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1. Bevezetés 

A globalizáció, az információtechnológia fejlődése, a vevőintegráció, a termék életciklusának 

lerövidülése és az e-gazdaság kialakulása olyan trendek, amelyek erőteljesen megváltoztatták 

az anyagáramlással szembeni követelményeket [23]. Logisztikai szolgáltatók és új 

szolgáltatások alakultak ki, amelyek a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti 

anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást valósítják meg [24] az 

úgynevezett 6M-elv (megfelelő áru, megfelelő időpontban, megfelelő helyre, megfelelő 

mennyiségben, megfelelő minőségben és megfelelő költséggel eljut a megfelelő rendeltetési 

helyére) szem előtt tartásával [25]. 

A logisztikai szolgáltatásokat végzők és megbízóik között tartósabb és szélesebb tevékenységi 

körre kiterjedő üzleti kapcsolat alakult ki [26]. Habár a logisztikai szolgáltatások 

kiszervezésének a kezdeti időszakban az egyszerű költségcsökkentés volt a legfőbb oka, 

napjainkban a hosszú távú stratégiai együttműködésekre helyeződött a hangsúly [27]. A 

szolgáltatások a feladatok hatékonyabb megvalósítását, menedzselését teszik lehetővé a vevői 

igények minél teljesebb kielégítése végett, kiterjedhetnek a fejlesztéstől, tervezéstől kezdve a 

vállalati logisztika, illetve az ellátási lánc irányítására és megvalósítására is [28]. 

A 3PL szolgáltatók összetettebb logisztikai feladatok ellátására képesek, a 4PL szolgáltatók a 

teljes ellátási lánc irányításáért és megvalósításáért felelnek. A 4PL olyan ellátási lánc 

integrátor, amely összegyűjti és menedzseli a saját és a kiegészítő szolgáltatók erőforrásait, 

képességeit és technológiáit, azért hogy átfogó ellátási lánc megoldásokat nyújtson [29]. 

Kutatásaim során arra a kérdésre keresem a választ, hogy mi a 4PL szolgáltatók szerepe az 

ellátási láncban, helytállóak-e a definíciók, amikkel az irodalomban lehet találkozni 

feladataikat és jellemzőiket tekintve. Milyen előnyöket lehet elérni a logisztikai szolgáltatók 

közbeiktatásával és hogyan mérhető a logisztikai szolgáltatások teljesítménye az ellátási lánc 

egészére vagy akár egy részére vonatkozóan. A logisztikai szolgáltatók fejlett informatikai 

eszközökkel dolgoznak (adott esetben csakis és kizárólag azzal), működésük, 

eredményességük alkalmas lehet annak vizsgálatára, hogy az informatika milyen mértékben 

részesül a logisztikai teljesítmények hatékonyságában. 
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Mivel számos definíció, koncepció, elmélet és feltételezés létezik a tekintetben, hogy mivel is 

foglalkoznak a logisztikai szolgáltatók, és ez egy relatív új téma a szakirodalomban, a 

tanulmány hozzájárulhat a jobb megértéshez, a területet mélyebb tanulmányozásához. 

2. Motiváció és célok 

A gazdaság átalakulását számos tendencia jellemzi, melyek közül a leglényegesebbek: 

áruszállítási igények növekedése, korszerű gyártási, és kereskedelemszervezési eljárások 

megjelenése, gyártási mélység csökkenése, az outsourcing (kiszervezés) részarányának 

növekedése, termékválaszték növekedése, ügyfelek vállalati folyamatokba való integrációjára 

törekvés [25]. A logisztika fontos szerepet tölt be abban a folyamatban, amely a gazdaság 

átalakulását jellemzi. Döntő mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a vállalatok meg tudjanak 

felelni az új gazdasági követelményeknek, amelyek maguk után vonják a logisztikai 

követelmények átalakulását is [30]. 

A logisztika fejlődése kapcsán folyamatosan jelennek meg új koncepciók, elméletek, 

alkalmazott vagy alkalmazandó technikák. Egyik ilyen a logisztikai szolgáltatók fejlődésével, 

elemzésével foglalkozó témakör. Célom a logisztikai szolgáltatók valós helyzetének, 

folyamatainak, lehetséges képességeinek felmérése. A 3PL szolgáltatásait, létjogosultságát 

tekintve egységes az irodalom, de a 4PL szolgáltatók feladatainak megfogalmazásában, 

definíciójának ismertetésében és a gyakorlatban ellentmondások tapasztalhatóak. A valódi 

eseteket elemezve lehetővé válik egy sor tulajdonság azonosítása, amelyek segítenek 

megérteni a 4PL szerepét. Az irodalmak abban a fázisban vannak, hogy koncepciókat 

fogalmaznak meg a témában, de egy standard modellt még nem alkottak meg erre az új 

logisztikai üzletre. 

A sok szempont közül egyben megegyeznek a szerzők: a 4PL-t mindig összekapcsolják az 

ellátási lánc fejlődésével, azaz a 4PL szolgáltatási feladatkörének az integráción és fejlett 

logisztikai megoldásokon kell alapulnia. Ehhez azonban elengedhetetlen egy integrált 

információs rendszer kialakítása. Akár teljesen új rendszert alakít ki a szolgáltató, akár 

meglévő rendszert integrál, szükség van szolgáltatásainak megtervezésére, és azok 

összhangba hozására a meglevő és alkalmazandó technológiai eszközökkel. A 4PL 

információrendszerének modellezésére a SOA (Service Oriented Architecture) paradigma 

különösen alkalmas, ezért célom egy SOA alapú architektúra modell megalkotása a 4PL 
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működésének optimális irányításához. A 4PL szolgáltatók feladatainak modellezésére már 

történtek kísérletek, a kutatás célja egy olyan általános modell megalkotása SOA alapokon, 

amely technológiai megvalósítástól függetlenül egy általános absztrakt képet nyújt a 4PL 

működéséről, feladatairól. 

Az új logisztikai követelményeknek való megfeleléshez a logisztika folyamatos fejlesztésére 

van szükség [31]. Mindenfajta fejlesztés alapja viszont egy döntés-előkészítési folyamat, 

melynek része a korábbi teljesítmények mérése, a fejlesztési irányok meghatározása. Kiemelt 

fontosságú tehát, hogy a logisztikai teljesítményeket tudatosan, módszeresen és objektív 

módon mérjék. Sajnos a módszeresen megvalósított logisztikai teljesítménymérési rendszerek 

kevésbé elterjedtek, mint kellene lenniük [32].  

A vállalatok között eltérés van akár ugyanazon iparágon belül is, ezért a teljesítménymérési 

mutatókat a vállalatok alapvető céljaihoz igazodóan kell megválasztani. Ugyanakkor számos 

olyan teljesítménymutató létezik, amely szélesebb körben alkalmazható, és ezáltal elősegítik a 

vállalatokon belüli és vállalatközi összehasonlításokat. 

A 4PL szolgáltatók működésének alapvető kritériuma a megfelelő teljesítménymérők 

kiválasztása és alkalmazása. Célom a mutatók kapcsán egy olyan csoportosítási rendszer 

felállítása, amely segít a felhasználónak beazonosítani szempontrendszerét, és kiválasztani az 

alkalmazandó mutatókat akár az ellátási lánc egészére, akár valamely szempontrendszert 

alapul véve, annak részterületére. 

Régóta vizsgált kutatási területem az informatika és a logisztika kapcsolata, vajon az egyre 

fejlettebb IT technológiák igénybevételével növekszik-e a logisztikai tevékenységek 

hatékonysága. Csökkentheti-e egy fejlett informatikai alkalmazás adott esetben az 

anyagáramlás mennyiségét vagy növelheti-e annak minőségét? 

Létezik-e ennek elméletére modell vagy algoritmus? „A logisztika jelenleg a folyamatos 

átalakulás állapotában van a határterületek és vállalatok fölötti kompetenciák bevonása miatt”, 

és „a korszerű értelmezés szerint a logisztika különféle objektumok – vagyontárgyak, pénzek, 

információk, személyek – jól működő, nagy hatásfokú áramlásának létrehozására és 

irányítására szolgál, vagyis vállalati és vállalatok közti értékképző. A szerző szerint „ezt az 

átfogó meghatározást a szakemberek egy része túl általánosnak tartja, ezért a logisztika 
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fogalmát fizikai javak áramlására és az ehhez szükséges irányító folyamatokra korlátozza” 

[33]. Nem az általánosítás elkerülése végett, hanem a modellezés megkönnyítése és a 

megértés elősegítése érdekében valóban célszerű elképzelés az, ha a logisztikai folyamatokat 

leképezzük információ- és anyagáramlásra. Végrehajtásuk során más és más elvárások 

fogalmazódnak meg velük kapcsolatban. A különbözőségek ellenére beszélhetünk-e az 

információ termelékenységéről az anyagáramlási folyamatokban? Kiválthatja-e és ha igen 

milyen mértékben a két tényező, folyamat egymást? Célom egy olyan modell felállítása, 

amellyel mérhető az informatika termelékenysége a logisztikai folyamatokban. Ehhez szükség 

van az ellátási láncok differenciálására aszerint, hogy milyen termék szállítása történik és 

milyen logisztikai szolgáltatásokat igényel az adott termék vevőhöz juttatása. Ezért célom 

annak kimutatása, hogy milyen elvárásokat fogalmazunk meg a logisztikai szolgáltatókkal 

szemben az adott irányítási láncra vonatkozóan, és milyen IT ellátottsággal kell, hogy 

rendelkezzen. Mivel a magyarországi 4PL szolgáltatók száma csekély, vizsgálódásaim 

részben a nemzetközi szakirodalmi kutatásokon alapulnak, részben pedig a hazai 3PL 

szolgáltatókkal kapcsolatos tapasztalatokat mutatom be. 

3. A kutatás módszertana 

A kutatás első fázisában irodalomkutatást végeztem, melynek keretein belül főleg a 3PL és 

4PL szolgáltatókra, valamint az ellátási lánc menedzsmentre vonatkozó irodalmat tekintettem 

át. A témát igyekeztem olyan doktori értekezésekből, hazai és nemzetközi folyóiratokból, 

konferenciák előadásaiból és könyvekből származó információk alapján megismerni és 

bemutatni, amelyek akadémiailag is relevánsak és naprakészek. 

A kutatás második fázisában az irodalmakban megfogalmazott állításokat, hipotéziseket 

igazoltam vagy elvetettem. A verifikáció során az elérhető tényanyag alapján próbáltam meg 

a szakirodalom által nyújtott felvetéseket alátámasztani vagy megkérdőjelezni, ugyanezen 

tényanyag alapján magam is hipotéziseket fogalmaztam meg (induktív módszer). 

A 4PL cégek kapcsolatrendszerének feltérképezésekor logisztikai szakértőkkel készítettem 

interjút, illetve az internetet használtam forrásként. 

A modellalkotásnál a SOA paradigmát vettem alapul, melynek értelmezésében szintén nem 

egységesek a források, sokan keverik alkalmazásánál az absztrakciót és a technológiai 



 

7 

 

megvalósítást. Bár a két fogalom szorosan összekapcsolódik, a modellezésnél első körben 

csak egy logikai modell megalkotására van szükség, így külön kellett választanom az 

irodalmak által megfogalmazott tényanyagot. 

Az informatika termelékenységével kapcsolatos modellalkotásnál a Cobb-Douglas termelési 

függvényt vettem alapul, mely a közgazdaságtudományban a termelés és a termelési tényezők 

összefüggését modellezésére szolgál. Összefüggést, analógiát kerestem arra, hogy a 

logisztikai teljesítmények végrehajtásában milyen jelentőséggel bírnak az informatikai 

alkalmazások. Modellezem az információáramlás és anyagáramlás közötti lehetséges 

összefüggést, előrevetítve annak a lehetőségét, hogy kimutatható legyen a helyettesíthetőség 

mértéke. Rámutatok ezen kívül arra is, hogy a modell felállításán kívül szükséges a termékek 

osztályba sorolása, hogy meg tudjuk határozni a 4PL szolgáltatók megkívánt informatikai 

ellátottságát. A termékeket 3 nagy csoportba sorolva meghatározom az informatika 

fontosságát az egyes logisztikai részterületeken. Az informatika termelékenységének 

igazolására szimulációs módszert alkalmaztam, konkrétan egy raktár-irányítási rendszer 

szimulációját vettem alapul. A paraméterek változtatásával és a futási eredmények 

elemzésével tanulságos következtetésekre jutottam. 

4. Az értekezés téziseinek összefoglalása 

1.  tézis 

A 4PL szolgáltatókat bemutató definíciók nem egységesek, sőt számos ellentmondás található 

az ismertetésekben, a különbözőségek érintik az eszközfüggetlenséget, az ellátott funkciókat és 

a területi lefedettséget.(2.3. fejezet) 

1.a. Empirikus megfigyelések alapján a legtöbb magát 4PL-nek hirdető szolgáltató az 

3PL-ből kivált, annak kapcsolatait és eszközeit beépítő és felhasználó szolgáltató vagy 

tanácsadó szervezet, szintén szerződéses vagy szoros kapcsolati viszonyban logisztikai 

szervezetekkel. Eszközfüggetlenségük megkérdőjelezhető. 

Kiterjedt vizsgálatot végeztem, a fellelhető információk szerint a 4PL szolgáltatók 

kapcsolatrendszerében számos összefonódást találtam a különféle 3PL, 4PL és tanácsadó 
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cégek között. Sok 4PL 3PL anyavállalattal rendelkezik. Tanácsadó cégek pedig szoros 

partneri viszonyt ápolnak nagy, tőkeerős 3PL szolgáltatókkal. 

1.b Sem az empirikus kutatás alapján, sem az irodalmakban fellelhető definíciókban 

nem tisztázottak pontosan a 4PL feladatai, ellátott funkciói. 

Az irodalmakban szerepelnek az ellátási lánc menedzsment, IT tanácsadás, ellátási lánc 

tanácsadás, mint ellátott funkciók, illetve ezek különböző kombinációi. Az empirikus kutatás 

alapján a következő ellentmondásokat találtam: A tanácsadó cégek szolgáltatás-kínálatukban 

nem szerepeltetnek átfogó ellátási lánc megoldásokat, hanem az ellátási lánc egy területét 

koordinálják, vagy csupán IT megoldásokat nyújtanak, az ellátási lánc menedzsment 

kérdéseinek alaposabb ismerete nélkül. A 3PL-ből kivált 4PL szolgáltatók ellátási lánc 

kérdésekben rendelkeznek a megfelelő rálátással, tapasztalattal és tőkével, viszont IT és 

tanácsadói kérdésekben kevésbé jártasak. Az így megvizsgált információhalmaz közös 

nevezőjét az 1.d tézisben fogalmazom meg. 

1.c. A 4PL szolgáltatók eszközfüggetlensége a gyakorlatban és hosszabb távon 

formálissá válik, azaz a szolgáltató olyan „eszközökre” tesz szert, melyek eleinte 

látszólag nem eszközök, de akként viselkednek. Tipikus példa a „kapcsolati tőke”. 

Elméleti úton, eszközfüggetlen kiindulási állapotot feltételezve az 1.a. tézisben 

megfogalmazott, a valóságban is megfigyelhető állapotot kapjuk. Ezt fogalmaztam meg az 

1.c. tézisben. Azaz a sikeres szolgáltatók hosszabb távú működése során jól ismert, hogy 

kialakulnak olyan mechanizmusok, melyek lényegesen leegyszerűsítik a szolgáltató 

működésének különféle aspektusait. Ezek tipikusan informális mechanizmusok, de hosszabb 

távon eszközként kezdenek el viselkedni, méghozzá anélkül, hogy erre kifejezett szándék 

lenne. A kapcsolati tőke tipikusan ilyen. Cégek és prominens alkalmazottak esetén is 

beszélhetünk kapcsolati tőkéről, mely a hosszabb (sikeres) működés esetén de facto eszközzé 

válik. 

A szolgáltatók hosszabb távon stabil kapcsolatokat alakítanak ki más szolgáltatókkal, melyek 

eszközként kezdenek el viselkedni egy idő után. Az összes fél érdekelt ebben, hiszen a stabil 

kapcsolatok a piacinál kedvezőbb árakat eredményeznek az egyik félnek, és állandóbb, 

kiszámíthatóbb rendeléseket a másiknak. 
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1.d. A 4PL definíciójára a következő megfogalmazást javaslom: A 4PL szolgáltató az a 

logisztikai szolgáltató, amely képes a teljes ellátási láncot menedzselni. 

Az 1.a, 1.b, 1.c tételek logikus konklúziójaként és egyben az 1. tézis valódi tartalmaként az 

1.d tézist mondom ki. 

2. tézis 

A 4PL szolgáltató legfőbb tevékenységét, az ellátási lánc menedzselését, szolgáltatások 

integrálásával hajtja végre. Az információrendszerek területén a szolgáltatások hasonló 

integrációját a SOA paradigma adja, ezért a 4PL információrendszerének modellezésére 

különösen alkalmas. A SOA felhasználásával megalkottam egy lehetséges architektúrát a 4PL 

információs platformjának bemutatására.(3.4.fejezet) 

A 4PL információs platformjának 3 fő rétege a 4PL Logisztikai alap erőforrás réteg, az Alap 

szolgáltatási réteg és a Funkcionális szolgáltatási réteg. A 4PL Logisztikai alap erőforrás réteg 

az alap erőforrásokat nyújtja a 4PL információs platform számára, alap adatbázisokból és a 

logisztikai szolgáltatók logisztikai erőforrásaiból áll. Magába foglalja a logisztikai eszközöket 

(berendezéseket, felszereléseket), a logisztikai vállalatok rendszereit, a humán erőforrásokat 

(HR – human resources), adatbázisokat, dokumentumokat, tudásbázist, stb. Az erőforrásokat 

a 4PL egységbe zárja és az ügyfelek számára mint szolgáltatáscsomagot kínálja. Az Alap 

szolgáltatási rétegben jelennek meg az egységbe zárt erőforrások információs 

szolgáltatásokként, ilyenek például a tranzakció kezelés, erőforrás ütemezés, nyomkövetés, 

adatgyűjtés Természetesen az alap szolgáltatások további kombinációja is elképzelhető. A 

Funkcionális szolgáltatási réteg már a komplex 4PL szolgáltatásokat, funkciókat tartalmazza, 

amelyek az Alap szolgáltatási réteg információs szolgáltatásainak kombinációjaként 

valósulnak meg (pl. árukövetés, vámoltatás, logisztikai szolgáltatók kiválasztása, stb.).  

3. tézis 

A logisztikai szolgáltatók (különösen a 4PL-k) teljesítményének értékelésében a normál 

vállalatokra kifejlesztett teljesítményértékelési módszerek nem megfelelőek vagy nem 

elegendőek. A logisztikai szolgáltatókra, tevékenységükből adódóan, specifikus 

teljesítményértékelési módszereket kell alkalmazni. (4.2.fejezet) 
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A logisztikában a teljesítménymérésben másfajta szempontokra vagy a meglevők másfajta 

csoportosítására van szükség, mint általában a vállalatok esetében, ugyanis a folyamatok 

integráltak, többszereplősek és jóval több szempontrendszer érvényesül, mint a hagyományos 

értékelési szempontrendszerekben, amelyek alapvetően termelővállalatokra lettek kifejlesztve. 

A logisztikai szolgáltatók szerepének vizsgálatakor az általános teljesítményértékelési 

szempontokon kívül kitüntetett szerepe van a logisztikai szolgáltató (3PL vagy 4PL) 

kiválasztásának valamint a kiválasztás és a szerződéses kapcsolat létrejötte után az 

együttműködés értékelésének. 

A mutatók meghatározása előtt először is tisztázni kell a mutatók szerepét, azaz hogy milyen 

elvek szerint, kinek a szempontjából, milyen területen vizsgálódunk, mit mérünk pontosan. A 

tisztázást megkönnyíti egy csoportosítási rendszer felállítása és a mutatók pontos definiálása, 

amely segít a felhasználónak beazonosítani szempontrendszerét, és az alkalmazandó mutatók 

kiválasztása könnyebbé válik. 

Széleskörű felmérést végeztem az irodalmakban a teljesítménymérési mutatókkal 

kapcsolatban, azokat kategorizáltam, csoportosítottam és megalkottam egy átfogó 

mutatórendszert, amelynek felépítése, szerkezete bizonyítja a tézisben megfogalmazott 

állítást. 

4. tézis 

A 4PL szolgáltatók nem elsősorban kereskedelmi és jogi szereplői, hanem informatikai 

szolgáltatói a logisztikai folyamatoknak, és az informatika az anyagáramlás szubsztitúciós 

termelési tényezője.(5.3.fejezet) 

A közgazdaságtudományban a termelés és a termelési tényezők összefüggését igen gyakran a 

Cobb-Douglas termelési függvénnyel modellezik. A függvény általános alakja: 

Q = A*Kα*L 1-α 

Ha a termelési függvényt alapul véve az informatika logisztikai folyamatokban létrejövő 

hasznosságát, termelékenységét szeretnénk analóg módon jellemezni, akkor először is 

feltételezhetjük, hogy a logisztika teljesítménye az anyag és információáramlás függvénye. 

Q = f (M, I) 
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Teljesítmény, „megtermelt jószág” ebben a vonatkozásban az, hogy a rendelkezésre álló 

információk és a fizikai anyagmozgatás következtében a megfelelő áru, megfelelő 

időpontban, megfelelő helyre, megfelelő mennyiségben, megfelelő minőségben és megfelelő 

költséggel eljut-e, azaz az ún. 6 M logisztikai elv milyen mértékben teljesül. Tehát a Q-nak a 

6M teljesítési szintjét feleltetjük meg, hiszen az anyag és információ áramlás nem a logisztika 

célja, hanem az eszköze, csakúgy mint a klasszikus modellben a munka és a tőke. 

A Cobb-Douglas függvény alapján: 

Q = C*M α * I 1- α 

ahol,  0< α <1, C a technikai, technológiai, szervezési színvonal. 

Az anyagáramlás és az információáramlás tehát termelési tényezők, melyek állhatnak 

szubsztitúciós és komplementáris kapcsolatban. Szubsztitúciós kapcsolat esetén az egyik 

termelési tényező kiválthatja bizonyos mértékig a másikat, figyelembe véve a helyettesítési 

határarányokat is. 

Az informatika termelékenységét egy raktár-irányítási rendszer szimulációjával 

bizonyítottam. 

5. tézis 

Logisztikai szolgáltatásoknál nem elegendő általában az informatika fontosságát 

hangsúlyozni, mert a különböző ellátási láncok különböző áruféleségek esetén más és más 

informatikai támogatást igényelnek. Szükséges tehát az áruk osztályokba sorolása, és ezen 

besorolásból kiindulva kell meghatározni, hogy a 4PL szolgáltatók milyen informatikai 

ellátottsággal kell, hogy rendelkezzenek.(5.4.fejezet) 

Célszerű külön tárgyalni a beszerzési, termelési és ellátási/elosztási logisztikát, hiszen ezeken 

belül érzékelhető az anyagmozgatás/szállítás eltérő szerepe és fontossága. A beszerzés és 

elosztás esetén nagyobb távolságok, nagyobb rendelési tételek szerepelnek, a bizonytalanság 

az anyagáramlási folyamatokban nagyobb, mivel a fizikai folyamatok egy részére, a szállítás 

külső környezetére a vállalatnak nincsen befolyása. 

Másik fontos szempont maga a termék, melynek használati értéke, és ezáltal piaca 

meghatározza, hogy pull vagy push rendszerű a termelés, illetve, hogy milyen hely és időérték 

elvárások fogalmazódnak meg. 
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A termék használati jellege és értéke is determinálja a fogyasztói elvárásokat, és ezáltal a 

logisztika megkívánt teljesítményét. Nem mondható ki általánosságban, hogy minél 

értékesebb egy termék, annál több logisztikai szolgáltatásnak kell hozzá kapcsolódnia, 

legalábbis arányaiban nem. A legegyszerűbb termékek esetében (pl. ásványvíz) a termék 

összértékének 90%-át is meghaladhatja a logisztikai hozzáadott érték. Az alábbi táblázat az 

informatika fontosságát mutatja a logisztika egyes részterületein. 

 Egyedi gyártás, nagy 
érték 

Nagy sorozat, közepes 
érték 

Nagy sorozat, kis érték 

Beszerzés ++ + 0 
Termelés + ++ + 
Elosztás 0 + ++ 
Jelmagyarázat: ++ nagyon fontos, + fontos, 0 indifferens 
 

5. Kitekintés, kutatási irányok 

A disszertáció általános céljaként a 4PL szolgáltatókkal kapcsolatos ismeretanyagok 

összefoglalása, áttekintése fogalmazható meg. Több területet is érint, így például az ellátási 

lánc irányítását, az azzal kapcsolatos információ rendszert, a 4PL modellezését, a 

teljesítménymérést és a termelékenységet. Mindegyik területben azonban számos potenciál 

létezik a további elmélyedésre és továbbfejlesztésre. 

A disszertáció első része feltárta a 4PL szolgáltatók számos definícióját, feladatát, a 3PL-k és 

a 4PL együttműködésének számos aspektusát, és rámutatott arra, hogy a definíciók mennyire 

sokrétűek és nem egységesek. Megvizsgálta a 4PL szolgáltatók eszközfüggetlenségének 

kérdését is. További kutatási irányként fogalmazódik meg a 4PL szolgáltatók 

eszközfüggetlenségének vizsgálata nemcsak nyilvános adatok, hanem az egyes iparágakra 

vonatkozó keresztmetszeti adatok elemzésével. Másik fontos tárgya lehet a kutatásoknak a 

4PL-lé válás folyamata. Ha 3PL-ekből válnak azzá, akkor ezt a folyamatot az ügyfelek 

kezdeményezik vagy maguk a 3PL-k? További vizsgálat tárgya lehet az ellátott funkciók 

kérdése is, ugyanígy részletes vállalati adatok alapján. A 3PL és 4PL szolgáltatók 

együttműködésének érdekes összetevői lehetnek, amelyeket akár kérdőíves, akár interjús 

felmérések alapján pontosítani lehetne. Klaszter analízis segítségével a 3PL és/vagy 4PL 

szolgáltatók besorolását el lehetne végezni akár Magyarországi viszonylatban, akár 

földrészekre vonatkozóan vagy globálisan egy nagyobb mintából. 
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A disszertáció második része a 4PL információs platformját modellezte a SOA paradigma és 

architektúra segítségével. A modellnézetek közül elkészült az architektúra keretrendszere és a 

4PL működésének szekvencia diagramja. Számos más modellnézetet kiválasztva a 

modellezés tovább folytatható, illetve az elkészült modellek továbbfejleszthetők, 

kiegészíthetők vagy akár más paradigmákat használva más értelmezésben újra tervezhetők. 

A harmadik részben felállításra került egy mutatórendszer csoportosítás, amely segít 

eligazodni a mutatószámok nagy halmazában. A terület folytatásaként szükség lenne a 

mutatók pontosítására, részletezésére, és vállalati esettanulmányok segítségével a mutatók 

elemzésére. 

Sok tanulmány megerősíti, hogy a logisztikában a kulcstényező az információ menedzsment, 

amely a megfelelő IT-t használja. Az informatika fejlesztések előtt azonban az informatika 

logisztikai teljesítményre gyakorolt hatásának számszerűsítésére, de legalább is a hatás 

jellegének meghatározására van szükség, mivel az informatika logisztikai „hasznosulása” a 

logisztikai részterületek, a gyártott termékek és az informatika aktuális színvonalának 

függvényében eltérő. Összefoglaló modellként a Cobb-Doluglas termelési függvény 

alkalmazható, és az egyes területeken a α értékének közelítő becslésére támaszkodva lehet 

megalapozott, gazdaságilag is alátámasztott informatikai fejlesztési döntéseket hozni. A 

további kutatási irányok ezen hipotézisek verifikálására és az egyes szegmensekben 

használható α értékek becslésére irányulhatnak. 

Az informatika termelékenységének igazolására alkalmazott raktár-irányítási szimuláció 

továbbfejlesztésével, a paraméterek számának növelésével, a programozási logika 

változtatásával jóval bonyolultabb, a valóságoshoz jobban közelítő rendszer vizsgálatára 

nyílik lehetőség. 
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