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Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt néhány év nagyon komoly kihívások elé állította a világ gazdaságát, benne az ellátási 
láncokat. Mint az közismert, a 2020-2022-es id!szak a pandémiáról szólt, majd az idei évben 
újabb globális krízist hozott az orosz-ukrán háború és a gazdasági válság. Ezalatt a pár év alatt 
kiderült, hogy a globalizált ellátási láncok nagyon sérülékenyek. Az ellátási lánc zavarairól szóló 
híreket naponta olvashattuk és a hatását a mindennapi életünkben is megtapasztalhattuk.
Szintén az elmúlt id!szakban – részben fenti okok miatt – nagyon fontos területté vált a di-
gitalizáció. A digitalizáció fogalma jelent!s – f!leg szemléleti – változáson ment át az elmúlt 
évtizedben. Ma digitalizáció alatt olyan digitális technikák alkalmazását értjük, amelyek új meg-
oldási módszereket, eszközöket használnak új eredmények elérése érdekében. A logisztikában, 
amelyben fontos szerepet játszik az információáramlás, korábban is alkalmaztak informatikai 
megoldásokat, azonban a Logisztika 4.0 automatizálással kapcsolatos elvárásai a digitalizáció 
sokkal szélesebb kör" használatát igényelte.
A felvet!dött nehézségek megoldása a logisztika területén kutató gazdasági és m"szaki szak-
embereket is komoly kihívások elé állította. Az utóbbi id!ben nagyon sok kutatás foglalkozott 
a felmerült problémák feltárásával és több új megoldási módszert is javasoltak. A Logisztikai 
trendek és legjobb gyakorlatok folyóirat jelen számában is a legtöbb cikk e területekhez kapcso-
lódik. Ebben a lapszámban három speciális témakör (kereskedelem-kontrolling, ellátásilánc-me-
nedzsment, digitalizáció) köré csoportosulnak a tanulmányok, azonban ezek szinte mindegyiké-
ben megjelenik a logisztika e két jelenlegi kihívása. A folyóiratban megjelent cikkek zömében a 
problémák feltárásával foglalkoznak, különböz! mélység", eltér! módszertani megoldásokkal. 
Ugyanakkor a szerz!k nagyon hasznos és érdekes következtetéseket adnak meg. Sok felvetett 
gondolat érdemes a továbbgondolásra.
Remélem, hogy a folyóirat olvasása közben mind a gyakorlati szakemberek, mind a kutatók 
találnak majd olyan cikkeket, amelyek felkeltik az érdekl!désüket!
Jó olvasást kívánok mindenkinek!

El!szó
Logisztikai trendek és legjobb gyakorlatok cím" tudományos folyóirat célja, hogy a gazdasági 
és üzleti élet aktív szerepl!i, a szakminisztériumok, érdekképviseletek felel!s vezet!i is értesül-
hessenek a legfontosabb gazdasági aktualitásokról és kutatási eredményekr!l. A folyóirat által 
befogadott kéziratokat tanulmányozva láthatja az olvasó a szerkeszt!ség a#éle törekvését, hogy 
az elmélet és a gyakorlat minél szorosabb összefonódása jelenjen meg a tanulmányokban. 
A mai gazdasági helyzetben a vállalkozások tevékenységére, üzleti életére jelent!s hatással van a 
gazdasági verseny globalizálódása, a piacok dinamikus változása. Ahhoz, hogy ebben az állan-
dóan változó környezetben a vállalkozások talpon tudjanak maradni, tevékenységeiket eredmé-
nyesen tudják folytatni, a különböz! küls! piaci ingerekre kell! id!ben tudjanak reagálni, elen-
gedhetetlen, hogy a döntéshozók, vállalatvezet!k id!ben a döntéseik meghozatalához szükséges 
információk birtokában legyenek. A szervezeteknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell a küls! 
környezetükben tapasztalható változásokhoz, annak érdekében, hogy továbbra is fent tudják 
tartani m"ködésüket, valamint jövedelmez! gazdálkodást folytassanak. Ezek alapján minden 
vállalkozás számára teljesítend! követelmény lehet, hogy egy olyan bels!, integrált rendszert 
hozzon létre, amely lehet!vé teszi a küls! környezet változásának, trendek alakulásának $gye-
lemmel kísérését, valamint eredményesen m"köd! rendszer esetén a változásoknak elébe men!, 
reagálást. Ilyen módon a vállalat képessé válhat az esetlegesen jelentkez! lehet!ségek kihasználá-
sára, valamint különböz! veszélyek elkerülésére, elhárítására. 
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánjaként kiemelten fontos, hogy támo-
gassuk a Logisztikai trendek és legjobb gyakorlatok folyóirat által megfogalmazott célokhoz ha-
sonló törekvéseket, melyek hozzájárulnak, támogatják a gazdasági élet szerepl!inek értékteremt! 
szemléletben megvalósuló gondolkodását.
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