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Alapkérdések

1.Megatrendek
- Világstratégia
- Fenntarthatóság gazdasági, társadalmi természeti környezet

2. Logisztika 
- Készletek 
- Szállítás
- A logisztika mint kiszolgáló funkció
- Fenntarthatósági mérőszámok keresése

3. Premissza: nem lesz háború, természeti világkatasztrófa
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– Világstratégia: 

- időbeli és térbeli igények
- Csányi Vilmos: „a föld  1,5 mill. emberre van szabva.”
https://magyarnarancs.hu/tudomany/a-7-es-fel-milliard-
ember-termeszetellenes-95109

-Fenntarthatóság

- gazdasági, társadalmi, természeti környezet
- Gyenge vagy erős?

Megatrendek



A hármas követelmény: a bolygó, az emberek, a profit
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Környezeti (bolygó)
•Klímaváltozás
•Energiafelhasználás
•Víz
•Biodiverzitás
•Kémiai anyagok, mérgek
•Légszennyezés
•Vízmenedzsment
•Ózonréteg kimerülése
•Óceánok és halállomány

Társadalmi (emberek)
•Emberi jogok
•Oktatás
•Munka színvonal
•Termékekhez és 
szolgáltatásokhoz való
hozzáférés
•Egészség
•Társadalmi befolyás
•Sokféleség

Gazdasági (profit)
•GDP
•Befektetés megtérülése
•Adó
•Korrupció
•Szegénység csökkentése
•Foglalkoztatás és bérek
•Vállalati etika

Christopher, 2016



A fenntarthatóság három pillérének kapcsolata a 
„gyenge” fenntarthatósági koncepcióban

szegedi.zoltan@sze.hu 5
Fleischer, 2007



A fenntarthatóság három pillérének kapcsolata a „erős”
fenntarthatósági koncepcióban
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Kezdetek

 1848 (Principles of Political Economy) John Stuart Mill: 
a jólét növelése helyett: a növekedés határai
a növekedés megszűnése nem jelent egyet egy szörnyűséges 
állapottal 

 1900 körül: nem a folyamatos gazdasági növekedés tudná
megszüntetni a szegénységet, hanem a vagyoni javak újraosztása

 1972 Római Klub: The Limits to Growth - A növekedés határai - Dennis 
L. Meadows

 1980 World Conservation Strategy - Természetvédelmi Világstratégia 
(csak környezet - ökológia, genetikai diverzitás, ökoszisztéma) 

 1987 Közös jövőnk - ENSZ, IUN, UNEP, Stb.:
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Definíciók

1991 Herman Daly:
„A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, 

anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet 
meghaladó módon növekednénk”

2000 a Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió: 
„A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek 

kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő
generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg”

Kritikák:
1. Mi a cél? Szükségletek v. igények?
2. Gyenge v. erős?
3. Növekedés, fejlődés v. zéró növekedés?
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Növekedés, fejlődés vagy nemnövekedés - érvek pro és kontra

a zéró növekedés sem válasz a fenntarthatóságra: a gazdaság 
növekedését megállítjuk, az emberi populáció létszáma tovább nő.

A fenntartható növekedés vagy fenntartható fejlődés? Mennyiségi 
változás (gyarapodás) vs. minőségi javulás?

A növekedés is ellentmondásos, mekkora az optimális méretű
gazdaság, van-e egyáltalán optimális méret?

nemnövekedés (degrowth): a Föld véges erőforrásainak kiaknázásával a 
jövő generációk számára elérhető erőforrások mennyisége csökken 
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Mérés, számszerűsítés – „Mi mennyi?”

Indikátorok: mérniük kell a környezeti, társadalmi, gazdasági (vagy 
„kormányzási”) dimenziókat 
Egyértelmű meghatározás, egységesített adatgyűjtés, módszerek 
(garantálva a megbízhatóságot, megismételhetőséget és 
összehasonlíthatóságot) 
Könnyű kommunikáció, érthetőség. Széleskörű elfogadottság 
Elfogadható költségek 
Teljesítmény alapú mérés az elvégzett tevékenységek értékelése 
helyett 
Érzékenység - az esetleges változásokat időben ki, és a menedzsment-
döntésekhez inputok. 
Számszerűsíthetőség, Pontos mérhetőség 
Aggregálhatóság térben és időben
Átfogó tematika, integráció
Célok, határértékek megjelölése
Stb.
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Indikátorrendszerek kidolgozása és alkalmazása

Mérhető és időben behatárolható célokat!

Mit, miért, hol és kinek értékelünk? 

Milyen problémát, mit értékeljünk? 

A rendszer határai: időtáv?, térben meddig terjed?, milyen 
skálán? 

Probléma: komplexitás. Csak részrendszereket tudunk átlátni
Pl: diesel v. elekromos meghajtás?
Hagyományos v. biogazdálkodás? 
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Benchmark: A mezőgazdaság fenntarthatóságát értékelő
módszer fejlesztése

1. hipotézis: Az ökológiai gazdálkodók környezeti és 
társadalmi teljesítménye nagyobb, mint a 
konvencionális gazdálkodóké

2. hipotézis:  Az ökológiai gazdálkodók gazdasági
teljesítménye kisebb, mint a konvencionális 
gazdálkodóké

3. hipotézis: Az ökológiai gazdálkodás 
fenntarthatóbbnak tekinthető, mint a 
konvencionális
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Bio és konvencionális gazdálkodók fenntarthatósági 
eredményeinek átlaga témánként
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Mészáros D, 2017 



Fenntartható logisztika

A Logisztika kiszolgáló, kivitelező. 
- Teljesítményi céljait készen kapja! Pl: termék mushrooming – vállalat

- Készletek vs. Szállítás: 
Szállítás = Készlet/gyártás csökkentés
Termék életciklus

- Szállítási optimum vs. Logisztikai optimum
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Megoldás
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Értékesítés 

Idő
. Szűkebb időablak a profittermelésre
. Magasabb az elavulás kockázata

Piac

Új termék / Új belépő
Elavult készletek

Készletek és fenntarthatóság
A rövidebb életciklusok miatt fontos az időzítés

Innovatív termékek: okostelefonok,
laptopok, minden high-tech stb..

szegedi.zoltan@sze.hu
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Állandó készletdilemmák

Mennyi készletet tartsunk? 

Mely csatornatagok tartsák a készletet?

Hogyan csökkenthető a bizonytalanság?

Mekkora legyen a rendelési tételnagyság?

Milyen hatással van a készlet a fenntarthatóságra?
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Készletgazdálkodás céljai

Készletek rendelkezésre állása
Készlettartási költségek

szegedi.zoltan@sze.hu19
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A fenntarthatóság pszichológiája
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Négyzetgyök-szabály

Példa: Vegyünk 5 raktárnyi készletet, amelyet egy 
raktárba kell konszolidálni. Minden raktár 100 000  
készletet tartalmaz, tehát összesen 500 000. 
Mekkora készlet kell egyetlen raktárban?
Válasz:

s warehouseofnumber  

EURO , warehousesingle ain inventory  

EURO , warehouseonein inventory   total

where







n

I

I

nII

i

T

iT

607,223$5000,100 TI

ahol

Szükséges készletszint 1 összevont raktárban, (MFt)

Jelenlegi készletszint egy raktárban, átlagosan (MFt)

Raktárak száma jelenleg
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z1 zoltan.szegedi@ameropa.hu; 2018. 09. 03.



Szállítás és fenntarthatóság

„A legjobb szállítás, ami létre sem jön”

Nincsenek adataink – „Mi mennyi”?
https://index.hu/tudomany/til/2019/07/08/eg

y_orias_teherhajo_tenyleg_annyit_szennyez_mi
nt_50_millio_auto/

„Ne ülj repülőre”
Elektroautó Pekingben
Prof. Hanula Barna – 300 tanulmány
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GOOGLE: „Sustainability in transport and Logistics”

„Sustainability in the Transport and Logistics Sector: Lacking 
Environmental Measures” (Oberhofer-Dieplinger, A)

Sustainable transport and logistics (W. Wonk, N)

The Future of Logistics Tech: Sustainability Impossible? (Suberg, GB)

Sustainable development principles and their implications for 
transport (Gudmundsson – Höjer)

ELASTIC – A methodological framework for identifying and selecting 
sustainable transport indicators (Castillo-Pitfield)

Sustainable Transport and Performance Indicators, Gudmundsson, 
Henrik Published in: Issues in Environmental Science and Technology

OECD tanulmányok

szegedi.zoltan@sze.hu 23



Milyen gazdasági és politikai változtatásokra van szükség?

Ötletek brainstorminghoz:

Világstratégia
Fogyasztás visszafogása (önkéntes vagy diktált) - egyén és 
vállalat
Gyártás (termék mushrooming visszafogása) – „tiltás?” – vállalat
Szervezési megoldások, innovációk - info a termék helyett
Digitalizáció (pl. 3D nyomtatás)
gazdasági szabályozók – tiltások, motiválók
Glokalizáció, 
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Változó vevői igények a digitalizáció eredményeként (ok - okozat)

Koren Y. (2010). „The Global Manufacturing Revolution: Product-Process-Business Integration and 
Reconfigurable Systems”,  ISBN  0470583770, John Wiley &  Sons, New York 



A tegnap modellje

•Stabil feltételek

•Készleten alapul

•Alacsony költségű
termelés

Piac vezérelt

Beszállító vezérelt

Tömeges testre szabás/
Választékgazdaságosság 
(Econ of Scope)

Tömegtermelés/
Méretből adódó
Gazdaságosság (Econ of Scale)

A holnap modellje

•Zűrzavar és bizonytalanság

• Információn alapul

• Vásárlói preferencia orientált

Christopher (2016)

A jövő ellátási lánca – a digitalizáció eredményeként
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Csányi Vilmos optimista 

„Ez a folyamat magától végbe fog menni. 
Megbízható, tisztességes adatok szerint világszerte szoros 
összefüggés van az átlagéletkor és a gyerekszám közt. Amikor 
az átlagéletkor 60–70 év köré emelkedik, a gyerekszám 
villámgyorsan kettő alá esik. 
Szakértők szerint a népesség 9 milliárdnál fog tetőzni, és 
néhány generáció alatt majd nagyon gyorsan csökken. Ma már 
inkább azon aggódnak, hogy ezt hogyan lehet majd túlélni. 
Kimutatták, hogy másfél-két milliárd körül kellene stabilizálni a 
populációt ahhoz, hogy a hi-tech jótéteményei még 
fenntarthatók legyenek, ugyanakkor a bioszférát ne tegyük 
tönkre.”
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Green supply chain management

-

Design for…
…reuse/recycle
…less hazardous materials
…resource efficiency

GREEN DESIGN

GREEN PURCHASING

Demanding from supplier …
…certifications, EMS, BOM, test results
Environmetal auditing of supplier
Replacing supplier with „greener” one
Improving supplier’s green performance
Evaluating 2nd tier suppliers

GREEN MANUFACTURING

Decreasing…
…material usage
…energy consumption
Hazardous substance control
Integration of recycling

GREEN LOGISTICS

Green packaging
…reduce, reuse, recycle
Green transportation
Reverse logistics

INVESTMENT 
RECOVERY

Sale of…
…excess materials
…scrap
…excess equipment



Conclusion

The more developed a company’s traditional supply chain management 
system is, the more developed its green supply chain management will be.

Hypothesis - confirmed

Supply Chain Management
(SCM)

Green Supply Chain 
Management

(GSCM)


Significant positive relationship for

45 out of 90
SCM method – GSCM field pairs



MKT Logisztikai Szakosztály 

Alakulás: 2000            

Céljaink:
Az elméleti és a gyakorlati közgazdászok, vezetők, egyetemi 

hallgatók számára fórumot teremteni az

- elmélet és a gyakorlat összehozására,
- közös problémák megvitatására, 
- érdekvédelemre, lobbizásra,
- a fiatal szakemberek segítésére.      
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Jelentősebb programjaink az elmúlt  
években

Konferenciák
• Logisztika-Regionalitás-Versenyképesség
• Hogyan csökkentheti logisztikai költségeit versenytársainál nagyobb 

mértékben?
• Párbeszéd a logisztikáról: Kisvállalat kis gond? Nagyvállalat nagy 

gond?
• Prosperitás és logisztika
• Roadshow –k egyetemekre

Supply Chain Tudományos Pályázat

NLVK Logisztikai versenyek segítése (évi 1M Ft díjazás)

Kapcs: Egyetemek, LEF, NLVK, KTE, Levegő Mkacsop. 
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Szervezőtitkár: Vándorffy István (MKTLSZ)

Elnökségi tagok: Dr. Berényi János (KTI)

Dr. Egri Imre (NyF)

Dr. Szegedi Zoltán (SZE)

Szivi László (Lapker Rt.)
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