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Lehet újra átokból

.... áldás a LOGISZTIKA?
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• 47 éves közgazdász-logisztikus
• 25 év tapasztalat a logisztika és a fuvarozás területén
• 10 év felsővezetői tapasztalat
• 3 évig Waberer’s Vezérigazgató, 7 évig Vezérigazgató-helyettes
• 2008: Sikeres válságmenedzselés
• 2008-2015: Nemzetközi terjeszkedés, Tőzsdei bevezetés
• 2017: Az „ Év Menedzsere” díjazottja
• 2019: DigiLog Consulting: Stratégiai tanácsadó, Iparági szakértő
• 2022: Közúti Fuvarozási Árindex  (KFX) bevezetése
• 2022: Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztályának elnöke



Mi is a Logisztika?
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• Wikipédia: „ A logisztika anyagok, 
információk, személyek és energia 
rendszereken belüli és közötti 
szállításának tervezése, szervezése, 
irányítása és ellenőrzése”

• Az elmúlt 20 évben kiszolgáló
szerepbe süllyedt: ”Legyen minden a 
megfelelő helyen a megfelelő időben, 
DE a lehető legolcsóbban” 



Mi is a Logisztika valójában?
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• Szürke eminenciás?
• Szürke kisegér?
• Fejős tehén?
• Valójában: STRATÉGIAI szerep, 

(fogyasztói társadalom, globalizáció )
• Jelentős hatás a fogyasztókra és a 

gazdasági szereplőkre!
• „Mindenki logisztikája”



Hogyan lett áldásból átok? Gazdasági hatások:
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• C19 miatt gazdasági visszaesés: 
csökkenő igény

• C19 után visszapattanó gazdaság: 
növekvő igény

• A leépült kapacitások lassan épülnek 
vissza: kapacitás hiány

• Rendelési volatilitás: eszközök 
kihasználtsága csökken

• Emelkedő költségek: magasabb 
önköltség

• Munkaerő hiány: kiszolgálási 
nehézségek (log jam)

• Háború, energiaválság, infláció...



Hogyan lett áldásból átok? Következmények:
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• Növekvő díjak (légi 2,5X, tengeri 
10X, közút – vasút  1,3X)

• Kiszolgálás minősége romlott 
(rendelési idő, késések, supply
chain disruption)

• ”Just in time” helyett:„Just in case”
• Drágábban, rosszabb szolgáltatás!
• ÁTOK!?
• Szolgáltatók profitja alacsony



Mi lehet az átok ellenszere?
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• Kezeljük stratégiai területként a 
logisztikát!

• Kezeljük partnerként a 
szolgáltatónkat és fizessük meg!

• Kontrolláljuk a költségeinket!
• Fektessünk a szakemberek 

képzésébe és megtartásába!



MKT 60. Közgazdász-vándorgyűlés

Lehet újra átokból áldás a LOGISZTIKA?

Köszönöm a figyelmet!


