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Szécsi Gabriella, a BI-KA Logisztika Kft . ügyvezetője

Komplexitás és stabilitás 
még a nehéz helyzetben is

A szolnoki székhelyű BI-KA Logisztika Kft . már aktualizál-
ta a pandémiás tervét, és újra működik a speciális „koronaví-
rus-munkacsoport”. A cég a jelenlegi nehéz körülmények között 
is arra törekszik, hogy a komplexitásra építve, partnerei bármely 
logisztikai igényére megfelelő választ tudjon adni.

SZÖVEG: DÉKÁNY ZSOLT

– Hogy zárták a tavalyi évet?
– A 2019. év számai számunkra a siker 
mutatói. Árbevételünk 6,8 milliárd fo-
rint, amelynek megoszlása tekintetében 
elmondható, hogy számos szolgáltatá-
sunk közül a közúti szállítmányozás és 
fuvarozás, valamint a raktár-logisztikai 
tevékenység aránya kimagasló. A fon-
tosabb eredménykategóriák közül meg-
említeném, hogy üzemi eredményünk 
15 százalékkal növekedett 2018-hoz 
képest. A tavalyi évre kitűzött célok 
jelentős részét sikerült teljesítenünk, 
és mindamellett, hogy a pénzügyi mu-
tatószámokban és értékekben előrébb 
lépett a vállalatunk, a magánszemélyek 
tulajdonában lévő szállítmányozó és fu-
varozó versenytársaink között sikerült 
megőriznünk pozíciónkat. Az elmúlt 
évben újabb fl ottafejlesztést hajtottunk 
végre, járműparkunkat prémium kate-
góriás tehergépjárművekkel bővítettük. 
Vásároltunk 35 nyerges vontatót, ezek 
egy részét specializáltan az Európai 
Unión kívüli szállításokra. A számok 
mellett a siker kulcsaként tekintünk 
tudatos stratégiai tervezéseinkre, a vál-
tozásokhoz rugalmasan alkalmazkodó 
szervezetfejlesztésünkre és 150 szakem-
berünk munkájára.

– A több lábon álláson (fuvarozás, 
szállítmányozás, raktárlogisztika) 
alapuló üzletpolitika tehát változatla-
nul eredményes?

– Továbbra is stratégiai célunk 
portfóliónk komplexitásának bővíté-
se, ezért évről évre új szolgáltatásokkal 
igyekszünk megjelenni, amelyek kiegé-
szítik, vagy éppen egy-egy ügyfélkör 

számára specializálják alapszolgáltatá-
sainkat. A logisztikai piac változásait és 
a vevői igények folyamatos átalakulását 
fi gyelemmel kísérve, vállalatunk törek-
szik az innovatív megoldások alkalma-
zására. Megfi gyelhető, hogy egy-egy 
ügyfél által a vállalatunktól igénybe 
vett szolgáltatások volumene eltérő in-
tenzitást mutat. Egyik évben a nemzet-
közi fuvarozás kap nagyobb hangsúlyt, 
majd a megrendelői stratégia változásá-
nak eredményeként, a következő évben 
a raktárlogisztikai igény erősödik meg. 
A legfontosabb, hogy a komplexitásun-
kat kihasználva, a partnereink bármely 
logisztikai igényénél kisebb-nagyobb 
mértékben, de jelen legyünk.

– A terveknek megfelelően belép-
tek az oroszországi piacra, illetve be-
vált a keleti irányba megfogalmazott 
terjeszkedési stratégia?

– A gondos előkészítő munkála-
toknak köszönhetően sikeresen elin-
dítottuk fl ottánk tagjait Oroszország 
irányába, sőt Kazahsztán és Mongólia 
területére is. Hisszük, hogy a Független 
Államok Közösségéhez tartozó terü-
letekre történő szállítmányozás a mai 
napig egy olyan piaci rést jelent, amely 
mind fuvarozói, mind szállítmányozói, 
mind megrendelői oldalról nézve is va-
lódi kitörési, avagy megkülönböztetési 
pontként szolgálhat egy-egy vállalko-
zás számára, pozitív értelemben véve. A 
kezdeti „tesztidőszak” pozitív tapaszta-
latainak tükrében további célunk a saját 
kapacitás bővítése ezeken a viszonylato-
kon, illetve a normál szerelvények mel-
lett, egyéb speciális járműjelleg orosz pi-
acon való bevetésében is gondolkozunk, 
a vevői igényeknek megfelelően.

– Ipar 4.0, IT, digitalizáció, au-
tomatizáció. Folyamatfejlesztéseik-
nél mennyire veszik fi gyelembe az e 
kulcsfogalmakkal jellemezhető meg-
oldásokat?

– Úgy gondolom, a pandémiás idő-
szak minden vállalat életében változást 
hozott az IT területén. Az a vállalat tu-
dott versenyképes maradni, amelyik már 
a járványhelyzet előtt kellően kialakított 
informatikai rendszert működtetett, a 
folyamatainak jelentős részét automa-
tizálta, illetve számos ügyintézési fázist 
digitalizáltan végzett. Trendeket követő 
vállalatként az elmúlt években jelentős 
IT-fejlesztéseket hajtottunk végre, irodai 
folyamataink hatékonyságának növelése 
és fejlesztése, illetve egyszerűsítése ér-
dekében. Az ügyfél-kommunikáció és a 
valós idejű nyomon követés rendszerének 
hatékonyabbá tételét – belső kommuni-
kációs folyamataink javítása mellett – az 
IT támogatottság növelésével értük el. 
Ezt a vonalat kívánjuk folytatni, bár azt 
is szem előtt kell tartani, hogy a nap mint 
nap lezajló technológiai változások sebes-
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sége gyorsabb, mint ahogy a vállalatok, 
az emberek és maga a vállalati kultúra 
változni tudna, ezért véleményem szerint 
az alkalmazkodó képesség és a rugalmas-
ság megléte ma nagyobb kihívást jelent, 
mint maga a technológia fejlesztése.

– Az egészségügyi veszélyhelyzet 
márciusi kihirdetésekor milyen óvin-
tézkedéseket vezettek be a cégnél?

– A pandémia kezdetén mind az 
irodai dolgozóink, mind a gépjárműve-
zetőink és más fi zikai munkavállalóink 
számára forgatókönyvet készítettünk 
a munkatársak, illetve a munkahelyek 
védelmére és a zavartalan üzletmenet 
biztosítására. Főbb fókuszpontoknak 
tekintettük a munkatársak egészségé-
nek védelmét, a szolgáltatásnyújtás le-
hetőségének fenntartását, a megrendelői 
igények folyamatos monitorozását és az 
azokra történő segítőkész reagálást. Az 
első hetekben bevezetett korlátozások 
– főként a határátlépésekre vonatko-
zóan – fokozott éberséget és azonnali 
akciókat igényeltek tőlünk, hiszen adó-
dott olyan, hogy egyes országok 24 órán 
belül is többször változtatták a be- és 
kilépés lehetőségét. A tét nem volt kicsi: 
ha nem tudjuk ellátni megrendelőinket 
importalapanyaggal, a gyárleállás kocká-
zata merülhetne fel; ami később, egyes 
esetekben sajnos elkerülhetetlenné vált. 
Azon országokat tekintve, ahol bár a ha-
tárátlépés nem volt biztosított a közúti 
teherforgalom számára (bizonyos idő-
intervallumban), ott azonnali alternatív 
szállítási megoldások kialakításával egy 
külön team dolgozott, például a vasúti 
megoldásokon. A forgatókönyvek ki-
dolgozásával párhuzamosan kockázate-
lemzéseket végeztünk olyan mindennapi 
rutinhelyzetekre vonatkozóan, amelyek 
a tevékenységünk alappillérét képezik. 
Irodai munkavállalóink otthonról, távo-
li elérés mellett végezték mindennapi fel-
adataikat, az üzletmenet folytonossága 
érdekében az ügyfélkapcsolati munka-
társak a megszokott munkaidő-beosztás 

szerint álltak a partnerek rendelkezésére. 
Külön akciócsoportot állítottunk fel a 
szakmai egyesületekkel való kapcsolat-
tartás biztosítására, hogy mindig a leg-
frissebb, leghitelesebb információkkal 
szolgáljunk partnereink számára, segítve 
őket a döntéshozatalban.

– Éltek a home offi  ce adta lehető-
ségekkel?

– Természetesen vállalatunk is átállt 
az otthoni munkavégzésre olyan munka-
körökben, ahol az megoldható volt. Az 
új munkarend kialakításával kapcsolatos 
döntésünk előtt elvégeztük a munkakö-
rök kategorizálását, illetve feltérképez-
tük a lehetőségeinket IT támogatottság 
ügyében is annak érdekében, hogy az 
otthonról végzett munka feltételei bizto-
sítottak legyenek. Azokban a munkakö-
rökben pedig, ahol ez nem volt lehetséges 
– például a gépjárművezetőket és a gép-
járműparkot támogató apparátus esetén 
–, az egészségügyi biztonsághoz szüksé-
ges eljárásrend szerint működtek tovább 
a munkafolyamatok.

Két témában merültek fel a menedzs-
mentben kérdőjelek a pandémiás idő-
szak elején: el tudjuk-e érni a megfelelő 
teljesítményt abban az esetben, ha a csa-
pat 95 százaléka távmunkában dolgozik, 
illetve, hogy mentálisan hogyan fogják 
bírni a munkatársak ezt a változásokkal 
teli időszakot. Az idő azonban megmu-
tatta, hogy bár külső „nyomás” hatására 
viszonylag gyorsan meg kellett hozni a 
döntéseket a szükséges változásokról, 
egy edzett, rugalmasan működő szerve-
zet egy ilyen helyzetben is stabil lábakon 
tud állni. Szerencsére elmondható, hogy 
irodai munkavállalóink gördülékenyen 
alkalmazkodtak az új helyzethez. Rak-
tárosainkat és úton lévő gépjárműve-
zetőinket óvintézkedési tanácsokkal 
láttuk el és a szükséges védőeszközöket 
biztosítottuk számukra. Gépjárműveze-
tőinket fuvarfeladataik során folyama-
tosan nyomon követjük, csak irányított 
haladás mellett dolgozhatnak.

– A kommunikációnak talán még 
nagyobb szerep jut a mostani időszak-
ban…

– Fontosnak tartjuk a kommuniká-
ció erejét a kialakult helyzetben. Mun-
katársainkat folyamatosan tájékoztat-
juk a legfrissebb hírekről, rendszeresen 
látjuk el őket egészségmegőrzési és ott-
honi munkavégzéssel kapcsolatos jó 
tanácsokkal, továbbá vállalati pszicho-
lógust is alkalmazunk a mentális egész-
ségük érdekében. Kollégáink mellett 
alvállalkozóinkat és megrendelőinket 
is a közös gondolkodásra és probléma-
megoldásra ösztönözzük tájékoztató 
anyagainkban. A megbízói kör keze-
lésének módja a jelenlegi helyzetben 
hatalmas jelentőséggel bír: munkatár-
saink továbbra is folyamatosan ügyfe-
leink rendelkezésére állnak, a lehető 
legjobb megoldásokat felkínálva. Ezen 
nehéz időszak hatékony levezénylésére 
válságkezeléssel kapcsolatos feladatokat 
és felelősségi köröket határoztunk meg 
a pénzügyi stabilitás, a szolgáltatások 
működése, a folyamatok szerinti haté-
kony munkavégzés, a költségcsökken-
tés, valamint a kiadások átütemezése 
érdekében.

– Felkészültek az újabb hullámra? 
Egyáltalán, tudnak ennyire bizonyta-
lan helyzetben előretervezni akár már 
2021-re?

– Az irodákba való visszatérés jú-
nius elején történt meg, elmondhatjuk, 
hogy a biztonságos munkavégzés felté-
telei biztosítottak az egészségvédelmi 
szabályok betartása mellett. Pandémiás 
tervünket aktualizáltuk, a koronavírus 
kezdetekor kialakított munkacsoport 
továbbra is aktívan gyűjti az informá-
ciókat a járványhelyzetről és a várható 
előrejelzésekről, védőeszközeink készle-
tezve vannak jelenleg is. Terveink és cél-
jaink természetesen már vannak 2021-
re, bízva abban, hogy az üzletmenet 
továbbra is akadálytalanul működhet, 
úgy, ahogy a járvány tetőzése idején.


