
LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOKAT MŰKÖDTETŐ VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE HÁLÓZATI 

KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

Minden korszaknak megvan az az időszaka, hogy mit lehet és mit érdemes kutatni. A hálózat az a 

kihívás, amit érdemes most felvállalni. Úgy a biológiai egzisztenciánk, mint a kommunikációnk, a 

szakmai életünk és a társadalmi életünk is hálózatoktól függ. Ezeknek a megértése nem csak 

szükségszerű a tudósok és a hétköznapi emberek számára, hanem elengedhetetlen is, hiszen 

valamilyen módon navigálnunk kell a 21. századot. A jövő technológiái, a jövőbeli kommunikációnk és 

az egész biológiai létezésünk a hálózatoktól fog függeni. A 21. században jelen vannak a hálózatok, és 

mi teljesen tőlük függünk, hiszen beléjük vagyunk ágyazódva úgy, hogy számunkra ez egy olyan 

kérdéssé vált, hogy már nem lehet hálózatok nélkül „rácsodálkozni” a világra (Barabási, 2014a, interjú 

alapján). 

BEVEZETÉS 

Az ember az őt körülvevő természettel szimbiózisban él, bár ezzel folyamatosan visszaélünk 

(környezetszennyezés), amiért egyre gyakrabban büntet is a természet (természeti katasztrófák). 

Magunkon is tapasztalhatjuk, hogy ha minél többet tartózkodunk a természetben, minél több 

megfigyelést végzünk például az állatok életével kapcsolatban, annál több, az emberiség számára is 

hasznosítható törvényszerűségekre jöhetünk rá. Így van ez a hazai hálóelméleti kutatásokat végző 

kutatókkal is, akik a galambok mozgásából, és a vizsgált madárfaj egyedei közötti kapcsolat 

megfejtéséből vonnak le, az emberi közösségek fejlesztése számára is hasznosítható összefüggéseket 

(Vicsek, 2014), illetve a jövő technológiai fejlődésének irányait támogató megoldásokat (például a 

drónokkal való kísérletek az Alibaba, az Amazon, a Google és a logisztikai piacon működő UPS 

vállalatok keretein belül). Érdekesség, hogy a Google vállalat drónokkal kapcsolatos tesztjeit az 

Amerikai Egyesült Államok nem engedélyezi az USA területén, így azokat kénytelen Ausztráliában 

elvégezni (Világgazdaság, 2015).  

A természetben az állatok legnagyobb többsége csoportokban él, úgy, ahogy mi emberek is 

különböző közösségekben éljük a hétköznapjainkat. Ma már szinte közhelynek számít az a 

megállapítás, hogy egy összetartó (munka) közösség sokkal erősebb és jobb válaszokat tud adni a 

változó világ új kihívásaira, mint egy egyén. A vállalatok versenyképességének érdekében ezzel 

szükséges foglalkoznunk, hiszen „az alkalmazottak is fontos fundamentumai a vállalatnak” (Reszegi-

Juhász, 2014, 14. o.). Bár mi magyarok a munkavégzésünk során rosszul állunk a csoportmunka 

sikerébe vetett hitünkkel és teljesítményünkkel. Egy friss kutatási eredmény szerint a hazai 

munkavállalók 50%-a szerint teljesít csak jobban, ha csoportban dolgozik, mint egyénileg. Ráadásul a 

hazai csoportmunka tagjainak sokszínűségbeli összetétele is jellemzően eltér a más kultúrákban 

elfogadottakétól (Randstad, 2014; Adó Online, 2014).  

1. ÜZLETI HÁLÓZATOK 

A globális gazdaság kvázi szerkezetét üzleti hálózatok adják (Gelei, 2008), melyek a változó gazdasági 

környezet hatására jöttek létre, majd a hálózatosodás eredményeképpen jelentős versenyelőnyre is 

szert tehettek a vállalatok. „A hálózat – s így az üzleti hálózat is – egy struktúra, melyben számos 

csomópont számos szálon keresztül kapcsolódik egymáshoz. A csomópontok az üzleti hálózatokban 

az egyes üzleti egységek, mint például termelő vállalatok, vevők, logisztikai vagy éppen pénzügyi 

szolgáltatók. Az összekötő szálak pedig e csomópontok közötti kapcsolatként értelmezhetők” (Gelei, 

2008, 4. o.). Az üzleti hálózatok kialakulásának gyökereit Japánban találhatjuk meg, ahol a keiretsu-k 

egy-egy nagybank finanszírozásának támogatásával, jelentős beszállítói kapcsolatokkal rendelkező 

nagyvállalat köré szerveződve végzik tevékenységüket (Fukuyama, 2007).  
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