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Előszó
Kedves Olvasó!
Jelen Kiadvány tartalomjegyzéke azt mutatja, hogy a Logisztikai trendek és legjobb 
gyakorlatok című folyóirat mára „megérett”. A lapot Dr. Karmazin György – volt PhD 
hallgatóm – hívta életre, aki egy olyan szakmai, de mégis tudományos kiadvány keret-
rendszerét fektette le, amely egy Harvard Business Manager című tudományos kiad-
ványhoz hasonlíthat. A BI-KA Logisztika Kft. alapítója kiválóan ismerte fel azt a tényt, 
hogy egy ilyen, az elméletet a gyakorlattal szorosabban ötvöző újság nagyon elkelne a 
hazai tudományos körökben, egyúttal a logisztika ágazatban tevékenykedő vállalkozá-
sok számára is átadhatná a legújabb ismereteket, üzleti jó gyakorlatokat. Az elmúlt 6 
évben nagyon sokat fejlődött a Kiadvány, és mára kijelenthető, hogy az ágazat egyetlen 
speciális és meghatározó folyóiratává nőtte ki magát.
Jelen lapszám szerzőit és az anyagaik címeit tekintve, két dolog tűnik fel számomra. 
Egyrészt a lap valóban beérett, hiszen olyan, nemzetközileg is számon tartott hazai 
szaktekintélyeket vonultat fel, akik után régi tekintélyes folyóiratok is ácsingóznak. 
Többségük munkásságát figyelemmel kísérem, cikkeikből, könyveikből sokat tanu-
lok.  Másrészt a szerzők (és a szerkesztők) a „logisztika” bővebb értelmezésére helyezik a 
hangsúlyt – amit nagyon kívánatosnak gondolok, hiszen ma egy vállalatnak, (vagy egy 
országnak, vagy egy még nagyobb régiónak) nem a gyártás, a marketing-kereskedelem 
és a logisztika szentháromsága köré kell építenie stratégiáját. A globális verseny egyér-
telműen tágabb horizontot igényel. Ehhez tágabb gondolkodásra, az ellátási láncon be-
lüli partnerségre, az értékláncok folyamatos újragondolására van szükség, mindenkor 
szem előtt tartva a digitalizáció adta eszközöket. A COVID-19 vírus most határozottan 
megtöri a kialakult ellátási láncokat és ideiglenesen felerősödnek a lokális trendek, ám 
mindez átmeneti lesz, a globális verseny folytatódik.
Bízom benne, hogy a lap (és jelen szám közleményei) új innovációs gondolatokat adnak 
majd az olvasónak, és eljut a vállalati stratégiai döntéshozókhoz, valamint a gazdaság-
politika formálóihoz.
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