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Az 1970-es évek elején egy templom vagy iskola  
hivatali személyzete Honoluluban (Hawaii, USA) 
furcsa telefonhívásokat kaphatott, amelyben megkér- 
dezték őket, ismernek-e valakit, aki ingyen szeretne 
repülni a szárazföldi államokba. Csak egy feltétel 
volt - a személynek elég üres helyet kellett hagynia a 
táskájában egy köteg irat számára. A hívó az Adrian 
Dalsey, Larry Hillblom és Robert Lynn által, 1969-ben 
alapított DHL futárszolgálat alkalmazottja volt. Nagyon 
igyekezett önkénteseket találni fontos dokumentumok 
szállításához, mint amilyenek a behajózási iratok a 
konténerhajókra, vagy éppen a bankcsekkek. A társa- 
ság három alapítója valódi úttörő volt a légi expressz 
szolgáltatásukkal. A dokumentumok sokkal gyorsab-
ban, és ami még fontosabb, megbízhatóbban értek  
el a címzetthez, mint a hagyományos levélposta.  

A DHL, jelenleg a világ vezető logisztikai márkája,  
és 2002 óta a Német Posta (Németország) tulaj-
dona. A Német Posta korábban egy kisebbségi 
részvénycsomagot birtokolt a vállalatból. A DHL 
Worldwide Express-nek az átvétel idején 70 000 
alkalmazottja volt. 

Óriási szállítási kereslet 
Időközben a DHL tovább növekedett. A nemzetközi 
hálózata több mint 220 országot és területet köt össze. 
A DHL Freight, a társaság felszíni szállításra speciali-
zálódott üzletága 2008-ban alapított leányvállalatot 
Magyarországon. 2012-ben a logisztikai specialisták 
megnyitották az első értékesítő irodájukat Magyarország 
észak-nyugati részén, Mosonmagyaróváron, közel az 
osztrák határhoz. 

A DHL Freight magyarországi szállítás-specialistáinak üzlete nem ismer határokat: Az összes 
szállítmány 95 százalékának címzettje Magyarországon kívüli. A ki nem fizetett számlák számának 
csökkentése érdekében a csoport az EOS KSI nemzetközi tudására támaszkodik.

Mutatjuk az utat: 
A DHL logisztikai központja a Budapest  
Airport-on 2013-ban nyílt meg



Right

A következő évben további két iroda következett az 
ország nyugati- és déli részében. A társaság azóta  
is virágzik. Az utóbbi öt évben Magyarországon 
megdupláztuk az értékesítési számainkat. „Az alkal-
mazottak száma 60 százalékkal nőtt“ – állapítja meg 
Mitro Gábor, a DHL Freight Közép- és Kelet-Európáért 
felelős pénzügyi vezetője (CFO). „Magyarország  
földrajzi helyzetének köszönhetően stratégiai helyzetben 
van az európai logisztikai térképen. Az autópálya-
hálózat összeköti az Európai Unió keleti és nyugati 
piacait“ – mondja Mitro úr.

„Az autóipar különösen magas igényt támaszt a  
logisztikai szolgáltatásokkal szemben“ – magyarázza  
a DHL Freight szakértője. A Mercedes-Benz, az Audi, 
a Suzuki és az Opel egyaránt gyárt Magyarországon, 
hozzájuk pedig alkatrész-beszállítók tömege kap-
csolódik. Az összes export majdnem 22 százaléka 
köthető ehhez az iparághoz. „És a szektor tovább is 
bővül, ezért további növekedést várunk a szolgál-
tatásaink iránti keresletben“ – teszi hozzá Mitro úr. 
Az autóipart kiegészítve, a DHL Freight elsősorban 
fogyasztói javak gyártói, technológiai társaságok 
és gépgyártók számára dolgozik. „Ezek mellett a 
gyógyszeripar az egyik leggyorsabban növekvő 
szektorunk.“ 

Logisztikai központ kifutópályával
2013-ban a társaság a növekvő igényekre egy új 
vállalatközpont megnyitásával reagált. „A budapesti 
nemzetközi repülőtéren a DHL a világon az egyik 
legmodernebb logisztikai központját nyitotta meg“ – 
emeli ki Mitró úr. Akkora, mint két és fél futballpálya.  

A légi és tengeri szállítmányozás specialistájának, a
DHL GlobalForwarding-nak és a DHL Freight-nek
200 alkalmazottja dolgozik itt. A sárga egyenruhás 
DHL repülők a társaság saját, 6 000 négyzetméteres 
leszállópályájáról indulnak és ide érkeznek. A következő 
sarkon pedig a teherautók rakodják ki és be az árukat 
48 rakodó rámpánál. 

„A magyar piacot nagyszámú vállalat osztotta fel.  
Az áruk A-ból B-be történő mozgatása nem  
űrtudomány – ha ismerjük a fő szabályokat.“ Ami 
persze határozottan igaz a DHL-nél. A társaság 
minden üzleti egysége Magyarországon a legjobb  
3 között van. „A DHL Freight Magyarországon a 
piacvezető a raklapozott áruk közúti szállításában.  
A DHL szolgáltatásainak kiváló minőségét sok 
tanúsítvány ismeri el, többek között az ISO 9001  
és a 14001.“  
 
Egy kapcsolattartó mindenre
A DHL folyamatosan optimalizálja saját működését. 
„Nemsokára új, az SAP-hoz csatlakoztatható vállalati 
erőforrástervező rendszert fogunk telepíteni. Tovább 
javítjuk a munkafolyamatainkat, növeljük a szinergia-
hatásokat, emeljük a szolgáltatásaink minőségét“ – 
mondja Mitro úr. Számára az egyik legizgalmasabb 
szolgáltatás az ’irányítótorony megoldás’. „Ez a megol- 
dás bennünket az ügyfél minden igénye számára az 
egyetlen kapcsolati területté alakít át – kezdve az 
áruk aktuális mozgásától a vámeljárások befejezésén 
át a központi számlázásig és a követelés-kezelésig.“ 
A DHL Freight a legtöbb kintlévőségének kezelésről 
házon belül gondoskodik. A pénzügyi osztály kilenc  

alkalmazottja közül kettő felelős az adósságok  
beszedéséért. Azonban a vállalat 2012-ben külső 
segítség bevonása mellett döntött. „Vállalatunk gyorsan 
növekedett az előző években és ezzel párhuzamosan 
megnőtt a kifizetetlen számlák mennyisége.“  
Amit Magyarországon a DHL saját erőből nem tud  
megoldani, egyes esetekben egy ügyvédi iroda kezeli. 
De a küldemények 95 százaléka külföldre megy.

A határon túli követelések száma ennek megfelelően 
magas. „Nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező 
szolgáltatóra van szükségünk a tartozások haté-
kony beszedéséhez, az olyan esetekben is, ahol a 
belső beszedésünk az első körben nem járt sikerrel.“   
Ez az a pont, amikor az EOS KSI Magyarország színre 
lépett. „Az EOS jó benyomást tett ránk a globális  
tevékenységével és versenyképes áraival“ – emlékszik 
vissza Mitro úr.

A legfontosabb összetevő
„A nemzetközi EOS Group részeként átfogó  
tapasztalatokkal rendelkezünk a 120 napnál régebbi, 
határon túli követelések beszedésében“ – erősíti 
meg Thummerer Péter, az EOS KSI ügyvezetője.  
A szolgáltatás legfontosabb összetevője az EOS 
németországi, hamburgi központja. A Global  
Collection Platform használatával az EOS a határon 
túli eseteket az adós országában lévő társaságához 
továbbítja, akik ezután feldolgozzák a követelést.  
A helyi társaság lehet az EOS Group leányvállalata, 
vagy egy gondosan kiválasztott partnervállalat. 

Az ügyfél elégedett: „Az EOS KSI-vel folyó együtt-
működésünk javított a sikeres beszedések arányán. 
Csökkent a behajthatatlan követelések száma és 
javult a cash-flow-nk. Ezen felül csökkentettük az 
adósság behajtó osztályunkra nehezedő nyomást“ – 
állapítja meg Mitro úr. A DHL folyamatosan értesül 
a behajtások előrehaladásáról. „Az alkalmazottaink 
minden nap kapcsolatban vannak az ügyfeleinkkel 
és minden héten adnak le állapotjelentést“ – mondja  
Thummerer úr. Mégpedig azért, mert a bonyolult 
műveletek fölötti áttekintés megőrzése pontosan 
olyan fontos a kintlévőségek sikeres kezeléséhez, 
mint a szállítási üzletben.

Csomagtér:  
A DHL tudja, hogyan szállítson törékeny árukat 

Budapest Airport:  
A DHL középpontja Magyarországon

Az EOS KSI Magyarországon

■ A Kasolvenziát, az EOS KSI magyarországi  
 elődjét 1997-ben alapították. 

■ A társaság 1999 óta a nemzetközi EOS Group része.

■ A társaság budapesti központjában több mint  
 270 alkalmazott dolgozik, több mint 100 ügyfél  
 kintlévőségein.

■ Az EOS KSI ügyfelei különféle szektorokból  
 érkeznek, de különösen a nagykereskedő- és  
 viszonteladó üzletekből, az IT-ból, a logisztikából,  
 a szolgáltató szektorból és az építőiparból. 

Mindig mozgásban
A DHL az évi nagyjából 250 millió küldemény 
szállításához egyebek között 250 saját repülőgépet, 
és 30 000 saját járművet használ. Példaként a  
vállalat szállítja a Cirque du Soleil berendezéseit,  
hatalmas szélturbinákat, szállít törékeny hang- 
szereket és a Formula-1 versenyautóit.

„Az EOS még a régebbi tartozásokat 
is eredményesen hajtja be, így leveszi 
a nyomást a mi adósság-beszedő 
osztályunkról.“
 

Mitro Gábor
A DHL Freight Közép- és Kelet- Európáért felelős gazdasági vezérigazgatója.

Csomagválogatás:   
Ez a szolgáltatás a DHL megalapítása után az 
elsők között kínált szolgáltatása volt



„A nemzetközi adósság-beszedés virágzik“

Thummerer Péter, a magyarországi EOS 
KSI ügyvezetője elmagyarázza, hogy  
hogyan működik a határon túli tartozások 
kezelése. 

Hogyan írná le az EOS KSI piaci helyzetét?
Az ország vezető kintlévőség-kezelő társaságai között 
vagyunk. Az adósságok megvásárlását és megbízotti be-
szedését egyaránt kínáljuk ügyfeleinknek. A magyarországi 
társaságok növekvő mértékben érdeklődnek a nemzetközi 
tartozás beszedés iránt. Ezt a szolgáltatást már több mint 
50 ügyfél számára végezzük. 

Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a DHL Freight 
Magyarország számára?
A szolgáltatásaink a DHL számára kizárólag a nemzetközi 
adósságbehajtásra korlátozódnak. Az adósok az egész vilá-
gon elszórva, 15 országban találhatók. Ezeket a határon túli 
eseteket továbbítjuk az EOS adott régióban lévő leányválla-
lataihoz, akik aztán beszedik a tartozást. Svédországban, 
Hong-Kong-ban és Hollandiában az EOS-nak nincs leány-
vállalata,, így ezekben az országokban partnervállalatokkal 
működünk együtt. Ők ugyanolyan magas színvonalon dol- 
goznak, mint az EOS. 

Milyen típusú eseteket ad át a DHL az EOS-nak?
A DHL-től átvett esetek nagyon jól dokumentáltak. Ezek 
között vannak mind üzleti, mind magánügyfél tartozások. 
Így az egyes számlákon lévő követelés 50 EUR-tól 8 000 
EUR-ig terjed. Az egyetlen eltérés, ahogyan ezeket a tarto-
zásokat kezeljük, hogy kisebb összegek esetén nem fogad-
juk el a részletfizetést, hanem ragaszkodunk az egyösszegű 
kifizetéshez. Ilyen módon gyorsabban érjük el a célunkat.

A DHL-el folyó munka során milyen különleges 
kihívásokkal szembesülnek?
Ebben a munkában a dokumentumok nagyon gondos vizsgá- 
lata szükséges. Ez olyasmi, amihez szektor-specifikus know- 
how szükséges, és lényeges az eredményes beszedéshez. 
A mi összesített siker-hányadosunk 80 százalék fölött van. 

EOS KSI Magyarország Inkasszó Kft. 
Cím: 1132 Budapest, Váci út 30. 
Tel.: +36 1 885 0100 
Fax.: +36 1 999 7930 
E-mail: info@eos-ksi.hu 

Thummerer Péter 
2003 óta az EOS KSI  
Magyarország ügyvezetője.

A Deutsche Post DHL Group

■ A Deutsche Post AG a DHL-t 1998 és 2002 
között részletekben akvirálta. 

■ A Deutsche Post DHL Group (DPDHL) vállalat 
központja Bonn-ban, Németországban van.

■ A DHL portfóliója a nemzetközi expressz szállít-
mányozás, az áruszállítás, az E-kereskedelem és 
a beszállítói lánc kezelésének területén átfogó 
szolgáltatásokat tartalmaz.

■ A DHL az egész világon 340 000 embert  
foglalkoztat; ez a szám a DPDHL Group-ban  
nagyjából 500 000.

■ A DPDHL 2015-ben több mint 59 milliárd euró 
értékesítési árbevételt ért el, amelynél az EBIT  
2,4 milliárd euró értékű volt. Ebből 1,66 milliárd 
eurót tettek ki a DHL üzletterületei.

DHL szolgáltatás:   
A csoport saját flottájában kb. 30 000 jármű van
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