette közzé.) Az át-

lagos változás ebben a körben hasonló a szoros kapcsolatot mutató vállalatoké-
hoz, de a vállalatok 39%-a megszűnt vagy beolvadt másik vállalatba. 
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A felmérésem során a megbízóval gyenge kapcsolati szorosságot fenntartó 
vállalatok nettó árbevételének alakulása 2002 és 2006 között: 

 

Válla-
lat 

Kapcsolat 
jellege 

Nettó árbevétel (Ft) Változás  
(%) 2002-ben 2006-ban 

10. gyenge 775 777 899 793 +15 

24. 
gyenge 
közepes 

3 894 886 4 062 438 +4 

Átlagos változás +9,5 

 
(A nettó árbevétel adatokat az MSZLSZSZ a honlapján tette közzé.) Ugyan-

ez az élelmiszergazdaság számára szolgáltató vállalatok körében a következő-
képpen alakult. A felmérésem során az élelmiszergazdaságbeli megbízóval kö-
zepes kapcsolatot fenntartó vállalatok nettó árbevételének alakulása 2002 és 
2006 között: 

 

Válla-
lat 

Kapcsolat 
jellege 

Nettó árbevétel (Ft) Változás  
(%) 2002-ben 2006-ban 

2. közepes 1 900 000 3 249 651 + 71 

3. közepes 1 778 938 3 931 971 +121 

5. közepes 4 965 843 7 100 000 + 43 

6. közepes 1 212 008 1 661 869 + 37 

7. közepes 1 000 105 fuzionált  

10. közepes 775 777 899 793 + 15 

20. közepes 731 596 nincs adat  

21. közepes 1 153 862 1 101 037 – 5 

Átlagos változás + 47 

 
(A nettó árbevétel adatokat az MSZLSZSZ a honlapján tette közzé.) 
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A felmérésem során az élelmiszergazdaságbeli megbízóval gyenge, gyenge 
közepes kapcsolatot fenntartó vállalatok nettó árbevételének alakulása 2002 és 
2006 között: 

 

Válla-
lat 

Kapcsolat 
jellege 

Nettó árbevétel (Ft) Változás  
(%) 2002-ben 2006-ban 

1. gyenge 12 641 470 nincs adat  

11. gyenge 1 449 267 fuzionált  

12. 
gyenge 
közepes 

2 070 057 nincs adat  

18. gyenge 622 685 461 155 – 26 

Átlagos változás – 26 

 
(A nettó árbevétel adatokat az MSZLSZSZ a honlapján tette közzé.) 
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