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1 Bevezetés 
 

Az ellátási lánc menedzsment dinamikusan fejlődő és gyorsan változó terület, melynek ala-

kításában gyakorlati szakemberek és elméleti kutatók sokasága vesz részt az egész világon. 

Az ellátási láncok mind hosszabbak és bonyolultabbak lesznek, mely körülmény megnehe-

zíti a bennük zajló folyamatok megfigyelését, mérését és irányítását. Ezek a kiterjedt ellátá-

si láncok nagy lekötött tőkével és magas készletszinttel rendelkeznek, mely tény az irányí-

tást, mérést és optimalizálást világgazdasági szinten is fontossá teszi. Doktori disszertáci-

ómban elsősorban az ellátási láncok teljesítménymérésével és az irányítási rendszerek haté-

konyságával foglalkozom. 

A dolgozatom első részében irodalmi áttekintést végeztem. Számos szerző foglalkozott a 

teljesítményméréssel, ellátási láncok modellezésével és irányításával. Elsőként az ellátási 

láncot magát vizsgáltam. Az 1950-es évek elejétől kezdődően több publikáció ismertetésén 

keresztül bemutatom az ellátási láncok és az ellátási lánc menedzsment fejlődését, és fog-

lalkozom az ellátási láncok napjainkban végbemenő folyamataival. A bonyolultság, a hossz 

és rugalmasság az ellátási lánc olyan fontos tulajdonságai, amelyek mélyreható vizsgálatot 

igényelnek. Természetese a célkitűzést tekintve, de terjedelmi okokból sem vállalkozhattam 

arra, hogy az ellátási láncok minden létező aspektusát, és azok fejlődési fázisait bemutas-

sam, így elsősorban a disszertációm tárgyköréhez tartozó, releváns publikációkat mutatom 

be és elemzem. 

A harmadik fejezetben az ellátási láncok modellezésének kérdéseit tekintem át. Az első 

ipari modellektől kezdve a legújabbakig bemutatom a sikeres modell készítés ösztönzőit, 

akadályait, döntési változóit.  

A negyedik fejezetben a teljesítménymérési technikákat és módszereket vizsgálom. A vizs-

gálat kiterjedt a tradicionális teljesítményméréstől a legújabb módszerekig. A fejezetben 

helyet kapott ezen mérési módszerek kritikája is. 

A dolgozatom célja felfedni az ellátási láncok irányításának leghatékonyabb struktúráját. A 

hálózati gazdaságban működő ellátási láncok különböző speciális tulajdonságainak felmé-

rése után, az adott ellátási láncot gráfként értelmezve, az ellátási lánc hosszának mérésére 

dolgoztam ki módszert, mely lehetővé teszi az anyag és információáramlás feltételeinek és 
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körülményeinek meghatározását. Ezek után kerül meghatározásra az ún. logisztikai tér, 

melyben fizikai, operatív folyamatok és a kereskedelmi, jogi folyamatok zajlanak le. 

A logisztikai tér paramétereitől, a releváns szereplőktől és a tényleges folyamatoktól függő-

en különböző ellenőrzési, irányítási mechanizmusok bizonyulnak a hatékony megoldásnak. 

A logisztikai teljesítmény mérésének jelenlegi elmélete és gyakorlata elsősorban a minő-

ségre és a vevői elégedettségre fókuszál, és e miatt önmagában nem nyújt elegendő infor-

mációt az operatív tervezésnek és irányításnak, a paraméterek stratégiai szintre vonatkoz-

nak inkább, és a végrehajtás szintjéről nem adnak visszacsatolást. Célom, hogy a stratégiai 

és operatív szint egymásra hatását elemezzem az erőforrások optimális allokációja érdeké-

ben. 

A dolgozatom célja egy rendszerszemléletű megközelítést adni a hatékony ellátási lánc irá-

nyítási rendszerek tervezéséhez, felhasználva ehhez a logisztikai tér kijelölését, illetve a 

különböző csoportok és szereplők ezen térben való elhelyezését.  
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2 Az ellátási lánc fejl ődési fázisai 

Az ellátási lánc, mint fogalom jelentése kettős, egyrészt jelenti a kapcsolatok leírását, meg-

jelenését, a rendszer struktúráját, másrészt azonban jelent szemléletmód is, ezért fejlődési 

folyamatának alakulása is két síkon zajlik. A globalizációval párhuzamosan a topográfia 

szélesedik ki és mélyül el, illetve ennek következtében a menedzsment is egyre újabb esz-

közöket fejleszt ki, elveket vezet be.  

2.1 Az ellátási lánc menedzsment definíciója 

Az ellátási lánc menedzsment (SCM - Supply Chain Management) kifejezést az 1980-as 

években egyes tanácsadó cégek kezdték el használni. A koncepciót főként a vállalat belső 

üzleti funkciói, mint a beszerzés, gyártás, értékesítés, elosztás integrációjával elérhető elő-

nyök elérésére alkalmazták [1][2]. Az ellátási láncok eredetileg a szervezeten belüli folya-

matokra fókuszáltak, így elsősorban a cég belső ellátási láncára, továbbá arra, hogy külön-

böző funkciókat hogyan lehet integrálni annak érdekében, hogy az anyagáramlás zavartalan 

legyen. Az ellátási lánc ezen aspektusa nagyban összefügg azzal, amit [2] a vállalat érték 

láncának nevez. 

Az SCM hatásköre a későbbiekben kibővült, a szervezeten, a gyártó cég keretein belüli 

látásmód kiszélesítésével a beszállítói lánc és az értékesítési lánc is bevonásra került. Ezen 

kiegészítés már inkább szervezetek közötti, mintsem csupán szervezeten belüli fókusszal 

látta el az ellátási lánc menedzsment koncepcióját [93].   

Az újabb megközelítések az ellátási lánc menedzsmentet gyakran egyenlővé teszik a logisz-

tikával. A [2] irodalom szerint rövid időn belül a fizikális értelemben vett elosztási me-

nedzsment logisztikai menedzsmentté vált, és napjainkban az előrelátó vállalatok esetében 

pedig már ellátási lánc menedzsmentté fejlődött. Ezzel ellentétben más szerzők [3] azzal 

érvelnek, hogy jelentős különbség van a logisztika és az ellátási lánc menedzsment között. 

A legfontosabb említett különbség a belső és külső folyamatokra történő koncentrálás mér-

tékében van, illetve ennek a döntéshozói szinten történő kezelésére.  

A Global Supply Chain Forum 1998-ból származó definíciója szerint: ‘az ellátási lánc me-

nedzsment a kulcs üzleti folyamatok integrációja - a végfelhasználótól a beszállítókig - ami 

olyan termékeket, szolgáltatásokat és információt nyújt, melyek értékkel bírnak a vásárlók 
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és egyéb érintettek számára…’[2]. Ezen definíció a logisztikán kívüli üzleti folyamatokat is 

tartalmazza, és a logisztika által betöltött szerep fontosságát nem helyezi más funkciók fon-

tossága elé. Éppen ezért tartom megfelelőnek, mert kiemeli az „érték” fogalmát, mely érte-

kezésemben is helyet kap helyérték, időérték és használati érték formájában, továbbá a ké-

sőbbiekben hivatkozott Balanced Scorecard (BSC) teljesítménymérési rendszerben kifeje-

zésre juttatott bővített érdekcsoportokra (vevő, tulajdonos, szervezet, társadalom) is utal.  

Az idők során az SCM alkalmazási területe megváltozott: már nem csak a szervezeten belü-

li, hanem a szervezetek közötti folyamatokra is koncentrál, magában foglalva minden kulcs 

folyamatot és funkciót. Ennek oka valószínűleg abban rejlik többet között, hogy a hálózati 

gazdaság kialakulásával egyre nagyobb jelentősége lett a szervezetek közti kapcsolatoknak. 

Mindamellett, hogy ez a koncepció széles körben elterjedt a gyakorlati felhasználók és a 

kutatók körében is, úgy tűnik, jelentésének és definíciójának elfogadása nem egységes. Az 

[1][2][5] irodalmak amellett érvelnek, hogy az ellátási lánc - továbbá annak sok más alkal-

mazása – értelmezése erős kétértelműségről tesz tanúbizonyságot a koncepció definícióját 

és alkalmazási területét illetően. 

Ez összhangban áll azzal a más kutatók által megfogalmazott véleménnyel [3], miszerint 

bár van néhány közös pont, közös gondolat arról, hogy az SCM nagyvonalakban mit jelent, 

miről szól, nincs egy univerzális, mindenki által elfogadott definíció. 

A [2][3] irodalmak szerint a koncepció megjelenik különböző tudományterületeken, viszont 

ezek nem kerültek közös nevezőre. Mindamellett, hogy jelentős eltérések mutatkoznak az 

SCM értelmezését illetően, azért néhány hasonlóság is fellelhető, melyek közül példaként 

említhető néhány a [1][2][3][4] irodalmak alapján:  

(1) Az ellátási láncok fejlődése több lépésben történt, melynek során fokozatosan megtör-

tént a szervezeten belüli majd a szervezeten kívüli folyamatok integrálódása, és megindult 

az együttműködés a lánc teljes hosszában, az alapanyag-gyártótól a végfelhasználóig.  

(2) Az ellátási láncok több különböző, egymástól független szervezetet foglalnak maguk-

ban, és éppen emiatt a vállalaton belüli és kívüli kapcsolatok kezelése létfontosságú. 

(3) Az ellátási lánc magában foglalja mind a kétirányú termék és információáramlást, mind 

az azokhoz kapcsolódó vezetési és operatív feladatokat is [81][82].  
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(4) A lánc célja a magas fokú vevőelégedettség elérése az erőforrások optimális felhaszná-

lása mellett, ezáltal erősítve a versenyképességet.  

Az ellátási lánc meghatározásával foglalkozó kutatásokhoz néhány olyan elméleti feltétele-

zés is szükségeltetik, melyek a szállítói láncokat anélkül koncepcionálják, hogy túlságosan 

leegyszerűsítenék a komplex valóságot. A [3] irodalom szerint ‘az a folyamat, amely során 

alapanyagból kész termékek és szolgáltatások jönnek létre legritkább esetben csupán egy 

egyszerű lineáris folyamatlánc, sokkal inkább komplex összefüggések hálózata’. Ez a köl-

csönös függőség bizonyos korlátokat hoz létre az egyes szereplők lehetőségeit illetően, 

ugyanakkor lehetőséget is biztosít a hatékonyság és innovációs hajlam növelésére a szállítói 

láncokban. 

Természetesen a rendszer egész komplexitását nagyon nehéz meghatározni, azt azonban 

fontos figyelembe venni, hogy a rendszer mely területeit és milyen módszerrel vizsgáljuk 

ahhoz, hogy pontos képet kapjunk az ellátási láncok tulajdonságairól.  

Az SCM irodalmának jelentős része néhol hajlamos az egyszerűsítésre, amennyiben a sze-

replők közti kapcsolatot vulgarizálja, mind a hálózatot képező ellátási láncokon belül, mind 

azok között [3][4][5].  

2.2 Az ellátási lánc menedzsment fejl ődése 
 

Az ’50 és ’60-as években a legtöbb gyártó vállalat a tömeggyártásra helyezte a hangsúlyt a 

fajlagos termelési költség minimalizálása – mint elsődleges működési stratégia – érdeké-

ben. Ennek következménye volt az alacsony termék és folyamat rugalmasság. 

Az új termékek kifejlesztése nagyon lassú volt és kizárólag „házon belül” történt, az ott 

rendelkezésre álló technológiák és kapacitások felhasználásával. 

A gyártás folyamatossága érdekében a szűk keresztmetszeteknél felhalmozott gyártásközi 

készletek feleslegesen lekötött tőkét jelentettek [4]. A technológia és a szakértelem megosz-

tása a vevőkkel és beszállítókkal túlságosan kockázatosnak, így elfogadhatatlannak bizo-

nyult, ezen kívül csak nagyon kis hangsúlyt fektettek a stratégiai vevő-beszállító kapcsola-

tokra és együttműködésre. 
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A beszerzés funkciója csupán a termelés kiszolgálása volt, ezáltal a menedzserek jellemző-

en nem tulajdonítottak nagy fontosságot a beszerzéssel kapcsolatos ügyeknek. 

Az 1970-es években bevezetésre került az MRP II (Gyártás Erőforrás Tervezés) rendszer, 

mivel a felsővezetők ráébredtek arra, hogy a gyártásközi készleteknek milyen jelentős hatá-

sa van a gyártási költségekre, minőségre, valamint a szállítási átfutási időre [98]. 

A termelő vállalatok újabb és újabb készletgazdálkodási koncepciók bevezetéséhez folya-

modtak annak érdekében, hogy növeljék a vállalati eredményességet. 

Az 1980-as évek intenzív, globális versenye rákényszerítette a vezető vállalatokat arra, 

hogy alacsony árakkal, magas minőséggel, megbízható termékekkel – ezzel együtt nagy 

tervezési rugalmassággal - jelenjenek meg a piacon. 

A vállalatok a JIT (just-in-time) és más termelésirányítási rendszerek felhasználásával nö-

velték gyártási hatékonyságukat és csökkentették ciklus idejüket.  

A vállalatok a gyors tempójú és (a termelési és ütemezési problémák miatt) alacsony kész-

letszinttel működő JIT környezetben elkezdték felismerni a stratégiai és kooperatív vevő-

beszállító kapcsolatokból származó potenciális előnyöket [4]. 

Az ellátási lánc menedzsment koncepció akkor jelent meg először, amikor a gyártók straté-

giai partnerségeket kezdtek kialakítani közvetlen beszállítóikkal. Ezen kívül a beszerzéssel 

foglakozó szakemberek, a szállításban és logisztikában jártas szakértők az anyagmozgatás 

koncepcióját egy fokkal tovább fejlesztették, a fizikális értelemben vett elosztás és közle-

kedési funkciók egyesítésével, mely az integrált logisztikai koncepció létrejöttét - amit he-

lyenként ellátási lánc menedzsmentként is neveztek - eredményezte.  

Manapság már sok gyártó és kereskedő alkalmazza az ellátási lánc menedzsment koncepci-

óját az értéklánc hatékonyságának növelése érdekében. 

Az 1. sz. ábrán az ellátási lánc menedzsment stratégiai szemléletű megközelítése látható. 

Az ábrából egyértelműen kitűnik, hogy ez idáig elsősorban a stratégiai megközelítés hatá-

rozta meg a tervezés alapjait, és az elv szerint a jó stratégia egyben garancia is a vevői 

megelégedettség elérésére. Azonban a „helyes dolgokat tenni, a helyes módon” elv alapján 

szükségesnek látszik a taktikai és operatív szintek vizsgálata is, mivel az ellátási láncok 
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ezen szintjén jelentkező problémák és akadályok a stratégiát meghiúsíthatják, azaz, ha 

technológiailag nem lehet „helyes módon” megoldani a helyes célkitűzéseket, akkor a rend-

szer kudarcra van ítélve. Ezért tartom fontosnak a logisztikai teljesítmények operatív, tech-

nológiai értelemben kvantitatív mérését is (lásd 5. fejezet). Ezért egészítettem ki az ábrát a 

visszacsatolási ággal, mely a stratégia operatív megvalósíthatóságának ellenőrzésére szol-

gál. 

 

Vállalati szemlélet

Stratégiai tervezés

Folyamatok

Vevői elégedettség

Üzleti eredmény

Hatékony vezetés létrehozza és kommunikálja ezt a szemléletet

A stratégiai és taktikai tervek megvalósítására folyamatokat készítenek

A vevői elégedettség a sikeres folyamatok fő indikátora
(ellenőrzi a stratégiai tervet és módosítja a vállalati szemléletet)

A vevői elégedettség nyomán üzleti eredmény keletkezik

Operatív 
kiértékelés

 
1. ábra: Az ellátási lánc stratégiai megközelítése ([4] alapján saját szerkesztés) 

 

Napjainkra számos olyan cég van [96], amelyik már megtette azokat a lépéseket, amelyek a 

cégek közötti belső és külső korlátok és határok lebontását célozták, hogy eljutva ezzel a 

szövetségek létrehozásához. Ennek a folyamatnak az a célja, hogy csökkentsék és kiküsz-

öböljék a bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot, illetve az ellátási/beszállítói és elosztá-

si csatornák feletti ellenőrzést növeljék. Ilyen szövetkezéseket többnyire azért hoznak létre, 

hogy a csatornák egyes résztvevőinek eredményességét – a teljes költségek és a készletek 

lefaragásával, illetve az információk mind szélesebb körű megosztásával - növeljék.  

Ahelyett, hogy kizárólag csak az árra fókuszálnának, a gyártók egyre inkább olyan beszállí-

tókat keresnek, akik velük együttműködve, mind jobb minőségű szolgáltatást és kiszolgá-
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lást, műszaki innovációt és gyártmánytervezést is biztosítva dolgoznak. Ezek a fejlemények 

- az SCM érvényességi körének kiterjesztésével - jelentős hatást gyakoroltak a beszállítók 

és szervezeteik közötti mind nagyobb mérvű integrációra [17][19]. 

Az SCM fejlődését és kiterjedését nem kizárólag belső tényezők befolyásolják. Számos 

olyan külső tényező – növekvő globalizáció, a nemzetközi kereskedelem útjában álló korlá-

tok és határok elbontása, az információkhoz való mind egyszerűbb és könnyebb hozzáférés, 

a környezetvédelemmel kapcsolatos növekvő aggodalmak – létezik, amely ebben a vonat-

kozásban kedvező hatást fejt ki. Továbbá a számítógépen kalkulált termelési ütemtervek, a 

készletek ellenőrzésének növekvő fontossága, az állami szabályozások és intézkedések, 

mint pl. az egységes európai piac létrejötte - ezek mind-mind jelentős lökést adtak az SCM 

már meglévő irányzatainak további fejlesztéséhez [33]. 

A stratégiai szövetségek eredményes működésének egyik korlátja azonban éppen az opera-

tív szinten mutatkozik meg. Egy stratégiai szövetségben nem lehet előírás uniformizált vál-

lalat irányítási rendszer bevezetése, ugyanakkor az eltérő gyakorlat és értelmezések lehetet-

lenné teszik a tagok közötti összehasonlítást, és egymás kölcsönös ellenőrzését a tényleges 

operatív teljesítmények tekintetében. Ezért minimál programként fel kell állítani azt az ope-

ratív irányítási rendszert, amely az egyes tagok szintjén meglévő vállalati adatokból a leg-

kevesebb konverziós költséggel koherens, szövetségi szinten is értelmezhető információkat 

szolgáltathat. Ennek számos technikai megvalósítása lehetséges, a kulcskérdés azon adatok 

köre, amelyeket minden helyről egységes értelmezésben kell szolgáltatni. Értekezésemben 

ezért fordítok különös figyelmet az operatív teljesítménymérésre. 

 

2.3 Ellátási láncok napjainkban 

2.3.1 Az ellátási lánc komplexitása 

Az ellátási lánc komplex volta kulcskérdés mind stratégiai, mind operatív szinten. A kér-

déskört számos szerző feldolgozta, definíciók széles skálája áll rendelkezésre. 

A termelési managementen belül a komplexitás fogalma a működési folyamatokhoz és 

gyártási stratégiákhoz kapcsolódik [5]. Az általam vizsgált területen a komplexitásnak egy 

másik kapcsolódási pontja is használható – ugyanazon módszereket használva - az ellátási 

láncok összetettségének bemutatásához. 
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A szakirodalom szerint az ellátási láncok bonyolultsága számos tényezőtől függ: 

• A beszállítói kapcsolatok számát feltétlenül figyelembe kell venni. Valójában a be-

szállítók számának növelése szükségszerűen emeli a komplexitást, köszönhetően az 

információs áramlási folyamatok nagyobb számának [27][30]. 

• A beszállítók különbözőségének foka, technológia, méret szempontjából. 

• A szállítási idők és a beszállítók megbízhatósága. 

• A globális kapcsolatok száma, mivel a globális kapcsolódások széles körű bonyo-

lultsági faktora érinti a vállalatokat. (például import / export szabályozások, kulturá-

lis különbözőségek). 

• Kapcsolat a beszállítók között. Minél inkább kapcsolatban vannak egymással a be-

szállítók, annál összetettebb az ellátási lánc [5][6]. 

Állításom szerint a fenti felsorolás ismét elsősorban stratégiai szinten értelmezi a kérdést, és 

ennek következtében túlzottan általánosított megállapításokat tesz: a beszállítók kapcsola-

tának erősödése stratégiai szempontból talán ténylegesen összetettebbé teszi az ellátási lán-

cot, de ez –ki nem mondva ugyan – azt sugallja, hogy ha a láncok összetettebbek, értsd bo-

nyolultabbak, akkor nehezebb az áramlatok szervezése. Ezzel szemben a gyakorlat szintjén, 

operatív megközelítésben ez azt is jelentheti, hogy a beszállítók közös informatikai plat-

formja következtében a láncban zajló folyamatok egyszerűbbé, gyorsabbá válhatnak.  

Ezek a közös informatikai platformok klasszikusan a különböző EDI (Electronic Data 

Interchange – elektronikus adatcsere) alkalmazásokban jelennek meg. Az EDI-szabvánnyal 

két vállalat számítógép rendszere között strukturált elektronikus adatok cseréje bonyolódhat 

le, emberi beavatkozás nélkül. Egy ilyen kapcsolat kialakítására akkor van nagyobb esély, 

ha a partnerek közötti kooperáció nem esetleges, hanem az ellátási lánc részeként jelenik 

meg, ilyen értelemben a stratégiai szinten megjelenő bonyolultság az operatív szinten éppen 

egyszerűsítést hoz magával. 

A közös informatikai platform alkalmazásával történő folyamat-egyszerűsítés másik jó pél-

dája a beszállítók által menedzselt készletek (VMI – Vendor Managed Inventory). A VMI 

alkalmazása esetén a beszállító teljesen önállóan, az elsősorban a vevőtől származó infor-

máció alapján figyeli és tölti fel a raktárait. A felelősség és az ellenőrzés is a beszállító vál-
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lalatot terheli. Ez a folyamat hozzájárul a készletek csökkentéséhez és a folyamatok egysze-

rűsítéséhez is.  

Figyelembe véve a fentieket, azaz az ellátási láncok növekvő komplexitását, logikusan me-

rül fel a kérdés, hogy nem lenne-e célszerűbb az ellátási láncokat inkább „ellátási hálózat-

nak” nevezni. Annak ellenére, hogy bizonyos értelemben – főleg elméleti szinten, a gráfel-

méleti megfontolásokat is figyelembe véve – a „hálózat” definíciója jobban leírja a rend-

szert, mégis két ok is arra ösztönöz, hogy az ellátási lánc kifejezésnél maradjak. Az első 

inkább praktikus indok: mind a szakirodalomban, mind a gyakorlatban, az ellátási lánc kife-

jezés terjedt el, ennek megváltoztatása csak hosszú, konszenzusos folyamat eredménye le-

het. A másik inkább szemléletbeli elkötelezettségen alapul: a vevő szempontjából ugyanis a 

hálózat csak „lánc” formájában jelenik meg, a vevő egy értékáram végső pontjaként pozíci-

onálható, és számára közömbös, hogy a hálózaton belül még számtalan más lánc (gráfelmé-

letileg: út) is létezik, így az „ellátási lánc” elnevezés egyben a vevőközpontúság fontosságát 

is jelképezheti. Ezért dolgozatomban, a továbbiakban is az ellátási lánc kifejezést haszná-

lom, természetesnek véve, hogy ez a lánc a hálózati gazdaságban működik.  

2.3.2 Az ellátási lánc hossza 

A szakirodalomban található meghatározások [1][2][3] alapján az ellátási lánc hosszának 

megállapítása általában a szintek vagy köztes szereplők száma alapján történik, amik között 

anyagáramlás történik. Számos ellátási lánc igen rövid is lehet az anyagáramlás tekinteté-

ben, mikor például a gyártó közvetlenül teljesít szállítást a végfelhasználó felé. 

Rendszerint azonban az ellátási láncok sokkal hosszabbak ennél, számos közbenső állomás-

sal, például több gyártóállomással és több szinttel a végtermék disztribúciójában. Ez külö-

nösen akkor észrevehető, amikor egy exportőr logisztikai központok, szállítmányozók, 

közvetítők, ügynökök sorát vonja be a szállítási folyamat különböző fázisaiba. 

A világgazdaság ellátási láncainak a hossza napjainkig folyamatosan növekedett. A fő té-

nyezők ebben a folyamatban a termelés bonyolultsága, a méretgazdaságosság növekvő fon-

tossága a termelésben, a gazdaságos sorozatnagyság megállapításával és az olcsó munkaerő 

gyakori használatával – sokszor több ezer kilométerre a vállalat központjától. 
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Kétségtelen, hogy a nagy nemzetközi konzorciumok működése és működő tőke áramlása 

nagy hatással van a világgazdaságra. Ezek a vállalatok adják a világgazdaság GDP-jének a 

10%-át és a világ exportjának 30%-át. A világgazdaság termelésének fő részét kisszámú 

vállalat realizálja [96][100]. 

Komoly vizsgálat tárgyát képezi a termelés kihelyezésének kérdése [39][40]. Általában az 

az elv tartja magát, hogy az olcsó munkaerőt kihasználva érdemes a termelést még igen 

távoli helyekre is kiszervezni, mivel a felmerülő többlet szállítási költség ellenére a fajlagos 

költségek csökkennek [41]. Ez a megközelítés azonban nem veszi figyelembe az időérték 

fontosságát.  

Az ellátási láncok tervezésének stratégiai megközelítése önmagában ugyan alkalmas arra, 

hogy a számvitelileg definiálható, számszerűsíthető költségek alapján „optimalizáljon”, 

azaz képes figyelembe venni a gyártási költséget és a szállítási költséget, de az átfutási idők 

tekintetében csak a szükséges operatív logisztikai teljesítmény tervezése adhat támpontot. A 

fogyasztó számára ugyanis a termék több különböző érték kategóriát szolgáltat, melyek 

között fontos szerepet kap az idő.  

Példának tekintsünk egy nemzetközi vállalatot nyugat-európai értékesítési központtal. Az 

uralkodó trendek azt mutatják, hogy az olcsó munkaerő a távoli országokba csábítja ezen 

vállalatok termelését. A következő elemzés a termék értékének három dimenzióját veszi 

figyelembe: 

• használati érték; 

• helyérték; 

• időérték. 

Használati érték 

A termék műszaki értékét (a valós képessége arra, hogy megfeleljen a vevői igényeknek) 

azon tulajdonságai határozzák meg, amelyek által kielégíti a vevői igényeket. Ezek az érté-

kek a termelés során keletkeznek [42][44]. A következő modellben egy munkaerő-intenzív 

termék kerül bemutatásra, tehát a termelési költséget a munkaerő ára határozza meg. 
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Helyérték 

Az ún. helyértéket az határozza meg, hogy a termék elérhető-e, vagyis azon a helyen van-e 

ahol a vevői igény felmerül. Ha a vásárló megvenne egy adott terméket, de ez nagy távol-

ságban van tőle, az ún. helyérték csökken a szállítási költségek mértékével. Ezen modellben 

az értékesítés helye Nyugat – Európa.  

Időérték 

Egy termék időértéke azt fejezi ki, hogy a termék a fogyasztó számára akkor áll rendelke-

zésre, amikor a fogyasztói igény jelentkezik, illetve hogy mennyit hajlandó a fogyasztó 

várni rá. Egy termék időértéke akkor a legmagasabb, ha a fogyasztó az igény felmerülésé-

nek pillanatában ki tudja azt elégíteni, majd folyamatosan csökken addig, amíg hajlandó rá 

várni.  

Ezen intervallum nagysága és az érték csökkenésének mértéke termékenként és fogyasz-

tónként jelentősen eltérő. Egyes termékek esetén (pl.: élelmiszerek) ez az időintervallum 

nagyon rövid, de az intervallumon belüli értékcsökkenés is meglehetősen alacsony. Más 

termékeknél (pl.: elektronikai eszközök) az időintervallum nagyobb, viszont az értékcsök-

kenés is jelentősebb [99]. Ezen kalkuláció a GfK Hungária Piackutató Intézet statisztikai 

adatain alapul.  

Az ellátási láncok hosszának bemutatásához négy pontot választottunk ki, mindegyik egy 

gyártási helyet jelöl: 

• P1: Nyugat – Európa (távolság a vevőtől 0 km); 

• P2: Közép Európa (távolság a vevőtől kb. 250 km); 

• P3: Kelet –Európa (távolság a vevőtől kb. 1000 km); 

• P4: Kína (távolság a vevőtől  kb. 15 000 km). 

Kelet felé haladva a munkerő költsége csökken de a szállítási költség nő. A logisztikai 

költségek három dimenziójának alakulása előállítási helyenként a 2. ábrán látható. 
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2. ábra: A logisztikai költségek három dimenziójának alakulása előállítási helyenként [55][100] 

 

Az időérték nem teljesülésének költsége egy intervallumban mozog, melynek nagysága az 

átfutási idő növekedésével folyamatosan növekszik. Ez azt fejezi ki, hogy minél hosszabb 

az átfutási idő, annál eltérőbb a vásárlók értékelése, ami az egyéni preferenciáktól, valamint 

a termék tulajdonságaitól függ.  

Összegezve a logisztikai költségeket ezen termékeknél (munkaerő költsége, szállítási költ-

ségek) az eredmény a 3. ábrán látható:  
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3. ábra: A logisztikai költségek összegzése [55][100] 

 

Látható, hogy létezik olyan érték, amelyet mindegyik gyártási telephely el tud érni. Az idő-

érték szubjektív értékelése lehetővé teszi, hogy egy magasabb költségszintű megoldás ösz-

szességében kedvezőbb választást eredményezzen. 

 

Termelési komplexitás 

A világgazdaságban – a napjainkban tapasztalható globális válság ellenére – a gépjárműipar 

és az elektronikai ipar húzóágazatnak számít. Ez nem csak és nem elsősorban a termelési 

volumen tekintetében igaz, hanem az őket kiszolgáló kutatás-fejlesztési háttéripar és rájuk 

épülő anyagi és nem anyagi szolgáltató szektor viszonylatában is. Ezen iparágakat kiszolgá-

ló ellátási láncok egyre bonyolultabbá válnak. Ennek okai a termék életciklusok rövidülése, 

amely mellett párhuzamosan a termékválaszték szélesedése is tapasztalható.  

A mérethatékonyság iránti igény következtében megfigyelhető a termelés koncentrációja és 

a termelés kihelyezése távoli pontokra. A versenyképesség fenntartása érdekében a gyártó 

vállalatoknak egyre inkább szakosodniuk, specializálódniuk kell. Következésképpen a ter-
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mék egyre több és több gyártási folyamaton megy keresztül, szervezetileg és földrajzilag 

elkülönült vállalatoknál, ami egyre hosszabb ellátási láncokhoz vezet – akkor is, ha a köz-

tük lévő távolság földrajzi értelemben relatíve alacsony. 

 

Földrajzi távolság 

Az alacsonyabb gyártási költségek érdekében a viszonylagosan olcsó munkaerő (Kína, Vi-

etnám, India, Brazília) használata a gyártási folyamatokban egészen gyakori módszerré 

vált. Az olcsó munkaerőt kínáló régiókban letelepedett gyártó vállalatok közvetlen gyártási 

költségei nyilvánvalóan alacsonyak, de másik szempontból viszont a szállítási költségek és 

a szállítási idő nő, ráadásul a szállítás megbízhatósága is csökken [96]. 

 

1. sz. táblázat: EU-ba érkező import a Kínai Népköztársaságból (forrás: EUROSTAT) 
 

EU-Import 2008 2007 2006 2005 2004 1998 

Kína (millió €) 247.655 232.536 194.828 160.327 128.590 41.974 

Az 1. sz. táblázat a Kínából az Európai Unióba érkező import növekedését mutatja 1998-tól 

napjainkig. Jól látható, hogy a 10 év alatt közel hatszorosára nőtt a forgalom, ami messze 

nem áll arányban a GDP átlagos növekedési ütemével, és elsősorban azzal magyarázható, 

hogy a termelés egyre nagyobb mértékben települt át Kínába. 

2.3.3 Ellátási láncok a hálózati gazdaságban 

A hálózati gazdaságban működő ellátási láncok jelentős mértékben megváltoztak az Inter-

net megjelenésével. Több fontos vezetői döntés és folyamat nem egy vállalaton belül, ha-

nem az Internet által biztosított közös platformokon megy végbe. Az ellátási láncon belül 

az információk elektronikus cseréje egyaránt előnyökhöz juttatja a vevőket és a lánc szerep-

lőit. Az Internet a pontosabb információnak és a megfelelő kommunikációs lehetőségeknek 

köszönhetően lehetővé teszi a vállalatok számára a vevői igényekre történő gyors reagálást. 

Ezzel a vevői igények kielégítése mellett csökkenhetnek az ellátási láncban felhalmozott 

készletek [7][32]. 
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A Web-alapú tervezési eszközök lehetővé teszik a vállalatok számára előrejelzéseik, ill. 

termelési adataik megosztását partnereikkel. Ez a lehetőség hozzájárul az átfutási idők 

csökkenéséhez, az előrejelzések pontosságát fokozza, továbbá jobb készlet forgási sebessé-

get és nagyobb vevőelégedettséget eredményez. Az Internet továbbá olyan új lehetőséget is 

nyújt az ellátási lánc partnerei közötti koordinációra is, mint pl. 4PL (fourth-party-logistics) 

szolgáltatók [89][90]. Azoknak a vállalatoknak, amelyek a hálózati gazdaságban sikeresek 

akarnak lenni, fejleszteniük kell kommunikációjukat partnereikkel, vevőikkel [7][32]. 

A termékáramlás mellett felértékelődött tehát az információáramlás jelentősége is. A 4PL 

szolgáltatók beállításával a logisztikai rendszerben, az ellátási láncban található él-rendszer 

bonyolultsága csökken, hiszen csökkenti az információs élek számát. Ezzel a 4PL vállalat 

az ellátási lánc bonyolultságát csökkenti. Ennek részletesebb indoklását az 5. fejezetben 

adom. 

 

 

4. ábra: 4PL szolgáltató hatása az ellátási láncra [saját szerkesztés] 
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2.3.4 Ellátási láncok rugalmassága 

Az ellátási láncok hossza és rugalmassága mind logikailag, mind technológiailag össze-

függ. Az nem mondható ki egyértelműen, hogy a hosszabb vagy rövidebb ellátási láncok 

rugalmasabbak-e, ennek megállapításához feltétlenül szükség van az ellátási láncokban 

áramoltatott anyagok és információk jellegzetességeinek vizsgálatára. Ahhoz viszont, hogy 

az egyes ellátási láncok konkrét tervezésénél a rugalmasság igényét ténylegesen figyelembe 

lehessen venni, szükség van a rugalmasság minél pontosabb értelmezésére. 

Bár a rugalmasság fogalma egyértelműnek tűnhet, jelentése nem minden esetben világos. A 

fogalom pontos meghatározását az is nehezíti, hogy a meglévő definíciókat gyakran vala-

milyen vezetői szintű szituáció vagy probléma színesíti. A leggyakrabban használt definíció 

szerint a rugalmasság a szervezet azon képessége, ahogyan reagálni vagy változni képes. A 

rugalmasság több dimenziós, hiszen egy vállalat bizonyos szempontból lehet nagyon ru-

galmas, ugyanakkor egy másik szempontból rugalmatlan. Hibás tehát egyszerűen egy „ru-

galmas rendszer”-ről beszélni. Ebben az esetben a rugalmasság adaptációs kapacitást jelent. 

Azért kapacitást és nem képességet, mert a kapacitás jobban kifejezi a rugalmasság több 

dimenziós voltát [22][23][26]. 

A rugalmasság dimenziói 

Alapvetően a rugalmasságnak két dimenzióját különböztetjük meg: időbeli és szándékbeli. 

A rugalmassággal foglalkozó irodalomban [21][26][28][94] a rugalmasság további két di-

menziója jelenik meg: intervallum és fókusz. Az időbeli dimenzió mutatja, hogy mennyi 

idő alatt reagál a szervezet. A lehetséges operációs tér (intervallum) mutatja, mit tud változ-

tatni az adott vállalat, ha előre látott, ill. mit tud változtatni, ha előre nem látható változás 

történik. A harmadik dimenzió a szándék, mely megmutatja, hogy a vállalat pro-aktív vagy 

reaktív. Végül a fókusz, mely megmutatja, hogy a rugalmasság a vállalaton belülre irányul-

e vagy a partnerekkel való kapcsolat irányába is hat. 

Idődimenzió 

Az idődimenzió azt mutatja, mennyire gyorsan tud a vállalat reagálni a környezet változása-

ira. Három fajta reagálási idő alapján három rugalmasságot különböztetünk meg: operatív 

rugalmasság, taktikai rugalmasság és stratégiai rugalmasság.  
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Az operatív rugalmasság a rövid távú kihívásokra történő adaptációt jelenti, mint például 

meghibásodások, váratlan hiányok. Az operatív rugalmasság egy napos, esetleg egy napon 

belüli reakciót feltételez. A taktikai rugalmasság a taktikai problémákra történő reagálást 

jelenti, ami az időtávot tekintve kb. negyedéves időt jelent, és általában terméktípusok, so-

rozatnagyságokra történő reagálást jelent, igazodva a megváltozott kereslethez. A stratégiai 

rugalmasság hosszú távú alkalmazkodást, változást jelent, általában jelentős tőkebefektetés-

sel és kockázattal.  

Az időbeli dimenzió tehát azt az időkeretet mutatja, amiben a vállalat képes adaptálódni 

valamilyen megváltozott körülményhez [22][94]. 

Lehetséges operációs tér (intervallum)  

Ez a dimenzió azt mutatja, hogy milyen mértékben tud adaptálódni az előrelátható és az 

előre nem látható változásokhoz a szervezet. Kétfajta rugalmasságot különböztethetünk 

meg: az első típus az előrelátható változásokra készül fel, arra készít terveket, míg a máso-

dik típus a nem előre jelezhető változásokra való gyors reagálásra készít fel [23][24]. 

Szándék 

Ez a dimenzió a vállalat hozzáállását mutatja a változásokhoz. A vállalat hozzáállhat aktí-

van a változásokhoz: próbál úgy reagálni a változásokra, hogy versenyelőnye származzon 

belőle. A passzív hozzáállás során a változás által okozott hatások minimalizálására törek-

szik a vállalat [24]. 

Fókusz 

Ez a dimenzió maga a terület, ahol a rugalmasság létrejön. Ez lehet külső és belső. Belső 

rugalmasság keletkezhet a következő területeken: gyártás, munkavállalói rugalmasság, 

szervezeti felépítés rugalmassága. A külső rugalmasság a beszállítók, szövetségek területén 

keletkezik.  

Belső rugalmasság 

Belső rugalmasság alatt leginkább a termelés rugalmasságát értjük. A termelés rugalmassá-

gát tartják a vállalat elsőszámú fegyverének a versenyelőny megszerzésében. Rugalmas 



 - 21 - 

gyártási rendszer bevezetésével nagyvállalatok is részesülhetnek ebből az előnyből, mely 

korábban a kisvállalatok kizárólagos előnye volt. 

Belső rugalmasság megjelenhet továbbá a személyi erőforrás menedzsment (HR) területén 

is. Távmunka, bérmunka és részmunkaidős szerződések mind hozzájárulnak a belső rugal-

massághoz. 

A harmadik területe a belső rugalmasságnak a szervezeti struktúra. A vállalat versenyhely-

zetének megfelelő szervezeti struktúra kialakítása nagyban segítheti a változásokra adott 

válasz gyorsaságát.  

Külső rugalmasság 

Megfigyelhető, hogy az outsourcing megoldások elterjedése miatt a vállalatok egyre inkább 

arra a (belső) területre koncentrálnak, amihez a legjobban értenek. Az így kialakult külső 

kapcsolatok növekvő rugalmasságot szülnek. Ez igaz azon vállalatokra is, melyek egy ellá-

tási lánchoz csatlakoznak. Ekkor a belső rugalmassága csökken, de a külső rugalmassága 

nő. Tehát a hálózatosodás és a külső rugalmasság egyenes arányban állnak egymással [21]. 

Napjaink gazdaságát a rendkívül erős verseny jellemzi. Ahhoz, hogy a vállalatok életben 

maradjanak ebben a versenyben, elengedhetetlen a nagyfokú rugalmasság. A változó válla-

lati környezet, az átalakuló ellátási láncok, a gyorsan változó fogyasztói igények arra kény-

szerítik a vállalkozásokat, hogy ezen fellépő változásokra gyorsan reagáljanak [22].  



 - 22 - 

3 Ellátási lánc modellek 

Általános megközelítésben a modellezés fő célja a rendszerek (jelenségek) – a vizsgálat 

szempontjából legfontosabb – minőségi és mennyiségi kölcsönhatásainak, ok-okozati kap-

csolatainak megállapítása. A korszerű irányítási feladatok megoldása ma már nem képzel-

hető el a rendszerek előzetes modellezése nélkül (a rendszer struktúrájának kiválasztása, 

paraméterek becslése, algoritmizálás, stb.). A modelleket megközelítési módjuk szerint két 

fő csoportra osztjuk: szimbolikus és tárgyi (anyagi) modellek.  

Az anyagi modellek a különféle absztrakt jelenségek egyszerűsített analóg fizikai modelljei.  

A szimbolikus modellek esetén a rendszer leírása ún. modellezési nyelveken lehetséges, 

mint például differenciálegyenletek, folyamatábrák, stb. A szimbolikus modelleket három 

további csoportba sorolhatjuk. Ezek a gnoszeológiai, az információs és a szenzuális model-

lek. A gnoszeológiai modellek felépítése megismerés célú és a rendszer, jelenség alapvető 

törvényszerűségeinek leírására és megmagyarázására szolgál. Az információs rendszer ese-

tében a modellezés célja nem csak a megismerés, hanem a megismert rendszer befolyásolá-

sa, esetleges fejlesztése, vagyis irányítása. A szenzuális modellek megérzések, benyomások 

segítségével írnak le bizonyos rendszereket [66]. 

Az ellátási lánc összetettsége miatt egy modell sem tudja a lánc egészének működését leír-

ni. A modell bonyolultsága és használhatósága közötti dilemmát fel kell oldani. Ezt úgy 

érhetjük el, hogy az ellátási lánc modellünket úgy alakítjuk ki, hogy az a valós folyamatok 

azon kulcs problémáira koncentráljon, melyek megoldása nem túl bonyolult. Ugyan nincs 

kialakult módszer arra, hogyan alakítsuk ki a modell hatókörét, ill. részletességét, a külön-

böző kutatók munkáiban [8][59] számos megoldást találhatunk. Ezek a kutatások általában 

a döntési hierarchia három szintjére alapulnak: 

• versenystratégia; 

• taktikai tervek; 

• gyakorlati rutinok. 

Az ellátási láncokkal kapcsolatosan felmerülő problémák – megválaszolandó kérdések – 

leggyakrabban az alábbiak: allokációs döntések, kereslet előrejelzés, elosztás-tervezés, stra-

tégiai szövetségek kérdése, outsourcing, beszállítók választása, információs technológia 
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megválasztása, árak meghatározása [4]. Bár a legtöbb probléma természeténél fogva straté-

giai szintű, számos probléma merülhet fel taktikai szinten is. Ilyenek lehetnek például a 

készletezési kérdések, anyagmozgatás, gépek kiválasztása, gyártósorok, épületek elhelyezé-

se.  

Ismét ki kell emelnem, hogy az operatív szintű kérdések, mint például a csomagolás, az 

útvonal tervezés nem kaptak ez idáig kellő hangsúlyt. A csomagolás operatív szintű terve-

zése számos esetben került már összeütközésbe a stratégiailag helyesnek vélt elképzelések-

kel. Példaként említhetem a tengerálló csomagolások problémáját. A transzkontinentális 

ellátási láncoknál gyakran merül fel a termékek konzerválásának, állagmegóvásának igé-

nye, mely végső annyi többlet költséget is jelenthet, hogy a stratégiai kihelyezés létjogo-

sultságát is megkérdőjelezheti. 

 

3.1 Kapcsolódási pontok, élek  

Az ellátási lánc felépítésének vizsgálatakor fontos azonosítani a lánc tagjait és a közöttük 

lévő kapcsolatokat, azonban minden lehetséges partner bevonása modellbe a megnövekedő 

bonyolultság miatt ellehetetlenítené a további munkát [9][10]. Lényeges azon releváns 

partnerek kiválasztása és bevonása a modellbe, amelyek kulcs értéknövelő szerepet játsza-

nak a láncban.  

Más szerzők [11] az ellátási lánc szereplőit két kategóriába sorolják: elsődleges és másod-

lagos partnerek. Elmondható, hogy az elsődleges partnerek a független rendszerintegrátorok 

és stratégiailag fontos üzleti szereplők, akik ténylegesen részt vesznek (fizikai vagy vezeté-

si tevékenységek elvégzésével) a termék vagy szolgáltatás előállításában. A másodlagos 

partnerek erőforrásokat, tudást, eszközt szolgáltatnak az ellátási lánc részére. Ilyen partne-

rek lehetnek például a fuvarozók, tanácsadó cégek, 3PL szolgáltatók és informatikai szol-

gáltatók. 

Ezek a kategóriák nem kizárólagosak, hiszen egy cég egyszerre lehet például elsődleges és 

másodlagos partner is egy ellátási láncon belül, amennyiben az egyik folyamat végrehajtá-

sában kulcsszerep hárul rá, egy másik folyamatban pedig csak támogató szerep. 
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Bár az elsődleges és másodlagos partnerek besorolása nem egyértelmű minden esetben, 

lehetővé teszi a vállalat számára az ellátási láncban előtte és utána álló legtávolabbi szerep-

lő meghatározását, valamint annak a pontnak az azonosítását, ahol a vevői kereslet keletke-

zik. A legmesszebb lévő szereplő a felfelé irányuló láncban általában egy másodlagos part-

ner (alapanyag-beszállító), míg lefelé a legtávolabbi partnernél már nem keletkezik hozzá-

adott érték, hanem a termék vagy szolgáltatás vásárlása történik. 

Ez utóbbi, a vásárlás helye, tekinthető a ’value-offering-point’-nak (VOP – értéknyújtó 

pont), ahol a vásárló keresletével megjelenik az ellátási lánc utolsó tagjánál (kereskedő, 

gyártó) [9]. A VOP határozza meg, hogyan és mikor jelentkezik a kereslet az adott termék-

re, illetve a vevő gazdaságossági „eredményét” is itt tudjuk meg (trade-off az értéknövelés 

és a tranzakciós költségek között). Az ellátási lánc felépítésének ilyetén tisztázása segítsé-

gére lehet a modell készítőjének, hogy milyen döntések meghozatalában, illetve milyen 

problémák megoldásában tud a modell támogatást adni. 

A [29] felhívja a figyelmet az ellátási láncon belüli kapcsolatok fontosságára, hiszen a kap-

csolatok révén juthat a vállalat versenyelőnyökhöz. Annak érdekében, hogy a kapcsolatok-

ból származó előnyöket minél jobban ki tudja használni, a vállalatnak meg kell értenie és 

ismernie a különböző kapcsolatok karakterisztikáit, melyeken keresztül ő maga is a lánchoz 

csatlakozik. A [10] irodalom az ellátási láncon belüli kapcsolatoknak négy jellegzetes típu-

sát különbözteti meg: 

• irányított tevékenységi kapcsolat; 

• felügyelt tevékenységi kapcsolat; 

• nem irányított tevékenységi kapcsolat; 

• nem ellátási lánc tag kapcsolata. 

Irányított tevékenységi kapcsolat alatt értjük az olyan kapcsolatot, ahol egy (elsősorban 

elsődleges) partner több beszállítójával vagy vevőjével közösen kezel egy folyamatot. Ezek 

a kapcsolatok több partnert is összeköthetnek, az ellátási lánc különböző részein. A cégek 

közvetlen bevonása a folyamat irányításába lehetővé teszi a partnerek közötti optimális 

erőforrás-allokációt (munkaerő, berendezés, know-how), valamint az információ-

megosztást.  
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A felügyelt tevékenységi kapcsolatokat nem maga a cég irányítja teljesen (általában egy 

elsődleges partner a felelős ezért), de bizonyos szintig résztvevője a folyamat (kapcsolat) 

felügyeletének és auditálásának.  

Nem irányított tevékenységi kapcsolat alatt értjük az olyan kapcsolatot, amelyet a résztvevő 

nem irányít és nem is felügyel. Ilyen esetben az adott cég teljesen megbízik a partnere azon 

képességében, hogy megfelelően kezeli az adott folyamatot, ekkor a vezetői felelősség is 

átkerül a partnerhez. 

Nem ellátási lánc tag kapcsolatai azok, melyek tagok és nem tagok között létesülnek. Az 

ilyen kapcsolatok nem integrált részei a lánc struktúrájának, de adott esetben fontosak a 

vállalat teljesítménye szempontjából.  

A fent említett kapcsolatok karakterisztikájának ismerete elősegíti a vállalat erőforrás-

allokációjának optimális végrehajtását, valamint a tervezést és modellezést. Ezért ezek azo-

nosítása elengedhetetlen a megfelelő modell elkészítéséhez [8][10]. 

Az élek strukturális elemzése 

Az ellátási láncok felépítésének és strukturális dimenziójának megértése előfeltétele a lánc 

modellezésének és elemzésének. Kétfajta strukturális dimenziót különböztetünk meg: hori-

zontálist és vertikálist. A horizontális dimenzió jelenti az azonos szintbeli kapcsolatokat 

egy ellátási láncon belül. Az ellátási lánc lehet hosszú, sok kapcsolattal, partnerrel vagy 

rövid, kevés partnerrel. A partnerek számának növelése megváltoztatja az ellátási lánc di-

menzióját. 

Jó példa erre az a vállalati törekvés, hogy csökkentsék beszállítóik vagy éppen vásárlóik 

számát, rövidítsék az ellátási láncot. Ezzel ellentétben az outsourcing, illetve különböző 

funkciók leválása (és ezzel párhuzamosan pl. 3PL szolgáltatók megjelenése) növeli az ellá-

tási lánc dimenzióját, hosszát és szélességét [74][77]. Bár az ellátási lánc dimenziójának 

meghatározása néha önkényes és nem egyértelmű, fontos a modell készítője számára, hogy 

megláthassa, megértse az ellátási lánc neuralgikus pontjait, és képes legyen meghatározni, 

hogy az ellátási lánc mely vetületeit érdemes részletesebben modellezni. 
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3.2 A modellezés környezete 

Arra vonatkozó elhatározás nélkül, hogy az ellátási lánc melyik összetevőjét irányítsuk, 

nem tudunk ellátási lánc célokat vagy víziókat kitűzni magunk elé. Ez fordítva is igaz, cé-

lok nélkül nem tudunk partnereinknél megfelelő teljesítménymérést végezni. Mivel a telje-

sítménymérés meghatározza az ellátási lánc modell outputját, nagyon fontos a kulcs össze-

tevők megállapítása a modell készítője számára. Bár ezek az összetevők vállalatonként elté-

rőek lehetnek, a [8][58] néhány hasznos példával szolgál: 

Célkitűzések az ellátási láncban 

A cél kitűzése a modellezés első lépése. A cél kitűzéséhez meg kell határozni azokat a prio-

ritásokat, illetve elvárásokat, melyek az ellátási lánc kapcsolatai mögött állnak. Ilyen hajtó-

erők pl.: vevőkiszolgálás fejlesztése, profit, tudástranszfer vagy kockázati tényezők.  

Vevőkiszolgálás fejlesztése 

Bár nehéz számszerűsíteni, az ellátási lánc végső célja a vevő elégedettsége. A vevői elége-

dettség lehetséges elemei: 

Termék elérhetőség 

A kereslet véletlenszerű váltakozása miatt az ellátási lánc végén álló szereplők gyakran 

nem tudják a vevők igényeit azonnal kielégíteni. Ezért az ellátási lánc modellnek tartalmaz-

nia kell a következő teljesítmény értékeket: készletszint nagysága, időben történt teljesíté-

sek aránya, pontos teljesítések aránya. 

Reagálási idő 

A reagálási idő az ellátási lánc rugalmasságának egyik legfontosabb jelzőszáma. Reagálási 

idő lehet például [8][58]: 

• az idő, amíg a termék megjelenik a piacon; 

• pontos teljesítés; 

• rendelés feldolgozási idő; 

• szállítási idő; 

• cash-to-cash idő (a gyártás megkezdésétől a vételár beérkezéséig eltelt idő); 
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• meghibásodás miatti leállás ideje. 

Pénzügyi megtérülés 

A pénzügyi megtérülés az összes költség, a bevételek és a tőke, mint termelési tényező vi-

szonya egymáshoz. Az ellátási lánc növelheti ezt az értéket, ha növeli a vállalat bevételeit, 

piaci részesedés, munkaerő hatékonyságát, miközben csökkenti kiadásait, hibáit, eliminálja 

felesleges folyamatait. Mivel ez az érték közvetlenül tükrözi az ellátási lánc tevékenységek 

költséghatékonyságát és profitabilitását, ezért ez a legelterjedtebb, legtöbbet alkalmazott 

változója az ellátási lánc modellnek. A megtérülést a következőképpen lehet osztályozni:  

Eszközök hasznosítása 

Az eszközök hasznosítását többféleképpen lehet mérni. Legelterjedtebb mérőszámok az 

eszköz forgási sebesség, készlet forgási sebesség. 

Befektetés megtérülése (Return on investment – ROI) 

Ez a pénzügyi mérőszám mutatja meg a befektetés valódi értékét. A befektetett tőke által 

generált profitot méri. 

Költségek alakulása 

Az ellátási láncokhoz kapcsolódó költségvizsgálatoknak széles látókörűeknek kell lenniük 

és a vállalat határain túl is kell vizsgálódniuk. A költség ilyen módon a stratégiai döntések 

függvényének tekinthető, mely inkább függ a vállalat versenyhelyzetétől, mint a végtermék 

mennyiségétől. Más szóval, a klasszikus költség-meghatározás (fix költség és változó költ-

ség), mely egy vállalaton belül jól mutatja a pénzügyi helyzetet, nem használható az ellátási 

lánc egésze esetében, éppen a több tényező és összetettebb hajtóerők miatt.  

Természetesen ennél sokkal részletesebb és kifinomultabb pénzügyi megtérülési mutatók is 

rendelkezésre állnak a szakirodalomban. A fentieket azon elv alapján választottam ki, első-

sorban szemléltetési céllal, hogy azok mennyiben kapcsolódnak a későbbiekben bemutatott 

BSC irányítási rendszerhez, amelyben a tulajdonosi szempontok (pl.: ROI), folyamatképes-

ségi szempontok (pl. eszközök hasznosítása), és vevői szempontok (költségek alakulása és 

ez alapján a díjszint) szerint csoportosítjuk a stratégiai célok elérésének mérését.  
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Ellátási láncok esetében jobban alkalmazható módszerek lennének például a tevékenység-

függő költség-megállapítás (activity based costing vagy ABC), minőség költségének vizs-

gálata (cost of quality vagy COQ). Ezek a módszerek azonban még meglehetősen kiforrat-

lanok, ezért a meglévő modellekben a klasszikus költség-megközelítést használják, úgy is, 

mint készlettartási költség, szállítási költség, rendelési költség, stb. [8][59][101]. 

Információ átadás és tudástranszfer 

Az információ az ellátási láncokon belül tulajdonképpen a partnerek közötti kapcsolatot 

jelenti, mely lehetővé teszi számukra, hogy koordinálják tevékenységeiket, növeljék a kész-

letek átláthatóságát [8]. Ezért az ellátási lánc sikere múlik azon, hogy a résztvevők hogyan 

osztják meg egymás között a valós idejű információkat, és hogy erre a megosztásra egyálta-

lán hajlandók-e.  

Az ellátási láncban szereplő partnerek együttműködése katalizátorként hathat a kutatás-

fejlesztési (K+F) tevékenységre az ellátási lánc teljes hosszában. A lánc egyik partner cé-

génél folytatott K+F eredmény átadása az ellátási lánc többi tagjának jelentősen csökkent-

heti a kutatási költségeket és időt a lánc többi résztvevőjénél, hozzájárulva ezzel a lánc egé-

szének sikerességéhez, profitabilitásához.  

Az együttműködési készség elengedhetetlen a vállalatok közötti információ-megosztáshoz. 

Ez az együttműködés pedig kölcsönös bizalom megléte esetén működhet, de legalább ilyen 

fontos a megfelelő technológiai platform, eszköztár, felület megléte is (internet, elektroni-

kus adatcsere). A valós idejű információ-megosztás hatékonysága függ a partnerek szerve-

zeti kompatibilitásától (kompatibilitás a kölcsönös bizalom illetve a technológia irányába). 

Mivel az ilyen kompatibilitás mérése bonyolult, a modellek általában egyszerűbb mutatókat 

használnak, például az EDI-n, elektronikus adatcserével érkezett megrendelések százalékos 

arányát. 

Kockázati tényezők 

Az ellátási láncok résztvevői a készletek esetleges közös kezelésén túl általában nem kell, 

hogy a saját vállalatuk határain túl operatív módon is szerepet vállaljanak. Mégis, az ellátási 

láncban nagyobb a hibák kockázata, egyszerűen a lánc bonyolultsága, összetettsége miatt. 

A [8][10] irodalom felhívja a figyelmet arra, hogy ezen kockázatok csökkenthetők az in-
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formációk szinkronizálásával, az átfutási idők csökkentésével valamint a partnerek közötti 

feszültségek, érdekellentétek felismerésével és kezelésével. Megfigyelték továbbá azt is, 

hogy a vállalaton kívülről érkező kockázatok, veszélyek, mindig nagyobbak, mint a vállala-

ton belül keletkezők, egyszerűen azért, mert kevésbé ismertek. Ezért a modell készítésekor 

különösen fontos az ellátási láncon belül, annak tevékenységeihez kapcsolódó kockázati 

tényezők ismerete.  

Minőségi hibák kockázata 

Az ellátási lánc szereplőinek kölcsönös függése miatt a minőségi hibákból fakadó kockázat 

nagyon jelentős tényező. Ugyanígy fontos a komissiózásból illetve ütemterv be nem tartá-

sából fakadó hibák megelőzése is. Továbbá ide sorolhatók olyan kockázatok is, mint a té-

ves szállítás, késői szállítás, illetve az ezekből fakadó áruromlás. 

Információkból fakadó hibák kockázata 

A nem megfelelő információátadásból származó legfontosabb következmény az ún. ostor-

csapás effektus [67][92], ahol az ellátási láncon végighaladva, részben az információ pon-

tatlansága miatt túlzóan ítélik meg az igényeket a tényleges igényekhez képest. Mivel az 

ostorcsapás effektus miatt feleslegesen nagy termelést terveznek, ezzel növelve a felesleges 

készletek számát, illetve a gépek kapacitásának nem optimális kihasználását, a modell szer-

kezetében az ostorcsapás effektusnak szerepelnie kell [88].  

A fentiek illusztrálására egy kereskedelmi és tranzit csomópont folyamataiban a gyakorlat-

ban előforduló kockázati elemeket foglalom össze a 2. sz. táblázatban, vállalati felméréseim 

alapján [100]. 
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2. táblázat: Kockázati elemek az ellátási láncban, kereskedelmi és tranzit csomópont (saját szerkesztés) 
Belső folyamat Vevővel kapcsolatos folyamat 

• Bejövő megbízás, előrejelzés késedelmes, hiányos, 
téves rögzítése 

 

• Szakmailag hiányos megbízás elfogadása  
• Visszaigazolás teljesíthetőségi feltételek ellenőrzése 

nélkül 
• Visszaigazolás elmulasztása 

• Belső feladatok hiányos, téves meghatározása  
• Téves ütemezés meghatározása • Késedelmes ügyletkezelés 
 • Téves kiegészítő adatok kiküldése 
• Hiányos, téves beérkező okmányok elfogadása, okmá-

nyok elvesztése 
• Hiányos, téves okmányok kiküldése megbízónak 

• Feladat nyomon követés, további forgalmi eltérések 
feltárásának elmulasztása 

• Megbízó informálásának elmulasztása, téves in-
formálás 

• Nyilvántartott és tényleges készletek eltérése • Már visszaigazolt megbízás lemondása, módosítá-
sa 

• Beérkező áru sérült, mennyiségileg eltér, "termékok-
mányok" (pl. garancialevél) hiányosak vagy nem meg-
felelőek 

• Beérkező áru sérült, mennyiségileg eltér, "termék-
okmányok" (pl. garancialevél) hiányosak vagy 
nem megfelelőek  

• Betárolt áru nem található a nyilvántartásban megjelölt 
helyen 

• Késedelmes kiszolgáltatás  

• Tárolt áru tárolás közben sérül 
• Áru anyagmozgatás közben sérül 

• Árusérülés 

• Tárolt áru tárolás közben elvész "dézsmálás" • Áruhiány 
• Termékokmány elveszik, sérül • Termékokmány elveszik, sérül 
• Kitárolás tévesen rögzített megbízás alapján • Téves kiszállítás 
• Anyagmozgatónak tévesen kiadott feladat  
• Tévesen végrehajtott kitárolási feladat  
• Tévesen végrehajtott árukiadás  
• Nem a termékhez tartozó termékokmány kiadása • Téves okmánykezelés  
• Termékokmányok hiányos kiadás  
• Áruokmányok (számla, vám, szállító) hiányos, téves 

kiadása  
 

• Informatikai nyomon-követés elmulasztása, téves, 
hiányos adatrögzítés 

• Megbízó téves tájékoztatása, téves adatközlés 

• Teljesíthetőség vizsgálat elmulasztása • Késedelmes kiszállítás, késedelmes jelentkezés a 
felrakón 

 • Már visszaigazolt megbízás lemondása, módosítá-
sa 

• Fuvarozó bejelentkeztetés és/vagy a bejelentkezés 
adatai rögzítésének elmulasztása 

• Megbízó informálásának elmulasztása, téves in-
formálás 

• Feladat helytelen értelmezése • Nem megfelelő paraméterű és/vagy felszereltségű 
jármű kiállítása (ADR, rakományrögzítő stb.) 

• Hiányos, alakilag, tartalmilag nem kielégítő okmányok 
elfogadása 

• Teljesítési határidő be nem tartása 
Késedelmes kiszolgáltatás  
Késedelmes kiszállítás 

• Okmányok elvesztése  
• Téves okmánykitöltés  
• Hiányos, alakilag, tartalmilag nem kielégítő okmányok 

kiadása 
• Téves okmánykezelés 
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A lehetséges változatok taktikai és operatív korlátai 

Az ellátási lánc korlátozó tényezői olyan megkötéseket jelentenek, melyek bizonyos döntési 

lehetőségeket nem tesznek lehetővé a vállalatok számára, továbbá meghatározzák bizonyos 

döntési alternatívák megvalósíthatóságát [35]. Ezek a tényezők az alábbiak: 

Kapacitás 

Az ellátási lánc tagjának, szereplőjének pénzügyi, technológiai és egyéb lehetőségei meg-

szabják az elérhető outputot: készletszint, termelés, munkaerő, tőkebefektetés, outsourcing. 

Ide tartozik a gyártásra és raktározásra felhasználható terület is. 

Kereslet mértéke 

Az ellátási lánc integrációjában a vállalatnak fontos a beszállítók (előtte álló lánc partnerek) 

kapacitását összehangolni a kereslet (utána következő lánc partner által igényelt mennyi-

ség) mértékével. 

Vevői igényeknek való megfelelés 

Mivel az ellátási lánc fő célja a vevő igényeinek kielégítése, ezért ezek a legfontosabb kor-

látozó tényezők. Ilyenek pl. a szállítási időablakok, vezetési idők, stb. [8][10]. 

Döntési változók 

A döntési változók határozzák meg a döntés végkimenetelének lehetséges spektrumát, így 

közvetlenül kapcsolódnak az ellátási lánc teljesítményéhez. Ezért a teljesítmény mérésének 

rendszere a döntési változók függvénye. A következőkben néhány ilyen változót sorolok fel 

a [8][10][36] irodalmak alapján: 

Hely 

Annak az eldöntése, hogy hol helyezkedjenek el a gyáregységek, raktárak, elosztó közpon-

tok, beszállítók. 

Elosztás 

Annak eldöntése, melyik elosztó központ vagy raktár melyik vevőt, piaci szegmenst szol-

gálja ki. 
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Hálózati felépítés 

Az elosztási hálózat felépítését, típusát mutatja meg (centralizált, decentralizált, közvetett, 

közvetlen). Ide tartozik továbbá a meglévő üzemek és elosztó központok fejlesztése vagy 

éppen megszüntetése. 

Gyáregységek és berendezések száma 

Ez a változó mutatja, hány gyár, raktár szükséges a vevők vagy a piaci szegmens igényei-

nek kielégítésére. A kiszolgáló berendezések számát is ez a változó adja meg.  

Az értékesítés lépcsőinek száma 

Az ellátási lánc horizontális tagoltságát mutatja. 

Kiszolgálási szekvencia 

Ez a mutató az elosztás módját, menetrendjét adja meg. 

Mennyiség 

Az optimális (rendelési, gyártási, szállítási) mennyiséget mutatja. 

Készletszint 

A vállalatnál található készletek optimális mennyiségét mutatja (alapanyag, félkész termék, 

késztermék). 

Munkaerő 

A rendszer működéséhez szükséges élőmunka mennyiségét mutatja. 

Outsourcing igénye 

Ez a változó mutatja, milyen külső szolgáltatókra (IT, 3PL, 4PL) van szükség a rendszer 

működéséhez. 

Ezen döntési változók és az előre meghatározott optimum kritériumok alapján alakítható ki 

az ellátási láncban a megfelelő struktúra.  
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3.3 A modellváltozatok f ő jellemz ői 

Egyes megközelítésekben a szakirodalom [8] négy csoportba sorolja az ellátási lánc model-

leket: 

• determinisztikus modellek; 

• sztochasztikus modellek; 

• hibrid modellek; 

• IT-alapú modellek.  

Determinisztikus modellek esetén a modell paraméterek ismertek és rögzítettek, míg a szto-

chasztikus modellekbe bizonytalan paraméterek és véletlen paraméterek is bekerülnek.  

A determinisztikus modellek két fő alcsoportra oszthatók: egykritériumos és többkritériu-

mos modellekre [44][45].  

A hibrid modellek tartalmaznak determinisztikus és sztochasztikus elemeket is. Két fő cso-

portja a készlet-optimalizáló és szimulációs modellek. Előnye, hogy egyszerre tud jól előre-

jelezhető, és nem előre-jelezhető paraméterekkel dolgozni [46][47]. 

Az IT-alapú modellek célja az ellátási lánc tervezése során valós idejű információk segítsé-

gével a lánc átláthatóságát javítani. Ilyen modellek a WMS (raktárirányítási rendszer, 

Warehouse Management System) [48], TMS (szállítás irányítási rendszer, Transportation 

Management System) [49], termelésirányítási rendszerek (MRP II. – Manufacturing 

Resource Planning), elosztási hálózatok tervezése (DRP – Distribution Resource Planning) 

[50], stb. [36][37][38].  

Az ellátási lánc modellek csoportosítását mutatja az 5. sz. ábra a [8] alapján. Ebben a cso-

portosításban tulajdonképpen többféle, egymással kevéssé összefüggő szempont keveredik. 

Egyrészről a külső környezet hatása a folyamatokra, hiszen csak a külső hatások tekinteté-

ben beszélhetünk sztochasztikus vagy determinisztikus modellekről. Másodszor megjelen-

nek benne olyan distinkciók, melyek tulajdonképpen technikai részletkérdések, amennyiben 

az csak a számítástudomány mindenkori állásának függvénye, hogy egy adott feladatot 

szimulációs módszerekkel oldunk meg, vagy zárt alakban, analitikusan, esetleg rekurzív 

algoritmussal kezelünk. Az IT-alapú modellek állnak legközelebb az operatív szinthez, itt 
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azonban az ellátási lánc funkciói közti kapcsolat nem elég szoros, mivel a stratégiai szintű 

trade-offok nem jelennek meg. Az egyes stratégiák közti választás ugyanis nagymértékben 

meghatározza az operatív szinten, az egyes funkciók tekintetében elérhető hatékonyság 

mértékét. Ezzel kapcsolatban az 5.1.2. fejezetben mutatok gyakorlati példát. 

 

Ellátási lánc modellek

Determinisztikus Sztochasztikus Hibrid IT-alapú

Szimulációs

Készlet 
optimalizációs

WMS

GIS

ERP

 

5. ábra: Ellátási lánc modellek csoportosítása [8] 
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4 A teljesítménymérés módszertanának értékelése 

A híres brit fizikusnak, Lord Kelvinnek tulajdonítják az alábbi mondást: „Amikor képes 

vagy arra, hogy megmérd azt, amiről beszélsz, és ezt számokkal is ki tudod fejezni, akkor 

már van az adott dologról valami elképzelésed…(máskülönben) a tudásod csekély és inga-

tag lábakon áll; lehet ugyan a tudás kezdete, de aligha nevezhetjük olyan gondolatnak, 

amely felért volna a tudomány szintjéig.” (idézi [12]). 

Mind szélesebb körben ismerik fel, hogy az ellátási lánc hatékony menedzsmentje olyan 

döntő tényező, amely az adott cég számára differenciált, a többi cég termékétől és szolgál-

tatásától jól megkülönböztethető termékek és szolgáltatások előállítását teszi lehetővé, és 

versenytársaikkal szemben előnyökhöz juttatja a vállalatokat. Ezt némiképp leegyszerűsít-

ve, de a lényeget megtartva szokták hangoztatni, hogy napjainkban nem az egyes termékek, 

hanem az ellátási láncok versenyének vagyunk tanúi. Ez az adott ellátási lánc részeit képe-

ző belső feladatok és funkciók, illetve külső műveletek és tevékenységek közötti szilárd és 

hatékony kapcsolatok szoros integrációját kívánja meg [83]. Az SCM koncepció alapjaiban 

módosítja a cégek korábbi jellegét és természetét, hiszen az irányítás ezentúl nem az üzleti 

folyamatok közvetlen, direkt ellenőrzésén és irányításán, hanem mindinkább az ellátási lánc 

szereplőinek, az abban résztvevő szervezeteknek egymás közötti integrációján alapul. Az 

ellátási lánc különböző cégei közötti koordináció feladataik hatékony kivitelezésének zálo-

ga. Ezért elengedhetetlen, hogy az ellátási láncot alkotó cégek az itt betöltött saját szerepü-

ket, és feladataik teljesítésével járó, más - az ellátási lánc részét képező - cégekre gyakorolt 

hatásokat megértsék [71].  

A teljesítménymenedzsment kialakításának fő lépései és feladatai a következőkben foglal-

hatók össze [11]:  

1. A stratégia kialakítása és szabályokba foglalása. 

2. A stratégia megvalósításának irányítása. 

3. A feladatok felmérése (ekkor nemcsak a tervezett stratégia végrehajtását vizsgáljuk, 

hanem arról is megbizonyosodunk, hogy az adott stratégia céljainak teljesítése in-

dokolt). 

4. Az adott állapot vizsgálata és ellenőrzése. 
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5. Ellenőrizni, hogy a nem-módosítható követelményekkel nem kerültünk ellentmon-

dásba. 

6. Közölni az alkalmazottakkal az elvárásokat. 

7. Az (adott feladatban) érintett személyekkel való kapcsolattartás. 

8. Gondoskodni a visszacsatolásról. 

9. A magatartás értékelése és jutalmazása. 

10. A teljesítmény során a “legjobb gyakorlat” kiértékelése. 

11. Tájékoztatás a vezetőség döntéshozói gyakorlatáról. 

12. A javítás (önkorrekció), változtatás, fejlesztés és tanulás ösztönzése. 

 

A fenti felsorolás azonban egy lényeges elemet nem említ, nevezetesen annak előzetes el-

lenőrzését, hogy a kiválasztott stratégia a gyakorlatban megvalósítható-e, az 5. számú lépés 

ugyanis erre csak közvetve utal. A megvalósíthatóság nem kizárólag technológiai szem-

pontból vizsgálandó, hanem a megfelelő költségek vonatkozásában is. Az előzetes vizsgálat 

hiányában előfordulhat, hogy a nem megfelelő stratégia, mint a szervezeti szinten nagyobb 

tehetetlenséggel bíró, ezért nehezebben megváltoztatható rendszerelem hibáját operatív 

szinten kellene korrigálni („a helytelen dolgokat helyes módon tenni”), ami mindenképpen 

kudarcra van ítélve. 

4.1 Ellátási láncok teljesítménymérésének fontosság a 

A cégek esetében a versenyelőny a gyakorlatban azt jelenti, hogy ellátási láncuk teljesítmé-

nyének realizálásakor mind a költségek, mind a szolgáltatás terén előnybe kerülnek. Az 

SCM elve a szállítmányozás és a logisztikai szolgáltatások kontextusában is fontos, alkal-

mazandó és hasznos elv. 

Az ellátási lánc teljesítményének (Supply Chain Performance – SCP) mérése azért fontos a 

szállítmányozást, logisztikai szolgáltatásokat végzők számára, mert az ellátási lánc résztve-

vői számára értéket teremtenek. Az ellátási láncok ráadásul mind fontosabb szerepet játszik 

a szolgáltatás–alapú gazdaságokban. Figyelembe véve a logisztikai egyre fokozódó jelentő-

ségét, mindinkább nő az igény hogy az SCP-t megértsék és (fel)mérjék, s így a teljesít-

ményt is javítsák. A globális verseny növekedésével és mind intenzívebbé válásával a cé-

gek már nem szorítkozhatnak kizárólag saját egyéni teljesítményük javítására, a szervezetek 

közötti zökkenőmentes együttműködés lehet csak a siker záloga [86].  
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Az ellátási lánc többszörös üzleti viszonyokat foglal magában, lehetővé téve ezáltal a szer-

vezetek közötti kapcsolatok szinergiájának kihasználását [73]. Az SCM megköveteli, hogy 

a teljesítmény mérésének belső dimenzióit úgy alakítsák ki, hogy azok a tágabb, partneri és 

közösségi aspektusokat is magukba foglalják, és elkerülhető legyen a vezetési gyakorlat 

szűklátókörű, csak a saját szempontokra összpontosító megközelítési módja. A cégek szá-

mára az ellátási lánc hatékony működtetéséhez ezért szükséges az ellátási láncok teljesít-

ményének pontos mérése. Tekintettel arra, hogy az ellátási láncok teljesítményének méré-

sekor többféle szempontot lehet mérlegelni, számos cég számára komoly problémát jelent 

saját teljesítményét úgy értékelni, hogy közben a teljes ellátási láncot is figyelembe veszi 

[69]. 

Eltérő vélemények vannak [10][11][12][13] azt illetően, hogy milyen összetevők alkotják 

az ellátási láncok teljesítményét. A költség a kezdetektől a teljesítmény alapvető kritériuma 

volt. Korábban azonban a raktározási, szállítási, és termelési költségek nagyobb jelentősé-

gűnek tartották, mint a többi teljesítmény-kritériumot [51]. Ezek a költség alapú teljesít-

mény kritériumok az ellátási láncban rejlő lehetőségeket nem tekintették olyan tényezők-

nek, amelyek a teljesítmény javításához kellő mértékben hozzá tudnának járulni. 

Ahogy a piaci verseny fokozódik, az üzleti életben már nem csak a költségszempontok 

számítanak egyedül fontos és kizárólagos tényezőknek [76]. Egy példa az integrált mérésre 

az un. készpénz-készpénz ciklus, amely átlépve a funkcionális és szervezeti határokon lát-

hatóvá teszi az ellátási lánc többi szereplője számára az egész lánc teljesítményét, és 

együttműködésre ösztönzi őket. 

Ezzel ellentétben a nem-integrált mérés kizárólag az ellátási lánc részét képező egyes cége-

ken keresztül biztosít betekintést a lehetséges, felmerülő problémákba. Az ellátási láncok 

teljesítményének mérésére [36] javasol egy olyan megközelítést, amely a költségeket olyan 

egyéb kritériumokkal ötvözi, mint a vevőszolgálat és az ökológiai érzékenyég, vagyis a 

környezetre való figyelés. Az SCM-el foglalkozó, egyre jobban terebélyesedő szakirodalom 

[24][28] azt javasolja, hogy az ellátási láncok teljesítményét számos összetevő figyelembe-

vételével definiálják, mint például az idő és sebesség, agilitás és rugalmasság, minőség és 

termelékenység. 

Más kutatók amellett érvelnek [12][13], hogy az ellátási láncok teljesítményének mérésére 

szolgáló új kritériumok elfogadásakor a rendszerszemlélet alapján kellene dönteni. Nem 
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tűnik megfelelő megoldásnak az sem, ha a SCP mérésekor egy adott vállalatra maximalizál-

ják az agilitás, a minőség vagy az átfutási idő jelentőségét, és ugyanekkor nincsenek tekin-

tettel az ellátási lánc részét képező partnercégeik teljesítményénél felmerülő követelmé-

nyekre. Az ilyen töredezett mérések kevés információval szolgálnak, és ennek akár a helyes 

döntés is kárát látja, hiszen a szükséges összefüggések nem állnak rendelkezésre [13].  

Az ellátási láncok teljesítményének mérésekor felmerülő problémák megoldására egyes 

kutatók [13] az ellátási láncok teljesítményének elemzéséhez kétszintű modellt javasoltak. 

Az első szint a lánc szintje, a második pedig a műveleti szint. A lánc szintjén az elérendő 

célokhoz megfelelő kritériumokat párosítanak, ezeket az ellátási lánc adott szakaszaihoz 

rendelik úgy, hogy az ellátási láncok teljesítménye az adott vevőszolgálati céloknak megfe-

leljen, s így az ellátási lánc legjobb stratégiáját választják ki. A műveleti szintnél a gyártási 

és logisztikai tevékenységeket az elérendő célok alapján optimalizálják. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy ebben a modellben megjelenik ugyan az operatív szint, de 

csak mint inferior kategória, és nincs megfelelő visszacsatolása (lásd 1. ábra). 

A [21] az ellátási lánc esetében egy új koncepciót javasolt a stratégiai, taktikai és műveleti 

teljesítmény szintjeinek mérésére. Meghatározásra kerültek a teljesítmény mérésére szolgá-

ló alapvető mutatószámok. Arra fektetett különös hangsúlyt, hogy a teljesítmény mérésekor 

beszállítókkal, hatékonysággal, ügyfélszolgálattal, készletgazdálkodási és logisztikai költ-

ségekkel, ill. ráfordításokkal az ellátási lánc teljes hosszában szükséges foglalkozni. 

Megint más kutatók [36] a komplex, holisztikus prognózis igen sajátos felfogását választot-

ták. Ez a módszer kiküszöböli a kollektív tervezés, prognosztizálás és új módszerek adaptá-

lásának egyik legnagyobb problémáját: a késedelmet, az időbeli halogatást, és ez által az 

ellátási láncok teljesítményének igen jelentős javulását eredményezi. A javasolt modellnek 

olyan területeken is pozitív hozadéka van, mint a fokozott alkalmazkodási képesség, termé-

kek rendelkezésre állásának biztosítása, készletgazdálkodás és a kapcsolódó költségek op-

timalizálása, ill. a megnövekedett bevételek. 

A Supply Chain Council (SCC) kifejlesztette a Supply Chain Operations Reference 

(SCOR) modelljét. Ez a modell figyelembe veszi az ellátási lánc résztvevőinek teljesít-

ménnyel szembeni elvárásait, továbbá az ellátási láncon megfigyelhető műveleteket és te-

vékenységeket folyamatok sorozatának tekinti, és az ellátási láncban a különböző szervezeti 
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folyamatokat a következő négy összetevő szerint rendezi: terv, erőforrás, előállítás és szállí-

tás.  

Minden egyes összetevő saját mérési /értékelési kritériummal bír: 

• az ellátási lánc megbízhatósága; 

• alkalmazkodási képesség, rugalmasság; 

• költségek; 

• források, eszközök. 

Ezt a modellt elsősorban a gyártási folyamatokra összpontosítva dolgozták ki, de jó alapot 

teremtenek arra, hogy a szolgáltatás-alapú logisztikában, az ellátási láncok teljesítményének 

méréséről a használati érték előállításának pontjait, illetve azok prioritásait figyelembe le-

hessen venni.  

További szerzők [32] az alábbi három paramétert alkalmazzák az ellátási láncok teljesítmé-

nyének leírására: 

• szolgáltatás színvonala; 

• gazdasági hatékonyság; 

• a vevők /ügyfelek elégedettsége. 

Az előbbiekben taglalt módszerek többsége különös hangsúlyt fektet az ügyfelek nézőpont-

jából vizsgált teljesítmény fontosságra. Ezek jobbára olyan minőségen alapuló, kvalitatív 

paraméterek, amelyek stratégiai-globális szinten alkalmasak a logisztikai teljesítmény leírá-

sára. Ám ha az ellátási lánc teljes vertikumának teljesítményét szeretnénk megfelelő módon 

lemérni, és tudni szeretnénk azt a tényleges teljesítményt is, amit az ellátási láncban műkö-

dő szereplőknek kell teljesíteniük, akkor szükség lesz a mennyiségi, kvantitatív paraméte-

rek pontos meghatározására is. 

Az 5. fejezetben meg fogom mutatni, hogy milyen fizikai folyamatok és paraméterek elen-

gedhetetlenek a vevői igényeinek kielégítéséhez. A stratégiai paramétereket és mértékegy-

ségeket le kell bontanunk a műveletek (operatív, alsóbb) szintjére, és olyan mennyiségi-

kvantitatív értékekhez és jelzőszámokhoz kell eljutnunk, amelyek már alkalmasak lesznek 

arra, hogy a teljes ellátási láncot mérjük és vizsgáljuk. A fizikai (operatív / működési) szint 

folyamatainak pontos meghatározásával és megmérésével a szolgáltatás minősége és a ve-
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vői elégedettség is előre meghatározható lesz. A [31][32] irodalmak a logisztikai teljesítést 

a stratégiai szint outputjaként írják le. Disszertációban az ellátási lánc menedzsmentet stra-

tégiai és operatív szintre vonatkoztatva is vizsgálom, és a célom a két szint között a gyakor-

latban megjelenő diszkrepancia rendszerszintű feloldása. 

A rendszerekben zajló folyamatok irányítására és ellenőrzésének fontosságára hívja fel a 

figyelmet a [70] irodalom. Az idő és a legtágabb értelemben vett források szűkössége miatt 

ez a folyamatellenőrzés párosul a készletgazdálkodás kontrolljával és az operatív működési 

rendszerek ütemezésével is. Túl a folyamatellenőrzésen, az operatív rendszernek még meg 

kellene felelnie a minőség, sebesség, megbízhatóság, rugalmasság és költség formájában 

jelentkező tágabb körű, a stratégiai és piaci versennyel kapcsolatos céloknak is [70].  

Az irányítás, visszacsatolás már csak azért is elengedhetetlen, mert a vevők igényei, vala-

mint az ellátási lánc teljesítménye az idők során változhatnak. A feladatok teljesítéséhez 

szükséges a folyamatok eredményeinek mérése, és a kitűzött normaértékekkel történő ösz-

szevetése.  

A szabályozhatóság érdekében a folyamatok paraméterértékeit egy adott intervallumon 

belül kell tartani, és törekedni kell viszonylagos állandóságukra. A tervezett és valós para-

méterértékek összevetése alapján lehetséges ezen paraméterértékek bizonyos visszaható 

hatályú befolyásolása a teljesítmény javítása érdekében. 

Az infrastruktúra és a létesítmények elhelyezkedésének elemzése rámutathat arra, hogy mi 

rejlik a megnövekedett szállítási idő, magas fuvarozási és anyagmozgatási költségek és a 

halmozódó készletgazdálkodási kiadások hátterében. A megfelelő eljárások, mint pl. az 

infrastruktúra vagy létesítmények újratervezése révén megoldhatóvá válnak bizonyos prob-

lémák, és az újratervezett változat elemzéséből fakadóan a folyamatos és állandó szabályo-

zás, és az ezzel járó korrekciók is lehetővé válnak. A teljesítmény javítása érdekében döntő 

fontosságú az ellátási láncban zajló folyamatok irányítása, szabályozása. A szabályozást 

pedig – legalábbis részlegesen – mérések révén lehet realizálni [72]. 

A stratégiai, taktikai és működési szintek lehetővé teszik a célkitűzések és a trade-offok 

szétválasztását, és segítenek kiválasztani a megfelelő irányítást és felügyeletet [75].  
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A stratégiai szint intézkedései általában olyan kérdések megválaszolására szolgálnak, mint 

a tágabb összefüggéseken alapuló gyakorlatok vizsgálata és adatgyűjtés, vállatok pénzügyi 

tervei, versenyképesség és a szervezeti célokhoz való ragaszkodás mértéke. 

A taktikai szint a – a stratégiai szinten meghatározott eredmények elérésének érdekében – a 

források allokációjával és hozzárendelésével, illetve az elérendő célokhoz viszonyított tel-

jesítmények mérésével foglalkozik. Az ezen a szinten mért teljesítmények a középszintű 

vezetés döntéseihez szolgáltatnak értékes visszajelzést.  

A operatív szinten alkalmazott mérések és mutatószámok pontos adatokat követelnek meg, 

és az alsószintű vezetők döntéseinek hatását és eredményét értékelik. Amennyiben ezek a 

mutatószámok megfelelőek, hozzájárulnak a taktikai célok megvalósulásához. 

A nem megfelelő mutatószámok azonban nemcsak azt jelentik, hogy operatív szinten nem 

megfelelő a végrehajtás, hanem azt is, hogy egy stratégiailag helytelen döntést nem lehet jól 

végrehajtani operatívan. 

Számos cég úgy fogja fel a folyamatos fejlesztést, mint egy eszközt, amely révén a cég az 

SCM alkalmazásával az alapvető versenyképességét fokozni tudja. A cégek hatékonyságá-

nak és eredményességének maximális kihasználása érdekében ellátási láncuk maradéktalan 

integrálásához elengedhetetlen a teljesítménymérések és mutatószámok fejlesztése. Ennek 

hiányában a vállalatok az ellátási láncában rejlő lehetőségeket nem tudja maradéktalanul 

kiaknázni.  

Addig, amíg egy ellátási láncban az elkülönülő telephelyek csak a partikuláris érdekeiket 

követik, nem garantálható az egész lánc hatékonysága. Nyilvánvaló, hogy a pusztán egy-

egy szereplőre vonatkozó teljesítménymérések a teljes ellátási lánc vertikumának értékelé-

sére és mérésére alkalmatlanok.  

Olyan teljesítmény-modelleket és tanulmányokat kell alkotni, amelyek révén a teljes láncra 

vonatkozó szervezeti célok és az ehhez tartozó eredmények mérhetőek lesznek, s ez által 

lehetővé válik a stratégia hatékonyságának biztosítása, illetve az alkalmazandó technológia 

is elérhetővé válik. A vállalatok többsége felismerte az ilyen mérés jelentőségét, ám ezek-

nek a gyakorlatba történő átültetése során több akadályba ütköztek.  
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Amíg egyes vállalatok és kutatók a pénzügyi teljesítmények mérésére fektettek nagy hang-

súlyt, addig mások az üzemeltetési mérésekre koncentráltak. Ezek az egyik vagy másik 

tényezőket túlzottan preferáló szemléletmódok nem vezettek olyan mérési módszerekhez, 

amelyek alkalmasak lennének arra, hogy a szervezeti teljesítményről világos képet kapjunk. 

Egy kiegyensúlyozottabb, objektív megközelítési mód eléréséhez feltétlenül szükséges an-

nak tisztázása, hogy amíg a pénzügyi teljesítmények mérése elsősorban a stratégiai dönté-

sek meghozásához és a külső jelentések elkészítéséhez lehet fontos, addig a termeléssel, ill. 

szállítással kapcsolatos műveletek napi rutinellenőrzésénél gyakran a nem pénzügyi méré-

sek vezethetnek eredményre. 

 

4.2 A klasszikus mérési rendszerek továbbfejlesztés ének szük-
ségessége, multikritériumos mérések 

 
Az 1980-as évektől kezdődően egyre inkább láthatóvá vált, hogy a teljesítmény hagyomá-

nyos mérési módszerei a korszerű piaci viszonyok között működő, piaci versenynek kitett 

szervezetek működtetéséhez és irányításához már nem lesznek elégségesek[57]. Napjaink-

ban a műszaki-technológia szférában és a gyártási technológiák területén gyökeres változá-

sok mentek végbe, s így a korábbi vezetési és jelentési rendszerek nem bizonyulnak megfe-

lelőnek [52][53][54]. Ezek az elavult módszerek és eljárások nemcsak haszontalanná vál-

tak, hanem jelenleg bizonyos esetekben az alkalmazásuk kimondottan káros hatással van az 

irányításra. Számos kutató [17][18][19] adott hangot abbéli aggodalmának, hogy ezeknek a 

hagyományos eljárásoknak nagyon jelentős korlátaik vannak.  

Ezeket a korlátokat az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 

• Természetüknél és jellegüknél fogva a megtörtént, múltbéli dolgokra koncentrálnak, 

és kevés információt adnak a jövőben bekövetkező teljesítményre és stratégiai cé-

lokra vonatkozóan [19]. 

• A hosszú távú folyamatokat befolyásolni és meghatározni akaró döntéshozás szá-

mára a belőlük nyerhető információik túlságosan halmozottak, összesítettek és torzí-

tottak. 

• Olyan rövid-távú folyamatokra vonatkozó döntéshozást segítik, mint pl. tőkeinvesz-

tíció elhalasztása [16][17]. 
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• Nem biztosítják a folyamatok, termékek, minőség és vevők vonatkozásában felme-

rülő költségek pontos mérését. 

• Az operatív vezetők számára nagyobb felelősséget biztosító új vezetési technikák 

esetében nem alkalmazhatóak [17][19]. 

• Nem rendelkeznek stratégiai szempontokkal, ill. alkalmatlanok arra, hogy a minő-

ségre, rugalmasságra, adaptációs képességre és alkalmazkodóképességre vonatkozó 

adatokat szolgáltassanak. 

• A túltermelést nem szankcionálják, az ésszerűsítésre vonatkozó ötleteket és az inno-

vációt gyakran gátolják [16][18]. 

• A folyamatos fejlesztés és tökéletesítés helyett a vezetőket arra ösztönzik, hogy ra-

gaszkodjanak a bevett gyakorlathoz. 

• A külvilág helyett inkább a belső szempontokra figyelnek; elhanyagolva ezzel azt, 

hogy versenytársaikra vagy vevőikre nagyobb figyelmet fordítsanak [16][19]. 

• A különböző módszerek gyakran nem alkalmazhatóak párhuzamosan. 

• A teljesítmény mérését, annak mérési kritériumait jobbára igen tágan és felületesen 

határozták meg [16].  

 

A teljesítmény többdimenziós mérése  
 
Ahogy azt már korábban kifejtettem, a teljesítmény hagyományos (a pénzügyi mutatókon 

alapuló) mérési rendszere alkalmatlannak bizonyult arra, hogy mindazokat a tényezőket és 

összetevőket beazonosítsa és integrálja, amelyek az üzlet minőségének javítása és a piaci 

előnyök megszerzése során döntő jelentőséggel bírnak. Az elmúlt húsz évben az üzleti vi-

lágban és az akadémiai műhelyekben számos olyan, a teljesítmény mérésére szolgáló, több 

dimenziót is felölelő rendszert fejlesztettek ki, amelyek alkalmasak arra, hogy a korábbi, 

hagyományos mérési rendszerek és szisztémák hiányosságait kiküszöböljék. A követke-

zőkben a nemzetközi életben is jól ismert modelleket és rendszereket fogom bemutatni és 

elemezni. 

 

Sink és Tuttle Modell 

A Sink és Tuttle modell a teljesítmény mérésére szolgáló rendszerek klasszikus változata. 

Ez a koncepció azt állítja, hogy egy adott szervezet teljesítménye hét, a teljesítménnyel 

kapcsolatos kritérium bonyolult kölcsönhatásának eredője. Ez a hét kritérium a hatékony-
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ság, eredményesség, termék/szolgáltatás minősége, termelékenység, a munkakörülmények 

minősége, innováció és végül a jövedelmezőség. Az eltelt idő ellenére az erre a hét telje-

sítmény–kritériumra koncentráló módszer továbbra is alkalmazható, de ennek a teóriának 

számos, és igen komoly korlátja van. Nem veszi számításba azt, hogy a rugalmasságra 

mekkora igény van, noha ez az elmúlt néhány évtized alatt ennek jelentősége megnőtt. A 

modell hiányossága az is, hogy a vevő szempontjait csak nagyon korlátozottan veszi tekin-

tetbe [16].  

 

A teljesítmény mérésének mátrixa (Performance Measurement Matrix) 

A teljesítmény mérésének mátrixa annak eredményeként született meg, hogy a kiegyensú-

lyozott mérésre vonatkozó javaslat [54] megfogalmazódott. Megkülönböztet költségvonza-

tú és nem költségvonzatú méréseket, belső és külső méréseket, ezáltal kiegyensúlyozottabb 

teljesítménymérést tesz lehetővé. Ez a koncepció lehetőséget biztosít a szervezetek számára 

méréseik tervezésére, és elsősorban a mérésekre vonatkozó szükséges módosítások és ki-

igazítások felismerésére. A módszer hátulütője, hogy ez az egyszerű szisztéma nem képes a 

mérések minden egyes sajátosságát figyelembe venni, de előnye, hogy a teljesítmény bár-

milyen típusú méréséhez képes alkalmazkodni [16].  

 

“SMART” piramis  

A stratégiai mérési és jelentési technológia (Strategic Measurement and Reporting 

Technique – SMART) piramisa már lehetővé teszi azt is, hogy a külső és belső szempontú 

mérések iránti igényeket is figyelembe vegyék. Ennek a piramisnak az a célja, hogy a cé-

lokhoz kapcsolódó információk felülről lefelé történő továbbításával egy szervezet stratégi-

áját összekapcsolja az adott szervezet működésével, illetve a méréseket és azok eredménye-

it alulról felfelé haladva továbbítsa a „csúcsra”. Ez a teljesítmény-mérési rendszer a célok 

négy szintjét foglalja magában. Ezek az adott szervezet külső hatékonyságára (a piramis bal 

oldala) és az adott szervezet belső hatékonyságára (a piramis jobb oldala) vonatkoznak 

(lásd a 6. ábrát). A teljesítménypiramis legnagyobb előnye, hogy kísérletet tesz a cég célja-

inak és a működési teljesítmény mutatóinak integrációjára. 

Sajnos azonban ez a megközelítés sem tartalmaz semmilyen olyan elvet vagy elképzelést, 

amely alkalmas lenne arra, hogy a legfontosabb teljesítménymutatókat azonosítsa, és még a 
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folyamatos fejlesztés és korrekciók elvének egyértelmű és világos integrálására is alkalmat-

lan [63]. 

 

 

 
6. ábra: A SMART Piramis [63] 

 
Medori & Steeple integrált rendszere  

A [14] irodalom egy olyan integrált szisztémát javasol, amely alkalmas a teljesítmény mé-

résének rendszerét ellenőrizni, vizsgálni és azt korrigálni. Ez a megközelítés hat, részlete-

sen leírt szakaszt foglal magába. Hasonlóan a többi koncepcióhoz, a kiindulópont itt is az 

adott cég gyártási stratégiájának és sikertényezőinek meghatározása (1. szakasz). 

A következő fázis során a fő feladat a cég stratégiai követelményeinek és hat meghatározott 

versenyprioritásnak (a termék minősége, költség, rugalmasság, idő, kiszállítás és a jövőbeli 

növekedés) a szembeállítása (2. szakasz). 

Ezt követően kiválasztják a legalkalmasabb méréseket és végrehajtják azokat. A mérések 

során 105, részletesen meghatározott mérési egységet tartalmazó ellenőrző listát használnak 

(3. szakasz). 
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A mérések kiértékelését követően a rendelkezésre álló teljesítménymérési rendszert felül-

vizsgálják, majd ez alapján meghatározzák, hogy melyik így megkapott mérési eredményt 

fogják megtartani (4. szakasz). 

Az eljárás elengedhetetlen részét képezi az alábbi nyolc szempont szerint meghatározott 

mérések tényleges elvégzése: elnevezés, cél, teljesítmény értékelése, egyensúlyba hozás, 

gyakoriság, az adat forrása, felelősség, korrekció (5. szakasz). 

Végül a legutolsó, 6. szakasz során a cég teljesítménymérési rendszerének időszaki felül-

vizsgálatát végzik el.  

Ennek a módszernek előnye, hogy egyaránt alkalmazható új teljesítménymérési rendszer 

tervezésekor és a már meglévő rendszer korrekciójára is. A rendszer tartalmaz egy olyan 

részt is, amely részletesen leírja, hogy a teljesítmény mérését miképpen kell elvégezni. En-

nek az eljárásnak a korlátai jobbára a 2. szakasszal kapcsolatban merülnek fel, ahol a telje-

sítmény mérési rendszerének és alaptervének vázolása érdekében a teljesítmény mérésének 

mátrixát megalkották, ugyanis csak kevés támpontot és útmutatást ad, és a koordinátahálót 

csupán hat, egymással versenyző prioritásból szerkesztették meg [13]. 

 

A teljesítmény prizmája 

A teljesítmény prizma egy 2001-ben kifejlesztett fogalmi rendszer [62]. Ez a teória azt veti 

fel, hogy a teljesítmény mérési rendszerét a teljesítmény öt egymástól jól megkülönböztet-

hető, ám mégis kapcsolódó szempontja alapján kell megszervezni. Ez az öt szempont a kö-

vetkező: 

1. Az érintett személyek elégedettsége: kik a legfontosabb partnereink, mit akarnak, 

mire van szükségük? 

2. Az érintett személyek hozzájárulása: mi mit akarunk a partnereinktől, tőlük mire 

van szükségünk a kölcsönösség alapján? 

3. Stratégiák: milyen stratégiákat kell alkalmaznunk, hogy az igény- és szükséglet-

halmazok kettőségének meg tudjunk felelni? 

4. Folyamatok: milyen folyamatokat kell alkalmaznunk, hogy stratégiáinkat végre tud-

juk hajtani? 

5. Kapacitások: milyen kapacitásokat kell felhasználnunk, hogy ezeket a folyamatokat 

működtetni, és korrigálni tudjuk? (lásd 7. ábra) 
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7. ábra: A teljesítmény prizmája [62] 

 

A teljesítményprizma révén a többi modellhez viszonyítva sokkal átfogóbb képet kapunk az 

ellátási lánc résztvevőiről.  

Ennek a fogalmi modellnek az egyik erőssége, hogy még a mérések kiválasztásának folyamata 

előtt vizsgálja az adott cég kidolgozott stratégiáját. Ennek köszönhetően ez a modell lehetővé 

teszi, hogy a teljesítmény mérése biztos alapokon nyugodjon. A teljesítményprizma ezen kívül 

a korábbi teljesítménymérési módszerek kialakításánál elhanyagolt szereplőket (mint pl. alkal-

mazottak, beszállítók, vagy közvetítők) is figyelembe veszi.  

A teljesítményprizma a korábbi, „hagyományos” teljesítményméréseken túlmutat, ám keveset 

árul el arról, hogy maga a teljesítménymérés hogyan kerül végrehajtásra. Másik komoly hátrá-

nya, – amely az előbbiekben taglalt modellekre is igaz – hogy igen kevés, sőt szinte semmilyen 

figyelmet nem fordít arra, hogy az adott vállalatoknál milyen, esetleg már meglévő teljesít-

ménymérési rendszereket alkalmaznak.  
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4.3  BSC mint multikritériumos mérési rendszer haté konysága 
 

Az előállítási költség-, és elszámolási rendszerekből kifejlesztett teljesítményméréseket 

számos oldalról éri kritika. Hogy ezekre a jogos kifogásokra választ tudjanak adni, olyan új 

teljesítménymérési modellek fejlesztése kezdődött meg, amelyek már kiegyensúlyozottabb 

szempontok szerint foglalkoznak az adott problémával. Például 1991-ben – még a [15]-t 

megelőzően - a kutatók első ízben álltak elő a többdimenziós kiegyensúlyozott teljesít-

ménymérés koncepcióival, amely aztán – BSC (Balanced Scorecard) formájában [15] – lett 

közismert.  

Ezek a teljesítménymérések egyszerűek és könnyen alkalmazhatóak. Használatukat legfő-

képpen az a hátrányuk árnyékolja be, hogy kizárólag az idő dimenziójára koncentrálnak, és 

figyelmen kívül hagynak olyan, a teljesítmény szempontjából jelentős komponenseket, 

mint a költségek, kiszállítás és minőség.  

A Balanced Scorecard (BSC) módszertan 1992-es megjelenése óta széles körben alkalmaz-

zák, és úgy tekintik, mint egy, az üzleti szférában a teljesítménymérés és stratégia me-

nedzsment céljaira kiválóan alkalmazható, apró részleteket is tekintetbe vevő eszközt.  

A BSC modelljét azért fejlesztették ki, hogy rendelkezzenek egy olyan módszerrel, amely a 

stratégiai fejlesztés folyamatával, a stratégiai eredmények nyomon követésével és a telje-

sítményméréssel is foglalkozik. Ezt a mérések négy, egymással kölcsönhatásban lévő 

szempontra felosztásával érik el (lásd 8. ábra). 
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8. ábra: A Balanced Scorecard[16] 
 

 

1.A pénzügyi szempont: „Hogyan kell a tulajdonosokhoz viszonyulnunk?” A növekedés, a 

jövedelmezőség és a kockázat a tulajdonosok szemszögéből nézve. 

2.Vevő szempontja: hogyan tekintenek ránk a megrendelőink? Az értékteremtés és a diffe-

renciálódás stratégiája a vevők szemszögéből  

3.Az üzlet belső folyamatai szerinti szempontok: miben kell kitűnnünk és jobbnak len-

nünk? A vevők és tulajdonosok igényeinek kielégítéséhez a különböző üzleti folyamatok 

mely stratégiai prioritásain keresztül vezet az út? 

4.Innovációs és tanulási szempontok: tudunk továbbra is fejlődni és értéket teremteni? 

Melyek azok a prioritások, amelyek a szervezeti változásokat, az innovációt, és a növeke-

dést elősegítő légkör kialakulásához hozzájárulnak [15][16]?  

 

Ahogy a BSC a fenti négy szemponthoz tartozó feladatok, célok, lépések, intézkedések, 

tervek és kezdeményezések integrálásával az általános elképzeléseket és stratégiákat támo-

gatja, nyilvánvalóvá teszi, hogy stratégiai irányítási-vezetési eszközként milyen értékekkel 

bír. Ez jóval túlmutat a puszta pénzügyi jelzőszámokon, hiszen kiemeli a nem- pénzügyi 

szempontok fontosságát is. A pénzügyi eredmények és teljesítmény biztosítása érdekében a 
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többi szempont ösztönző tényezőként működik, és azokat valós súlyuknak megfelelően 

kiegyensúlyozottan kell figyelembe venni.  

A BSC végrehajtásának folyamata az alábbi négy lépéssorral írható le [15][16]: 

1. Az elképzelések, a vízió értelmezése és a víziót illetően konszenzusra jutás. 

2. A feladatok közlése, a célok kitűzése és a stratégiákkal való összekapcsolásuk. 

3. A tervfeladat megállapítása, az erőforrások allokálása és hozzárendelése, az eléren-

dő mérföldkövek kitűzése. 

4. A visszacsatolás biztosítása és a tanulás. 

A [15] irodalom a teljesítményt ösztönző tényezők legfelső szintű feladatokra gyakorolt 

hatásának megértéséhez a stratégiai térképek használatát javasolta (stratégiai térkép helyett 

néha a sikertérkép kifejezést használják). A stratégiai vagy sikertérképek teljesen nyilván-

valóvá teszik a teljesítmény eredményei, és ezeket az eredményeket elősegítő tényezők 

közötti kapcsolatot. A megfelelő teljesítményösztönző tényezők, illetve az ok-okozati kap-

csolatrendszer láncolatára vonatkozó üzleti koncepcióhoz illeszkedő végeredmény-mérési 

módszer megválasztásával és alkalmazásával a szervezet világosabb képet kap arról, hogy 

miképpen tudja a potenciális versenyelőnyét kamatoztatni. 

 

A BSC-n túl  

Dacára annak, hogy a BSC-t széles körben alkalmazzák, napjainkban ez a módszer számos 

esetben bizonyult alkalmatlannak és pontatlannak. Az eredeti BSC modell alábbi öt főbb 

korlátjára mutatnak rá [16]: 

1. Túl nagy hangsúlyt fektet a vevő szempontjaira, s ez által hallgatólagosan elsiklik a 

szélesebb piaci szempontok fölött. 

2. Nem képes arra, hogy érdemben foglalkozzon azzal a hozzájárulással, amelyet a cég 

feladatai és céljai eléréséhez az alkalmazottak és beszállítók nyújtanak. 

3. A cég működése során használt környezet meghatározásakor nem foglalkozik azzal, 

hogy az adott környezetnek mi a szerepe. 

4. Az érintett szereplők hozzájárulásának felmérése során nem tisztázza a teljesítmény 

mérésének módját. 

5. Nem mutat rá kellőképpen a „motivált alkalmazottak” fontosságára, noha ez a té-

nyező a szolgáltatási szférában kikerülhetetlen. 
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Ezen hiányosságok megoldására számos cég a BSC-t a saját szempontjai szerint módosítot-

ta. Sok olyan európai vállalat (mint pl. a NOKIA) van, amely felismerte az emberi erőfor-

rás-gazdálkodás jelentőségét. A 9. ábrán látható módosított BSC már tartalmaz olyan to-

vábbi mérési szempontokat, amelyek nem képezték az eredeti BSC modell részét. Hasonló-

képpen a „Balanced IT Scorecard (BITSC)”, illetve az „továbbfejlesztett információs szol-

gáltatás BSC-i” szintén az érintett cégek stratégiái szerint módosított BSC-t alkalmaznak. 

 

Balanced 
Scorecard

A vízió értelmezése
- a vízió tisztázása
- konszenzus keresése

Visszajelzések és tanulás
- a közös elképzelés 
megfogalmazása
- stratégiai visszajelzések 
szolgáltatása
- elősegítése a stratégia 
felülvizsgálatának és a 
tanulásnak 

Kommunikáció és 
kapcsolódás

- kommunikáció és oktatás
- célok kitűzése
- a teljesítménymérés 
összekapcsolása a 
jutalmazással

Üzleti tervezés
- célok kitűzése
- stratégiai kezdeményezés
- erőforrások allokálása
- mérföldkövek kijelölése

 
9. ábra: Továbbfejlesztett BSC [16] 

 

Együttműködő ellátási láncok teljesítménymérési modellje 

A [64] irodalom felhívja a figyelmet az együttműködő ellátási láncok (CSC – Collaborative 

Supply Chains) teljesítménymérési modelljeinek hiányára. Az általuk javasolt modell az 

együttműködő ellátási láncok esetében a következő modellváltozókkal operál: 

• együttműködés szintje; 

• üzleti stratégia; 

• folyamatok; 

• technológiák; 

• tulajdonosok. 
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Ez a modell, bár kísérletet tesz a korábbi modellek továbbfejlesztésére, hasonlóan ezekhez 

főként olyan költségváltozókat alkalmaz (erőforrások, output és rugalmasság), melyek to-

vábbra sem fektetnek hangsúlyt az általam javasolt operatív és kvantitatív mutatókra. 

A különböző kutatók által kifejlesztett teljesítménymérési modellek és rendszerek a 3. táb-

lázatban foglalhatók össze. 

3. táblázat: Teljesítménymérési módszerek összegzése  
Modell  Teljesítménymérési módszerek/ Mutató-

számok 
Sink &Tuttle (1989) Eredményesség, hatékonyság, minőség, ter-

melékenység, a munka és innováció minősé-
ge, jövedelmezőség/ költségvetésnek való 
megfelelés  

PM Mátrix (1989) Költségtényezők, költségvonzattal nem járó 
tényezők, külső tényezők, belső tényezők 

SMART teljesítménypiramis (1991) Minőség, teljesítés, a folyamat időtartama, 
költség, a fogyasztó elégedettsége, rugal-
masság, termelékenység, a piac befolyásolá-
sára irányuló intézkedések, pénzügyi intéz-
kedések 

BSC (1992) Pénzügyi, fogyasztó, belső szakmai/üzleti 
(business), tanulás és növekedés 

Teljesítmény prizma (2001) Az érdekelt személyek elégedettsége, straté-
giák, folyamatok, képességek adottságok, az 
érintett személyek hozzájárulása 

Balanced IT Scorecard - BITSC (2003) Pénzügyi szempont, a fogyasztó elégedettsé-
ge, belső folyamatok, infrastruktúra és inno-
váció, a társadalom szempontjai  

A továbbfejlesztett információs szolgáltatás 
BSC-je (BSC of Advanced Information 
Service –AISBSC 2003) 

Pénzügyi szempont, a fogyasztó szempontja, 
a társadalom, folyamatok, infrastruktúra és 
innováció 

Együttműködő ellátási láncok teljesít-
ménymérési modellje (2005) 

Együttműködés szintje, üzleti stratégia, 
technológia, tulajdonosok szempontja 

A fenti táblázatból látszik, hogy a mutatók általában globálisak és minőségiek. Ehhez ha-

sonlóak például a www.supplychainmetric.com internetes portálon javasolt mérési rendsze-

rek is. Disszertációmban ezek mellett a mennyiségi és operatív mutatók fontosságára kívá-

nok rámutatni. 

4.4 Az SCM teljesítmény mérése és eszközei 

Igen gyakran a vállalatok rengeteg teljesítménymérési adattal rendelkeznek, amelyek száma 

az alkalmazottaik és külső tanácsadók javaslatainak köszönhetően folyamatosan tovább 

gyarapszik. Ezek a cégek képtelenek belátni azt, hogy a teljesítmény értékelését sokkal job-
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ban elvégezhetnék, ha csak néhány fontos tényezőt vennének figyelembe. Ezek a tényezők 

természetesen nem nyilvánvalóak, ám a siker szempontjából pont ez a néhány terület bír 

döntő jelentőséggel. A teljesítménymérésnél olyan mértékegységeket és méréseket, ill. kor-

rekciókat kell alkalmazni, amelyek csakugyan a szervezeti teljesítmény lényegét ragadják 

meg. 

A mérési rendszernek elő kell segítenie, hogy az adott helyhez és helyzethez legmegfele-

lőbb mértékegységeket és méréseket használják. A teljesítmény hatékony méréséhez és 

korrekciójához a mérés céljaiként szervezeti célokat kell kitűzni, illetve a kiválasztott mér-

tékegységeknek a pénzügyi és nem pénzügyi mérések közötti egyensúlyt kell tükrözniük. 

Ezeknek olyan pénzügyi és nem pénzügyi méréseknek kell lenniük, amelyek a döntéshoza-

tal és a vezetés stratégiai, taktikai és operatív szintjeihez kapcsolhatóak. 

Az eszközöket és méréseket a [17] irodalom az ellátási lánc alábbi tevékenységeinek és 

folyamatainak - (1) terv (2) forrás (3) összeszerelés/gyártás (4) teljesítés/megrendelő - kon-

textusában vizsgálja. 

4.4.1 A megrendelés tervezése  

A megrendelés tervezésének vizsgálatára azért van szükség, mert egy nagyon lényeges 

elemét mutatja be a csomópontok kapcsolódásának. Az anyag és információáramlás fontos 

eleme a megrendelés, továbbá összefüggésbe hozható az általam később kifejtett ellátási 

lánc hossz kifejtéssel.  

A megrendelés bevitelének módszere 

Ez a módszer meghatározza annak a módját és mértékét, ahogy a vevő jellemzőit az ellátási 

láncnál alkalmazott információk „nyelvére” lefordítják. 

A megrendelés lebonyolításának ideje 

A megrendelés teljes ciklusának ideje, vagy másként „megrendeléstől a teljesítésig” átfutási 

ideje arra az időtartamra vonatkozik, amely a megrendelő megrendelésének beérkezésétől a 

kész termék megrendelőhöz történt leszállításáig terjed. A megrendelés átfutási idejének 

csökkentése az ellátási lánc reakcióidejének lerövidülését is eredményezi, és legalább olyan 

fontos a teljesítmény mérésénél, mint amennyire forrása a versenyelőny növelésének, hi-

szen a versenyképesség meghatározásakor a vevő kiszolgálására közvetlen hatással van 

[20]. 
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A vevő megrendelésének útja  

Az a pálya, amelyet egy megrendelés „bejár”, szintén fontos mérőszám, minthogy a külön-

böző csatornákon elhasznált időtartamokat így meg lehet határozni. A vevő megrendelési 

útjának elemzésével azonosítani lehet az értéknövekedést nem eredményező tevékenysége-

ket, és így a megfelelő intézkedések alkalmazásával ezeket ki lehet küszöbölni. 

4.4.2 A résztvev ők kapcsolatrendszerének értékelése 

Hosszú időn át a beszállító teljesítményének mérése az árak váltakozásán, a visszautasított 

átvételeken, és a megadott időben történő leszállításon alapult. A beszállítók és a termék 

kiválasztásánál a döntő szempontok az ár volt, és vajmi kevés figyelmet fordítottak olyan 

egyéb tényezőkre, mint a minőség, megbízhatóság, stb. Napjainkra a beszállítók megítélé-

sénél figyelembe vett szempontok terén alapvető változásokat tapasztalhatunk [84][85].  

A beszállítók értékelése: A beszállítóknak az ellátási lánc (hatékonyság, integráció, alkal-

mazkodási képesség és a vevők elégedettsége) összefüggéseiben történő értékelése terén 

már olyan méréseket is figyelembe vesznek, amelyek a stratégiai, operatív és taktikai szin-

teken is nagy súllyal esnek latba. 

A stratégiai szintű mérések magukban foglalják az átfutási időnek az iparág adott elvárásai-

hoz való viszonyát, a minőségi szintet, a költségcsökkentést célzó kezdeményezéseket és a 

beszállítóknak a piaci helyzet figyelembevételével kialakított árkalkulációját. 

A taktikai szintű mérések magukban foglalják a beszerzési rendelések ciklusidejének haté-

konyságát, a folyamatok nyilvántartását, a cash-flow-t (készpénzforgalmat, likviditást), a 

minőségbiztosítás metodikáját és a kapacitások rugalmasságát. 

Az operatív szintű mérések magukban foglalják a mindennapi műszaki kihívásokra való 

reagálás képességét; a kialakított ütemtervhez való igazodást; azt a képességet, amellyel 

elkerülik a panaszok és kifogások felmerülését; és végül a hibátlan és hiánytalan teljesítés 

elérését. 

A beszerzés irányítása során szabályos időközönként vizsgálni kell azt is, hogy a beszállí-

tók mennyire képesek a cég hosszú távú szükségleteit kielégíteni[60]. Az alábbi területekre 

kell fokozott figyelmet fordítani: a beszállítók általános fejlesztési terve; a jövőbeli tervezé-
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si kapacitás a releváns területeken; a beszállítás és beszerzés irányításának szerepe a beszál-

lítók stratégiai tervezésében; tartalékok a jövőbeli termelési kapacitások számára; és azok a 

pénzügyi tartalékok, amelyek ezeket a fejlesztéseket lehetővé teszik. 

Az ellátási láncban résztvevők közössége a vevő és eladó olyan együttműködését jelentő 

kapcsolatrendszere, ahol a felek bizonyos mértékben kölcsönösen egymásra vannak utalva, 

és együttműködnek egy adott projekt vagy beszerzés érdekében. Egy ilyen szövetségben 

nagy súlyt fektetnek a közvetlen, hosszú távú partnerségre, bátorítják a kollektív tervezést 

és a felmerülő problémák együttes kezelését és megoldását. A beszállítók szövetkezése már 

régen felkeltette a kutatók és az adott terület gyakorlati szakemberinek figyelmét. Mindany-

nyian leszögezték, hogy az ellátási lánc működéséhez és a források eredményes és hatékony 

kiaknázásához elengedhetetlen a partneri viszony kialakítása [80].  

Nem kevésbé fontos ezen partneri viszony fenntartása is. Csupán a vevők vagy beszállítók 

teljesítményének értékelése önmagában kevés, szükség van a partneri viszony vizsgálatára 

is. A partneri viszony értékelésekor azokat a tényezőket kell vizsgálni, amelyek ezt a vi-

szonyt ösztönzik és erősítik [79]. Például a felmerülő problémák közös orvoslása esetén 

sokat elárul az adott beszállítói partneri viszony tartósságáról vagy intenzitásáról, hogy ek-

kor a felek mennyire képesek egymásnak segíteni a megoldásban. A partneri viszony ilyen 

szempontok alapján történő kiértékelése a győztes-győztes partneri viszonyt eredményezhe-

ti, amely aztán a még hatékonyabb, eredményesebb és mélyebben beágyazott ellátási lánc-

hoz vezet el [17][19]. 

 

4.4.3 A termelés, a használati érték teremtés szint je 

Amint a megrendelést beütemezték, és a termékhez biztosították a forrásokat, a következő 

lépés a termék legyártása. A termelés teljesítményének döntő szerepe lesz a termék árára, a 

termék minőségére, a teljesítés sebességére, a szállítás megbízhatóságára, és a rugalmasság-

ra is. 

Minthogy a termelés az ellátási lánc rendkívül fontos részét képezi, így azt mérni, illetve 

folyamatosan tökéletesíteni kell. A termelés szintjén az alábbi mutatószámokat tekintik 

megfelelőnek [17]:  
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A termék és a szolgáltatások skálája: az a termelő egység, amelyik termékek és javak széles 

választékát állítja elő, kisebb reagálási képességgel rendelkezik, a szűkebb termékskálát 

kínáló termelőüzem gyorsabban tud új termékre átállni. A széles termékskálával bíró gyá-

rak nagy valószínűséggel gyengébb teljesítményt nyújtanak a gyorsaság, szállítás megbíz-

hatósága, és az egy dolgozóra vetített, értéknövelt termékek előállítása terén. 

A fentiek tükrében nyilvánvaló, hogy a termékskála az ellátási lánc teljesítményét nagyban 

befolyásolja. 

A kapacitások hasznosítása: az előbbi állításból világosan következik, hogy az ellátási lánc 

tevékenységi szintjének meghatározásakor a teljesítőképesség igen fontos szerepet tölt be. 

Ahogy a gyártási teljesítmény számos aspektusa, úgy a kapacitások hasznosítása is – a ru-

galmasságra, az átfutási időre, a teljesíthetőségre gyakorolt hatásából fakadóan – közvetle-

nül, direkt módon befolyásolja a vevő által támasztott igények kielégítésének gyorsaságát.  

Az ütemezési eljárások eredményessége: Az ütemezés arra az időre vagy időpontra vonat-

kozik, amikor vagy amitől számítva adott tevékenységeket el kell végezni. Az ilyen megkö-

tések meghatározzák azt a módot, ahogy az erőforrások egy működési rendszerben áramla-

nak, meghatározzák, hogy mely hatékonyságnak van a termelésre döntő hatása, s így azt is, 

hogy az ellátási láncnak milyen lesz a teljesítménye. Például a JIT, MRP és ERP ütemezési 

eljárások befolyásolják a beszerzést, átfutási időt és a sorozatnagyságot. Mivel az ellátási 

lánc esetében az ütemezés döntően a vevő igényei és a beszállító teljesítményének függvé-

nyében kerül kialakításra, így az ütemezés eszközeit, ezen összefüggéseket figyelembe vé-

ve kell megválasztani [17].  

 

4.4.4 A disztribúciós logisztika, a helyérték létre hozásának folyamata 
és teljesítménye 

Az ellátási lánc folyamatai közül a disztribúció az, amelyik közvetlenül és fizikailag is ta-

lálkozik a megrendelővel. Ezért a megrendelő megelégedettségét döntően a disztribúció 

határozza meg, így a versenyképesség növeléséhez elsősorban a disztribúció mérésére és 

tökéletesítésére kell nagy gondot fordítani. A szállítás – természetéből fakadóan – egy fo-

lyamatosan és dinamikusan változó környezetben zajlik, így az elosztási rendszer tanulmá-

nyozása, illetve az ezt követő korrekciója komoly kihívást jelentő feladat. Nehéz feladat azt 
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prognosztizálni, hogy az elosztási rendszer valamely fontos elemeinek változása a rendszer 

egészére milyen hatással lesz. 

A szállítás teljesítményének kiértékelésére szolgáló módszerek 

A szállítás teljesítményének növelése többek között az átfutási idő valamely összetevőjének 

a csökkentésével lehetséges. A szállítás teljesítményének egy másik fontos szempontja az 

időben történő szállítás.  A pontos szállítás annak a jele, hogy valóban tökéletes teljesítés 

történt, másrészről ez a vevői elégedettség szintjének mértékét is kifejezi. A [20] irodalom 

egy hasonló elvet, a rendelés időben történő teljesítésének mérését javasolja. Ez a koncep-

ció a szállítás megbízhatóságának és a megrendelés teljességének kombinációját takarja. A 

szállítás egy másik jellemzője a tranzit készlet százalékos értéke.  

A fentiekkel kapcsolatban számos kritikai észrevételt kell megfogalmaznom. Bár ezek a 

mutatók első ránézésre rendkívül hasznosak, és a vevőkiszolgálás valamint a belső folya-

matok szempontjából informatív adatok, de sokszor félrevezetők, és nem utalnak egyértel-

műen a tényleges reálfolyamatokra.  

Az időben való szállítás mutatója ugyanis javítható azzal a napjainkban gyakran használt 

megoldással, hogy a beszállító a vevője telephelye közelében, vagy éppen azon belül, egy 

ún. konszignációs raktárt hoz létre, és ezzel gyakorlatilag nullára csökkenti az átfutási időt. 

Ezzel párhuzamosan viszont a beszállítónál, és így természetesen a lánc egészében, a kész-

letszint növekszik, mivel ez lényegében azt jelenti, hogy a beszállító a centrális elosztási 

rendszerről áttér a decentralizált disztribúcióra, így a jól ismert n  szabály szerint növek-

szik az összkészlet szint. Az már csak járulékos elem, hogy ennek következtében a gyártási 

rugalmasság csökken, a műszaki specifikációk változására a beszállító nehezebben reagál. 

Stratégiai szinten megfogalmazva ez úgy jelenik meg, hogy elvileg a folyamat ugyan pull 

rendszerű, de a gyakorlatban ez csak részlegesen valósul meg, a lánc inkább push jelleget 

vesz fel.  

A tranzit készletek magas szintjének is számos objektív oka lehet. Fizikailag egymástól 

távol eső beszállító és vevő esetén a szállítás időtartama is magas (pl. 4-6 hét Európa és 

Kína között), tehát az áru sokáig van a rendszerben. Ennek ellenére viszont lehet, hogy a 

paritás különböző megválasztása okán egyik esetben azonnal kikerül a beszállító készlet-

nyilvántartásából (Ex Works paritás: az eladó telephelyén száll át a tulajdonjog a vevőre), 
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míg DDP paritás (Delivery Duty Paid) esetén egészen addig a beszállító tulajdonában ma-

rad, amíg a vevőnek vámkezelve át nem adta. A kereskedelmi ügylettől függetlenül azon-

ban az áru ténylegesen tranzit készlet a fizikai árutovábbítás idejére, és ezen tranzitkészlet 

nagyságát az operatív folyamatok, adott technológiai szinten, egyértelműen meghatározzák. 

Ezért is állítom, hogy az ellátási láncok operatív teljesítményét hangsúlyozottan figyelembe 

kell venni, ezáltal kiküszöbölhetők azok a torzító tényezők az elszámolási rendszer megvá-

lasztásából adódhatnak. 

A szállítás sebességét befolyásoló számos tényezőhöz számítják a járművek sebességét, a 

gépkocsivezető megbízhatóságát, a szállítás gyakoriságát és a lerakatok helyeit. Bármely 

tényező hatékonyságának vagy eredményességének növelése a tranzit és raktárkészlet szint-

jének csökkenését eredményezheti. 

A kifogástalan kiszámlázott tételek száma: egy számla tartalmazza a szállítás dátumát, ide-

jét, és az áruk átvételének körülményeit. Ezeket a számlákat a korábban kötött megállapo-

dással összevetve meg lehet állapítani, hogy hibátlan szállítás történt, vagy voltak hiányos-

ságok; és az eltérések azonosításával a későbbiekben ezeket a csorbákat ki lehet küszöbölni, 

azaz a szükséges korrekciókat el lehet végezni. 

A vevő speciális igényeinek kielégítése: ez a kitétel arra vonatkozik, hogy mennyire rugal-

mas a disztribúciós rendszer a vevő speciális szállítási igényei tekintetében. Ezt a rugalmas-

ságot úgy kell felfogni, mint a vevők megtartásának vagy a vevői kör befolyásolásának 

fontos eszközét. 

A disztribúció teljes költsége  

A logisztika esetében a legfontosabb kutatások a hatékony és költséghatékony disztribúciós 

rendszerek tervezése terén zajlanak. Ezen a téren a disztribúció összes költségének megér-

tése azért alapvető fontosságú, hogy a megfelelő trade-off-ok mérlegelése után tisztán lás-

sunk, és a disztribúciós rendszerek tervezéséhez és újbóli felméréséhez ez szilárd alapul 

szolgáljon [17]. A disztribúciós költségek gyakorlati vizsgálatára az 5. fejezetben mutatok 

példát. 
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4.4.5 A vev ő-kiszolgálási színvonal kvalitatív elemzése  

Egy szervezet számára a legfontosabb az elégedett ügyfél. A korszerű ellátási lánc ügyfelei 

lehetnek a vállalat közelében, vagy akár a világ egy távoli pontján – igényeiket és rendelé-

seiket maradéktalanul ki kell elégíteni. Ha az ügyfél nem elégedett, az ellátási lánc stratégi-

ája nem tekinthető eredményesnek [68]. Az ellátási lánc teljesítményének értékeléséhez az 

ellátási lánc mérési egységeinek középpontjában leggyakrabban az ügyfél elégedettsége áll. 

Rugalmasság  

Ebben az alpontban nem az ellátási lánc egészére vonatkozó – globális – rugalmasság fo-

galmával foglalkozom, hanem egy-egy csomópont rugalmasságával.  

Ha azokat a tényezőket nézzük, amelyek terén az ellátási láncok versenyeznek, a rugalmas-

ságot joggal tekinthetjük az egyik döntő szempontnak. Rugalmasnak lenni annyit tesz, hogy 

megvan a lehetőségünk olyan szolgáltatást vagy terméket biztosítani, ami az ügyfél egyedi 

igényeit kielégíti. Néhány, a rugalmasság mérésére szolgáló szempont:  

• a termék kifejlesztéséhez szükséges ciklusidő; 

• a gépek/ szerszámok beállításához szükséges idő;  

• gazdaságos sorozatnagyság;  

• a raktárkészlet forgási sebessége.  

Az ügyfél informálására fordítandó idő 

Az ügyfél informálására fordítandó idő alatt azt az időtartamot értjük, amit a vállalatnak az 

ügyfél által kért információ beszerzésére és megválaszolására kell fordítania. Nem tekinthe-

tő szokatlannak, hogy az ügyfél a rendelése aktuális helyzete, az esetleg felmerülő problé-

mák, a rendelkezésre álló készletek, vagy a szállítás után érdeklődik. Az ezekre a kérdések-

re adott gyors és pontos válaszok a vevő elégedettsége szempontjából kulcsfontosságúak. 

Az ügyfélszolgálat intézkedései és lépései az ügylet befejezése után 

Egy ellátási lánc működése nem ér véget akkor, amikor a terméket az ügyfélnek leszállítot-

ták. Az ügylet befejezése utáni intézkedések és lépések az ügyfélszolgálati tevékenység 
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fontos részét képezik, és olyan értékes információkat (visszacsatolást) szolgáltathatnak, 

amelyek az ellátási lánc teljesítményének további javításánál lehet kamatoztatni 

[17][18][19]. 
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5 Az ellátási lánc teljesítménye: kvalitatív megköz elítés, 
mérés és irányítás 

 

5.1 Az ellátási lánc hosszának kiterjesztett értelm ezése 

5.1.1 Az ellátási lánc hosszának elmélete 

A korábban említett SCOR modell figyelembe veszi az ellátási lánc résztvevőinek teljesít-

ménnyel szembeni elvárásait, továbbá az ellátási láncon megfigyelhető műveleteket és te-

vékenységeket folyamatok sorozatának tekinti, és az ellátási láncban a különböző szervezeti 

folyamatokat a következő négy összetevő szerint rendezi: terv, forrás, előállítás és szállítás. 

A 4. táblázatban [17][21] alapján az egyes összetevőkhöz rendelhető mérési mutatókat fog-

lalom össze.  

4. táblázat: Teljesítménymutatók az SCOR modellben [17][21] alapján 
SC tevé-
kenység 
/folyamat 

Stratégiai Taktikai Műveleti 

Terv Megrendelési átfutási idő 
Információfeldolgozás     
költsége 
Teljes ciklusidő 
Teljes Cash-flow idő 
Termékfejlesztési ciklusidő 

Termékfejlesztési ciklusidő  
Előrejelzés pontossága  
Tervezési folyamat ciklusideje 
Élőmunka termelékenysége 

Élőmunka termelékenysége 

Erőforrás  Beszállító teljesítménye 
Beszállító átfutási ideje vs. 
ipari normák 
Beszállító piaci pozíciója 
Megrendelési ciklusidő haté-
konysága 
Cash-flow hatékonyság 

Megrendelési ciklusidő haté-
konysága 
Beszállító piaci pozíciója 
 

Előállítás Termékek és szolgáltatások 
skálája 

Hibaszázalék 
Műveleti órára jutó költség 
Kapacitás kihasználása 
Gazdaságos rendelési tétel-
nagyság kihasználása 

Hibaszázalék 
Műveleti órára jutó költség 
Élőmunka termelékenysége 

Szállítás Elosztási rendszer rugalmas-
sága  
Elosztás-tervezés hatékonysá-
ga 

Elosztási rendszer rugalmas-
sága  
Szállítás alatti késztermékek 
aránya 
Szállítási megbízhatóság 

Kiszállított termékek minősége 
Időben szállítások 
Hibátlan szállítások 
Sürgős szállítások aránya 
Szállítások megbízhatósága 

 

Az eddigi összehasonlító elemzéseket összegezve megállapítható, hogy a szakirodalom - és 

a gyakorlat is – ez idáig elsősorban az anyagáramlás jellegzetességeit vette csak figyelembe 
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az ellátási lánc hosszának meghatározásánál, és viszonylag kevés figyelmet szenteltek az 

információ áramlásnak, holott az információáramlás adja meg az anyagáramlás kereske-

delmi, jogi és szervezési/szervezeti kereteit, és teszi lehetővé az operatív irányítás szintjén 

is a tervezést és hatékony működést. Éppen ezért disszertációmban az ellátási lánc hosszá-

nak egy kiterjesztett, az információs kapcsolatokat is figyelembe vevő értelmezését adom, 

támaszkodva a gráfelmélet egyes eredményeire is. 

Számos optimalizálási feladat reprezentálható és kezelhető gráfelméleti és/vagy hálóterve-

zési módszerekkel [61]. Legyen P és E két, közös elem nélküli véges halmaz. Ha valamely 

f leképezés az E minden eleméhez egyértelműen hozzárendel e P-beli elempárt, akkor azt 

mondjuk, fogy P, E és f egy G=G (P,E,f) gráfot alkot, amelyben P a szögpontok (pontok, 

csomópontok), E pedig az élek halmaza. Az e élhez hozzárendelt két pontot az e él vég-

pontjainak nevezzük.  

Valamely szögpont fokszámán azoknak az éleknek a számát értjük, amelyekhez a szögpont 

hozzá van rendelve.  

A gráfot irányítatlannak mondjuk, ha benne minden (A,B) pontpárt a (B,A) pontpárral egye-

zőnek tekintünk. A gráfot irányítottnak mondjuk, ha benne bármely (A,B) elempárt csak 

akkor tekintünk egyenlőnek a (B,A) elempárral, ha A=B.  

Az f leképezés nem szükségképpen kölcsönösen egyértelmű, ugyanaz a pontpár egynél több 

élnek is lehet végpontpárja.  

Egyszerű gráfon olyan gráfot értünk, amely nem tartalmaz hurokélt, és bármely pontját 

legfeljebb egy él köt össze. 

Irányított gráf éleinek valamely [e0, e1, …,en] sorozatát az A szögpontból kinduló, és a B-be 

vezető útnak nevezzük: 

• ha A és B különbözők, továbbá ezek az élek az irányítás figyelembe vétele nélkül is 

különbözők,  

• egyikük sem hurok,  

• az e0 él A-ból indul ki, és A nem illeszkedik a sorozat többi élének egyikére sem,  

• az en él B-be vezet és B nem illeszkedik a sorozat többi élének egyikére sem,  

• valamint minden ei-1, ei (i=1,2,…,n) élpár között az a kapcsolat, hogy az ei él abból a 

pontból indul ki, amelyikbe az ei-1 vezetett, és ez a közös szögpont az élsorozat 

egyetlen további élére sem illeszkedik.  



 - 63 - 

 

Az ellátási lánc gráfokkal történő leírása esetén legyen: 

• P ponthalmaz az ellátási láncban szereplő résztvevők – gyártó, nagykereskedő, kis-

kereskedő, fogyasztó, szállítmányozói raktár, stb. - halmaza 

• EA és EI  az anyagáramlást és az információ-áramlást jelképező élek halmaza. 

A 10. sz. ábrán látható egyszerű, irányított gráfban az élek száma egyenlő a pontok száma 

mínusz 1.  Ez csak abban az esetben igaz, ha feltételezzük, hogy az anyagáramlás és az in-

formációáramlás minden esetben azonos úton zajlik a rendszerben.  

 

 

 
10. ábra: Egyszerű irányított gráf, mint ellátási lánc 

Ki nem mondva ugyan, de ezzel a feltételezéssel él a szakirodalom [4][7][20][25], amikor 

az ellátási lánc hosszát kizárólag a pontok számával jellemzi. Javaslatom ennek a megköze-

lítésnek a kiterjesztése, a következő módon. Az ellátási lánc hosszát meghatározza a 

• benne lévő pontok száma; 

• a benne lévő, az anyagáramlást és az információáramlást reprezentáló élek száma és 

komplexitása. 

Ennek indokai a következők. Az ellátási lánc működésének legfontosabb paraméterei közé 

tartoznak többek között: 

• az átfutási idő; 

• a szállítási / tranzit költség; 

• az ellátási lánc megbízhatósága az idő és az áruvédelem tekintetében. 

 

Ezen fenti paraméterek elérhető értékei nagy mértékben függenek az egyes pontok közötti  

tényleges földrajzi távolságtól, a szállítási módtól (mely természetesen függvénye a földraj-
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zi távolságnak), és nem utolsó sorban a szükséges kereskedelmi és jogi aktusoktól, melyek 

az egyes pontok közti továbbítás során lebonyolításra kerülnek. 

Ebben az értelemben az élek jellegzetességei legalább olyan fontosak a lánc hosszának 

megállapítása során, mint maguk a pontok, ahol a gyártási, tárolási és fogyasztási folyama-

tok mennek végbe. A tapasztalatok szerint átlagosan a teljes átfutási idő közel 50%-a fordí-

tódik a tervezési, kereskedelmi, szállítási és tárolási folyamatokra, melyek során effektív 

gyártás, alakítási művelet nem történik.  

A fentiek alapján teljesen indokolt, hogy az ellátási lánc hosszának megállapításánál a pon-

tok száma mellet az élek szerepét is figyelembe vegyük. Az élek tekintetében még további 

distinkcióra van szükség, mivel jellegét tekintve két szignifikánsan különböző él-típussal 

kell számolnunk: 

• Anyagáramlás, és ezzel párhuzamosan információ áramlás, mely az anyagáramlás 

útvonalát követi, de nem szükségszerűen esik egybe időben vele 

• Információ áramlás tényleges anyagáramlás nélkül (lásd 11. ábra) 

 

Azt az esetet nem tekintem valós és tényleges típusnak, amikor kizárólag anyagáramlás 

történik, információ áramlás nélkül, hiszen a gyakorlatban ez nem valósulhat meg: az 

anyagáramlással egy időben ugyanis az információk egy minimális mennyisége is továbbí-

tásra kerül, ha más formában nem is, de pl. a csomagoláson megjelenő áruazonosítók, a 

szállítólevélen és/vagy számlán  megjelenő mennyiségi, minőségi leírások formájában. 

A hálózat (háló), és esetünkben az ellátási lánc felfogható egy irányított gráfként, melyben 

az élek bizonyos kapacitással, vagy „ellenállással” rendelkeznek. (Ez a legegyszerűbb eset-

ben az él hosszával fejezhető ki.) A hálózat csomópontjai az ellátási lánc szervezeti részt-

vevői: beszállítók, gyártók, logisztikai szolgáltatók, nagykereskedők, kiskereskedők, ügy-

nökök, bizományosok, fogyasztók.  

Az élek a köztük fennálló anyagáramlást és információ áramlást reprezentálják, és nem 

csak logikai, hanem tényleges fizikai és szervezeti kapcsolatot takarnak. Annak érdekében, 

hogy a hálózaton lezajló áramlásokat a gyakorlati szempontok figyelembe vételével tudjuk 

modellezni, az élekhez megfelelő súlyokat kell rendelnünk, melyek leírják az operációk 

külső és belső körülményeit. Ezt a súlyszámot az él komplexitásának nevezem, melynek 

összetevői: 
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• Az élek hagyományos értelemben vett hossza, a fizikai/földrajzi távolság a csomó-

pontok között, szorozva a ténylegesen igénybevett szállítási módra jellemző para-

méterrel, illetve multimodális szállítás esetén az egyes átrakási pontok és esetleges 

közbenső tárolások által generált többlet ellenállási faktorral. Mivel az időtényező 

szerepe jelentősen megnőtt az ellátási láncokban, a téráthidalás fizikai lebonyolítá-

sához szükséges időt, mely nagyban függ az alágazati és azon belül a szervezési vi-

szonyoktól is (például vasúti szállítás és azon belül irányvonatban történő továbbí-

tás), mindenképpen szerepeltetni szükséges.  

• Informatikai komplexitás: megrendelés feladás módja, technológiája, a visszaigazo-

lások módja és komplexitása, az információ továbbítás technikai megoldásai, adat-

tárolás és archiválás, az információk értelmezésének és elosztásának módszerei. 

• Kereskedelmi és jogi komplexitás: az eltérő helyi szabályozások megismerése, ér-

telmezése, a szükséges kereskedelmi ügyletek (szerződések megkötése, fizetési mó-

dok pl. okmányos meghitelezés megszervezése) és jogi aktusok, mint engedélyek 

beszerzése (állat és növény-egészségügyi igazolás, származási bizonyítvány, eredet 

igazolás) száma, a vámügyintézés bonyolultsága [95].  

Az informatikai kapcsolatok komplexitása és „hossza” nem a fizikai adattovábbítás szem-

pontjából fontos, hiszen az elektronikus adatátvitellel, illetve a szabványos elektronikus 

üzenetekkel (EDI) a folyamat ezen része „fénysebességgel” zajlik. A probléma az adatok 

feldolgozásával és sokszor az értelmezésével, vagy éppen félreértelmezésével adódik. En-

nek egyik jellegzetes megjelenési formája az ostorcsapás effektus, mely gyakori kísérő je-

lensége a hosszú, többszereplős, forgalmi előrejelzésekkel operáló elosztási rendszereknek 

[92] (lásd 11. ábra). 
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P1 P2 P3
Közvetlen
szállítás

Közvetlen
szállítás

P1 P2
Közvetlen
szállítás

Nagykeres-
kedő

Raktár

Információ-
áramlás

Információ-
áramlás

Információ-
áramlás

 

11. ábra: Komplex ellátási lánc 

 

A 11. ábrán bemutatott minta szerint az anyagáram lehet egy egyszerű, egyirányú kapcsolat 

két csomópont (eladó és vevő között) között, miközben az információ áramlás lényegesen 

összetettebb utat jár be (megrendelés, visszaigazolás, avizálás, számlázás stb. ) 

A hálózati stratégiák különböző típusait mutatja be a 12. ábra [34] alapján. A fenti gondo-

latmenetet folytatva az ellátási lánc stratégiai leírása két szintű lehet, külön forma a fizikai 

anyagáramlásra, és külön az információ áramlásra. Például az anyagáramlás közvetlen szál-

lítással valósul meg (1. típus), az információáramlás pedig folyosószerűen (3. típus) vagy 

hub rendszerben (5. típus). Természetesen lehetséges, hogy a két folyamat nem válik el 

egymástól, és ekkor azonos a topográfia. 
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12. ábra: Hálózati stratégiák ([34] alapján saját szerkesztés) 

Természetesen az ellátási láncban szereplő csomópontok darabszámának egyszerű összeg-

zése, mint az ellátási lánc hossza, szintén felülvizsgálatra szorul. A különböző típusú cso-

mópontok, értsd az ellátási folyamatban különböző szerepet betöltő résztvevők más és más 

„ellenállást” jelentenek az anyagáramlás és az információ áramlás tekintetében. A tevé-

kenység jellegét, mint meghatározó tényezőt figyelembe véve a következő csoportok adha-

tók meg: 

• Gyártó, termelő csomópont: a használati érték előállításának helye 

• Tranzit csomópont: hub-ok, szállítmányozói raktárak, átrakók – a helyérték előállí-

tásának résztvevői  

• Kereskedelmi csomópontok: kereskedelmi raktárak, depók, a készlettartás helyei, 

melyek a gyártás és fogyasztás időbeli lefolyásának különbségeit egyenlítik ki – az 

időérték létrehozásának helyei 
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A logisztikai hálózat és az ellátási lánc hosszának meghatározása során a fent említett cso-

mópontokhoz különböző súlyokat kell rendelni, tekintve, hogy jelentős mértékben eltér a 

hatásuk a már korábban említett fő paraméterekre, az átfutási időre, a szállítási / tranzit 

költségre, és az ellátási lánc megbízhatóságára az idő és az áruvédelem tekintetében. 

A fenti gondolatmenet alapján az ellátási lánc hosszának (LSC – lenght of supply chain) 

meghatározására a következő összefüggést javaslom: 

 

ji
Uji

jiEi
Ui

sP EDfcPwcLSC ,
),(

, )( ⋅+⋅= ∑∑
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   (1) 

ahol: 

cP konstans, a csomópontok műszaki és szervezési színvonalára jellemző állandó 

cE konstans, az élek műszaki és szervezési színvonalára jellemző állandó. Ha ez a 

színvonal jelentős mértékben eltér az egyes élek tekintetében, a cE az élre jellemző 

változó, és nem emelhető ki. Ezt az esetet itt külön nem vizsgálom, abból kiindulva, 

hogy az ellátási láncokban megkövetelt integráció miatt ez nem gyakori. 

ws a csomópont jellegéből (gyártó, tranzit, kereskedelmi) adódó súlyszám 

U a gráfelméleti definíció szerint meghatározott út 

Pi  )( Ui ∈  az U útban szereplő pontok 

Ei,j ))),(( Uji ∈  az U útban szereplő élek 

D i,j   a logisztikai értelemben vett távolság 

f(D i,j) a logisztikai értelemben vett távolság alapján számított súly 

A logisztikai értelemben vett távolság nyilvánvalóan függ az élek számától és típusától és 

komplexitásától, azonban további pontosítás is lehetséges, amennyiben bevezetjük a logisz-
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tikai tér és az azon értelmezett távolság fogalmát, melyet a következő fejezetben mutatok 

be részletesen. 

A 4. sz. ábra szerinti 4PL megoldás tehát az itteni hosszúság definíció szerint rövidebb ellá-

tási láncot eredményezhet, ha az élek száma csökken, és ha a kisebb számú, az információs 

kapcsolatot reprezentáló élek logisztikai távolsága nem növekszik nagyobb mértékben, 

mint az eliminált élek kieső távolsága, illetőleg ha az új információs élek bevezetése 

anyagmozgatási éleket képes kiváltani.  

 

A gondolatmenet választ ad arra a dilemmára, hogy a már egyébként is -a korábbi mérési 

rendszer szerint- hosszúnak számító ellátási láncokban mi indokolta a 4PL szolgáltatók 

megjelenését. Egy új csomópont hozzáadása elvileg tovább növelné az ellátási láncok hosz-

szát, magával hozva mindazokat a veszélyeket, amit egy hosszú ellátási lánc jelent: az átfu-

tási idők növekedése, a bizonytalansági tényezők erősödése, az ostorcsapás effektus megje-

lenése stb. Ennek ellenére a 4PL szolgáltatók bizonyítottan javították az ellátási láncok mű-

ködési hatékonyságát, ami egyértelműen arra utal, hogy az eddigi hosszúság meghatározá-

sok nem vettek minden körülményt figyelembe. 

 

5.1.2 Az ellátási lánc hosszának egyes gyakorlati v onatkozásai  
 

A tényleges fizikai, földrajzi távolság nem határozza meg önmagában a szállítási lánc hosz-

szát. A következőkben bemutatott példa azt szemlélteti, hogy a cross-docking rendszer stra-

tégiai választása, illetve az ellátandó terület alakja milyen mértékben befolyásolja az ellátá-

si láncban megjelenő csomópontok számát és feladatát, illetve ezen keresztül a szükséges 

szállítási, logisztikai teljesítményt (lásd még 5.2. fejezet) és az elérhető hatékonyságot.  

Az ellátási-elosztási logisztikában az elvégzendő téráthidalási munkához (szállításhoz) 

szükséges járműteljesítmények- és költségek csökkentését szervező, irányító munkával le-

het elérni. A lehetséges megoldások között stratégiai, taktikai, és operatív eljárások egy-

aránt megtalálhatók [17]. E módszerek között kiemelten vizsgálom az áruk összerakását, 

együtt-szállítását, un. konszolidációját célzó eljárásokat. Legáltalánosabban használt kon-

szolidáció a terítő, begyűjtő járatok alkalmazása. 
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A terítő, begyűjtő járat egy járműre fogja össze (konszolidálja) több, egymástól akár telje-

sen független árufogadó, vagy árukibocsátó küldeményeit. Ebből következik, hogy a terítő, 

begyűjtő járatok több pontot érintenek, s ezért un. „körutat” tesznek meg. Az érintendő 

pontok száma a feladat jellegének függvénye. Az ilyen jellegű munka során általában na-

ponta változó járatokat indítanak, hiszen szokásosan mind a meglátogatandó helyek, mind 

az árumennyiségek egyaránt változnak. A feladatok közel optimális megszervezése egyálta-

lán nem könnyű, hiszen több száz pontot kell meglátogatni, melyhez több tucat jármű prog-

ramját kell rövid időn belül kialakítani. 

Ha a körjáratokkal végzendő gyűjtési, elosztási feladatok stratégiai, taktikai kérdésként 

merülnek fel, sokszor igen nehéz és költséges vizsgálatokkal lehet csak megbecsülni az 

azok ellátásához szükséges járműszámot és járműösszetételt, a várható költségeket. Még 

több gondot okoz annak megítélése, hogy egy- vagy többlépcsős elosztási rendszert kell-e 

alkalmazni, s ha többlépcsőst, akkor abban hány depót célszerű létesíteni, azaz milyen 

hosszúságú ellátási lánc a leghatékonyabb az adott feladat elvégzésére. 

A 13. ábrán számítógéppel megtervezett körjáratokat láthatunk. Az egy járatba tartozó pon-

tok azonos színűek. Megfigyelhetjük, hogy a járatok lehetőség szerint az egymáshoz közel-

álló pontokat látják el, s ezek a pontok egymástól elkülönülő területeken, un. körzetekben 

vagy mozaikokban vannak (bekarikázott részek). 

A pontozott vonallal megjelölt járatot külön kiemelten mutatja a 14. ábra. Ezen jól látható a 

járatok jellemző felépítése. Tekintve, hogy az áruterítő, illetve az árugyűjtő járatok szerke-

zete azonos, ezért a továbbiakban az egyszerűbb tárgyalás érdekében – hacsak az külön 

nem indokolt – áruterítésről lesz szó. 

A jármű az árukibocsátó helyről megállás nélkül megy addig a körzetig, amely a megláto-

gatandó pontokat tartalmazza. A körzetben megkezdi az áruterítést, s amennyiben azt vala-

milyen körülmény (például nyitvatartási idő) nem indokolja, a pontokat egymás után érinti, 

lehetőleg mindig a legközelebbihez haladva. Az egy pontról induló és oda visszatérő terítő, 

begyűjtő, vagy a terítő-begyűjtő (a nemzetközi szakirodalomban leginkább less-then-

truckload (LTL) elnevezésű) járatok tipikusan megállás nélkül „kimennek” arra a területre, 

ahol a terítést, begyűjtést végzik, majd e tevékenység befejezése után szintén megállás nél-

kül visszatérnek a kiindulópontra.  

Ennek megfelelően a járat hossza, a 14. ábra jelölésének megfelelően, a következőképpen 

írható fel, feltételezve, hogy a ki- és beállás távolsága azonos )( bk dd ≈ : 
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mk dd2j +=         (2)  

 

 

 
13. ábra: Járatok egy központból 

  

 

dk 

db 

dm 

 
14. ábra: Egy járat szerkezete 

 

Ha a teljes területet ellátó járatok átlagos hosszát kívánjuk meghatározni, akkor (2) a követ-

kezőképpen írható fel: 

 

mk ddj += 2 ,         (3) 

  

ahol kd a kiállások, beállások, md pedig a terítési szakasz átlagos hossza. 

Kérdésként merül fel, hogy milyen módon lehet meghatározni fenti átlagos távolságok vár-

ható értékét [87]. Kiindulásként feltételezzük, hogy az ellátási terület kör alakú, sugara R. 

Az árukat ennek középpontjából kell kivinni a területen véletlenszerűen, de egyenletes va-

lószínűséggel elhelyezett N számú vevőhöz (ponthoz). A vevők helyét a területen x,y koor-

dinátájuk adja meg, az egyenletes elosztás azt jelenti, hogy minden lehetséges x és y érték 

előfordulásának ugyanakkora valószínűsége van. A korábbi kutatások alapján [87] megál-

lapíthatjuk, hogy ennek nagyságát befolyásolja: 
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• a választott távolság-mértéke (légvonalban mért, négyzet- vagy körhálós), 

• az úthálózat tényleges kialakítása, az utak vonalvezetése 

• a körzetek alakja 

 

A fentiek szerint felírható a kör alakú terület egy járatának átlagos hosszára vonatkozó ösz-

szefüggés, ha a területen összesen J járatot kell indítani: 

J

NR
Rddj mk

kör ⋅⋅⋅+⋅⋅=+=
275,0

667,022
π

,      (4) 

Tekintve, hogy 2⋅0,667=1,334 és 0,75⋅ π =1,329, vagyis a két érték közel egyenlő, ezért 

nem követünk el nagy hibát, ha a (4) összefüggést gyakorlati számításokhoz egyszerűbb 

alakban fogalmazzuk meg: 

)1(33,1
J

N
Rjkör +⋅⋅=         (5) 

Legyen a terítést végző jármű teherbírása G (homogén járműpark). Ekkor, ha egy vevő át-

lagosan q mennyiséget rendel, egy járat legfeljebb G/q vevőt tud meglátogatni. G-t úgy 

választjuk meg, hogy annak kapacitása a centrumtól legtávolabb fekvő körzetben is teljes 

mértékben kihasználható legyen. Ekkor (5) így írható fel: 

 

)1(33,1
N

N

q

G
Rjkör +⋅⋅= ,        (6) 

mert a területen nyilván 
G

qN
J

⋅=  járatot (fordulót) kell indítani. 

Ha a területet inkább négyzet alakúnak tételezzük fel, s figyelembe vesszük, hogy négyzet-

lakú területre. A [65] irodalom szerint egy pont átlagos távolsága a központtól z⋅383,0 , 

ahol „z” a négyzet oldalhossza, akkor (4) így írható fel: 

 
J

NT
Tddj mk

négyzet ⋅⋅+⋅⋅=+= 9,0
383,022 , illetve 

)175,11(766,0
N

N

q

G
zj

négyzet
⋅+⋅⋅=        (7) 

A felírt összefüggések pontosságát és érvényességének (használhatóságának) korlátait mind 
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számítógépes járattervező rendszerrel generált kvázi-optimális járatok generálásával, mind 

a járatok kialakulását lépésről-lépésre szimuláló egyszerű Excel programmal ellenőriztük. 

(Az alkalmazott számítógépes járattervező a Paragon Software Systems plc. 4.50 verzió-

számú rendszere volt.)  

Mindaddig, amíg a járatokat végző gépjárművek teljes teherbírás-kihasználását nem korlá-

tozzák külső körülmények (limitált foglalkoztathatósági idő, szűk járműfogadási időabla-

kok stb.), a levezetett összefüggések nagyon pontos, a valóságos értékektől csak néhány %-

kal eltérő eredményeket adnak. Bár a levezetett képletekkel való járathossz-becslések elég 

jó közelítést adnak, a valóságos feladatok esetében számos olyan körülmény áll fenn, amely 

szükségessé teszi azok pontosítását. A szükséges járatok száma, hossza függ: 

• a járatok indulási helyétől (nem centrális elhelyezkedés); 

• a terület alakjától; 

• a terület geográfiai és közlekedéshálózati jellemzőitől, (domborzat, folyóvizek, 

stb.); 

• a szállítási feltételektől (az alkalmazott jármű teherbírása, elérhető menetsebessé-

gek, a rakodási idők, az áruátvételi időablakok stb.). 

 

Ezek hatásainak becslésére szimulációs vizsgálatokat hajtottunk végre [87]. A továbbiak-

ban egy 140 km sugarú kör alakú területre vonatkozó vizsgálataink eredményeit mutatjuk 

be. A területen (kb. 61.500 km2) 500 pontot helyeztünk el véletlenszerűen, de egyenletes 

eloszlásban. 

A centrum helyének változása 

A centrumtól való távolság növekedése a járatoknak a ki- és beállási szárát növeli meg. 

Decentrális depóhely esetén a 

R

x
x

J

N
Rjkör 10

19

4
)1(33,1

−
++⋅⋅=        (8) 

függvényt javasoljuk. Ezekkel az összefüggésekkel becsült, illetve a számítógépes szimulá-

ció eredményeit láthatjuk a 15. ábrán.  
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Átlagos járathossz a depó helyének függvényében
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15. ábra: Decentrális depó többletköltségeket okoz 

 

 
16. ábra: Illusztráció a depó helyétől függő elosztási rendszer vizsgálatához 

 

A terület alakja 

Megvizsgáltuk továbbá, hogy a terület alakja hogyan befolyásolja a várható áruelosztási 

teljesítményeket, költségeket. Ezt a kérdéskört szintén sokan vizsgálták, az elemzések szin-

te minden szóba jöhető geometriai síkidomra kiterjedtek. Mi részletesebben csak a téglalap 

alakú területekkel foglalkoztunk. Ha a téglalap alakú terület szélességének és hosszúságá-

nak arány változik, a szükséges járműfutás még tovább nő. A fenti feltételek teljesülése 
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esetén méréseink szerint a futásigény-többlet 15,0−= ρy  tapasztalati összefüggéssel becsül-

hető.  

A szakirodalom többnyire idealizált eseteket tárgyal, a tekintetben, hogy a járművek foglal-

koztatásának korlátait nem veszi figyelembe. A valóságban ugyanakkor ezekre tekintettel 

kell lennünk, mert elhanyagolásuk komoly tervezési hibákhoz vezethet. Az alaktorzulás 

miatt egyes járatok hossza nagyon megnő, mert a limitált foglalkoztatási időkeretek miatt a 

járművek befogadóképessége nem használható ki (a járművek kevesebb pontot képesek az 

adott időn belül meglátogatni). Ennek következményeként több forduló kell indítani, azaz a 

szükséges járműfutás lényegesen több lehet.  

A 17. és 18. ábrák a szimulációs vizsgálatokhoz készített tesztadatokból mutat mintákat. Itt 

például ρ=0,8 és a ρ=0,6 szélesség/hosszúság arányú, azonos nagyságú (65.000 km2) terü-

leten 1000-1000 pont helyezkedik el. (Az ábrán Magyarország csak tájékoztatásként, ösz-

szehasonlításként szerepel.)  

 

 

17. ábra: 1000 pont, 0,6 szélesség/hosszúság 
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18. ábra: 1000 pont, 0,4 szélesség/hosszúság  

 

Az első ábrán bemutatott áruterítéshez elegendő volt 67 db 15 egység kapacitású jármű 

indítása, azaz tulajdonképpen minden gépkocsi teljesen kihasználható volt.  

Az időkihasználási mutató (a járművek átlagos foglakoztatási idejének és a rendelkezésre 

álló időnek hányadosa) mindössze 64,6%, ami jól jelzi, hogy itt nem következtek be kiter-

helhetőségi problémák még a távoli területekre irányuló járatok esetében sem.  

A másodikon 72 járatot kellett indítani, a járművek kapacitáskihasználása a járat indítása-

kor már csak 92,6%-os, az időkihasználás viszont 88,6%-ra nőtt. (A járatok több mint 10%-

a csak 10-11 vevőt tudott elegendő idő hiányában meglátogatni.) 

 

Az optimális átrakódepó-szám meghatározása, az ellátási lánc hossza [87] 

Az elosztási költségek csökkentése, valamint az EU előírásainak megfelelő gépjárművezető 

foglalkozatás még egy olyan kis országban is, mint Magyarország, mind több vállalkozást 

késztet arra, hogy átrakódepós, cross-docking (CD) rendszerű kétlépcsős elosztási rendszert 

valósítson meg. 
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A többlépcsős elosztási rendszerek költségei a következő elemekből tevődnek össze: 

• Depóköltségek: fenntartás-üzemeltetés, illetve készletköltségek (CD esetén ez elha-

nyagolható) 

• Szállítási költségek: terítési és átszállítási költségek  

Először a terítési költségeket vizsgáljuk, mégpedig négyzet alakú területre. Ha a területen 

M db CD-t hozunk létre, összesen M+1 depónk lesz, hiszen a központ körüli területet való-

színűleg a központból közvetlenül látjuk el. A (7) szerinti átlagos járathosszúság akkor 

most így írható fel:  

 

 

           (9) 

 

Itt a T a központi depó által ellátandó területtel csökkentett területet jelenti. Az összes terí-

tési költséget megkapjuk, ha az átlagos járathosszat az indítandó összes járat számával 

(
G

qN ⋅
), továbbá a terítést végző jármű km-önköltségével (kF) megszorozzuk (N itt a köz-

ponti depóból ellátott pontokat nem tartalmazza): 

 

           (10) 

Az átszállítási költségeket abból a feltételezésből számíthatjuk, hogy az CD-k átlagos tá-

volsága a központtól nem függ a depók számától. Általában a központi depó területét állan-

dónak vehetjük fel, s így az átszállítási távolságot ennek alapján becsülhetjük. Használhat-

juk ehhez a (3) képletet: 

 

(27)           (11) 

Az átszállítást a CD-kbe nyilván nagyteherbírású járművek végzik. A depók igénye naponta 

változik, ezért ezen járművek teherbírása – mivel ezek irányjáratok, s naponta indítandók – 

legtöbbször nem használható ki teljesen.  
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Feltételezve, hogy az átszállításhoz akkora járművet fogunk beállítani, amekkorát az átla-

gos szállítások indokolnak, véletlen eseményeket feltételezve, számos vizsgálatot folytat-

tunk. Ha a rendelések eloszlása normális, s a szórás az átlag 20…30%-a körüli, a legna-

gyobb szóba jöhető járműteherbírás pedig 24 tonna, akkor például a  

   tonna        (12) 

közelítéssel élhetünk. Ennek megfelelően, felhasználva a járművek km-költségére vonatko-

zó becsléseinket, az átszállítási költségek változása is felírható a depószám függvényében. 

 

Többlépcs ős elosztási rendszer költsége az depószám függvényé ben
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19. ábra: Egy 500 pontot tartalmazó kétlépcsős elosztási rendszer Magyarországon (példa) 

 

Az elméleti számításokat fentiek szerint végeztük, melyeket számítógépes stratégiai terve-

zővel megoldott eredményekkel vetettünk egybe. A 19. ábrán látható, hogy a számítógépes 

tervező módszerrel meghatározott közel optimális eredmények lényegesen nem különböz-

nek az egyszerű analitikus becsléssel kapott értékektől [87]. 

  

5.2 Az ellátási lánc kvalitatív teljesítménye 

Az előző fejezetekben bemutatott egyes teljesítménymérési és/vagy stratégiai irányítási 

módszerek összehasonlító elemzése alapján összességében megállapítható, hogy bár érzé-

kelhető egy bizonyos időbeli fejlődés az egyes módszerek tekintetében, azaz az eljárások az 

24+−= MGx
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időben egyre bonyolultabbá és kifinomultabbá váltak, ez nem feltétlenül jelenti, hogy a 

korábban kidolgozott módszerek mára feltétlenül elavultak és használhatatlanok. Ahhoz, 

hogy a megfelelő, hatékony irányítási módszert kiválasszuk, a vizsgált ellátási lánc jelleg-

zetességeit kell részletesen megvizsgálni, és ez alapján lehet ennek megfelelő, egyenszi-

lárdságú és adekvát modellt implementálni.  

A kiválasztási módszertan megalapozásához szükség van azonban az ellátási láncok opera-

tív és kvantitatív elemzésére is. Az előző fejezetben bemutatásra került egy, az ellátási lán-

cok hosszát definiáló módszer, amely stratégiai szinten vizsgálja és sorolja be a hálózato-

kat. Ez már egyfajta kvantitatív elemzés, de nem utal a taktikai és az operatív szinten meg-

jelenő fizikai teljesítményre.  

A kérdéskör fontosságát az adja, hogy áttekintve a szakirodalmat, ideértve a CR13908 CEN 

jelentést is (Logistics Performance Measures – Requirements and Measuring Methods) 

megállapítható, hogy az eddig implementált mérési módszerek elsősorban a minőségi, kva-

litatív tényezőkre fókuszálnak, melyek összességében és utólag ugyan jól jellemzik az ellá-

tási láncban megvalósuló stratégia eredményességét, de csak nagyon kevés támpontot ad-

nak a taktikai és operatív szint tervezéséhez.  

A hivatkozott CEN jelentés (mely tekinthető a logisztikai teljesítmény mérés tekintetében 

egy bizonyos szakmai közmegegyezésnek) indoklásában, a mérés céljaként az jelöli meg, 

hogy a „vevők jó teljesítményt várnak el a szállítási határidők és azok megbízhatósága te-

kintetében”, valamint „szükség van a gyártás és disztribúció flexibilitásának növelésére”, 

és, hogy a „logisztikai szolgáltatóknak teljesíteniük kell a szerződésben vállalt kötelezettsé-

geiket”. A jelentésben taxatíve is felsorolt kulcs mutatók: 

• termelékenység; 

• hatékonyság; 

• rugalmasság; 

• átfutási idő; 

• készletszint; 

• megbízhatóság; 

• vevő-kiszolgálási színvonal. 

 

Nem megkérdőjelezve a fenti tényezők fontosságát, hangsúlyoznom kell, hogy ez vélemé-

nyem szerint olyan mértékű általánosítás, mely egyrészt az egyes logisztikai hálózatok, 
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ellátási láncok közti igen jelentős különbségeket nem kellő mértékben veszi figyelembe, 

így a mért értékek egyrészről súlyozás nélkül, azonos fontossággal bírnak, másrészt első-

sorban a logisztikai szolgáltatásokat igénybe vevők szempontjából vizsgálja a területet, és 

ennek megfelelően szinte kizárólag minőségi, kvalitatív elemekkel operál. Ilyen értelem-

ben, mint teljesítmény mutató megfelelő lehet, de az eredmény okozók tekintetében nem ad 

megfelelő támpontot. 

A hatékony irányítás feltétele azonban, hogy ne csak stratégiai szinten, globálisan vizsgál-

juk a folyamatokat, hanem azt is elemezzük, hogy taktikai, operatív szinten milyen fizikai, 

vagy úgy tetszik, „üzemi” teljesítményekkel lehet a globálisan mért eredményeket előállíta-

ni. A logisztikai stratégia eredményessége, fenntarthatósága az operatív szinten dől el, en-

nek tervezéséhez, az erőforrások allokálásához, illetve az allokált erőforrások hatékonysá-

gának méréséhez és javításához szükség van a tényleges fizikai teljesítmények számbavéte-

lére és tervezésére. Ennek érdekében bevezetem a logisztikai tér és a logisztikai távolság, 

mint metrika fogalmát: 

Minden anyagi objektum elhelyezhető egy n-dimenziós logisztikai térben, és a helye meg-

határozható ezen térben egy n-dimenziós helyvektorral: 

( )n
T
i xxx ,...,, 21=x     (13) 

Az n dimenzió szám függ az ellátási lánc jellegétől, az előző fejezetben definiált hosszától, 

és az ellátási láncban áramoltatott anyagok/áruk és információk paramétereitől. 

Általában, de nem kizárólagosan használható koordinátákra a következő javaslatom van: 

x1: fizikai, földrajzi koordináták 

Az objektum tényleges földrajzi, fizikai helyét adják meg. Értéke valós szám, illetve 

bizonytalansággal terhelt esetben, például nagy kiterjedésű területről előre nem 

meghatározott pontjáról elszállítandó anyag esetében fuzzy szám. 

x2: idő koordináták 

Az objektum elhelyezkedését adja meg az időskálán. Értékét tekintve lehet valós 

szám, valós intervallum (időablakra történő szállítás esetén), és fuzzy szám (becsült 

érkezés vagy indulás esetén). 

x3: Vámügyi státusz 

Logikai változó: az objektum vámáru vagy belföldiesített státuszát jelzi. 
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x4: Egységrakomány állapot 

Logikai változó: értéke azt mutatja meg, hogy az objektum egységrakományba van-

e rendezve, illetve az egységrakomány megbontásra került-e.  

x5: Számviteli besorolás 

Többértékű ismérv-változat: a pénzügyi számviteli rendszerben jelzi az objektum 

helyét (késztermék, gyártásközi készlet, alapanyag stb.). Ennek a dimenziónak a 

szerepeltetése azért indokolt, mivel az egyes besorolások közti változás nem egysze-

rűen könyvelési művelet, hanem számos informatikai feladat (azonosítás, adatok re-

gisztrálása és ellenőrzés), inspekciós mennyiségi és minőségellenőrzési feladat, és 

gyakran belső anyagmozgatási feladatok végrehajtása is feltétele lehet az átkönyve-

lésnek. Ez az operatív teljesítmény, illetve teljesülése a szakirodalomban nem kap 

elég hangsúlyt, annak ellenére, hogy az átfutási időre is jelentős hatással lehet. A 

számviteli átkönyvelés sokszor olyan feladatok elvégzéséhez kötött, amelyek az ér-

tékteremtési folyamathoz kevéssé kapcsolódnak, és inkább a termék nyomon-

követés céljait szolgálják. Minél hosszabb az ellátási lánc, annál inkább hangsúlyos-

sá válik ezen tevékenység fontossága. 

x6: Az objektum helye az RST (rakodás – szállítás – tárolás) rendszerben. 

Logikai változó. Jelentőségét az adja, hogy a szállítás során különböző paritások vá-

laszthatók melyek esetén a logisztikai teljesítmény az objektum, áru eltérő pozíció-

jában „ér véget”, (pl. FOB -free on board- a szállítójármű rakfelületére rakva, vö. 

DDP -delivery duty paid- szállítás, vám kifizetve.) 

Természetesen további dimenziók is meghatározhatók, az első lépés a dimenziók számának 

és tartalmának specifikálása, a következő fázisban lehet a tényleges értékeket számítani 

vagy becsülni.  

A (13) szerinti meghatározást használva a logisztikai távolság a két n-dimenziós logisztikai 

helyvektor különbségének az abszolút értékével adható meg: 

ijjiD xx −=,       (14) 

vagyis az operatív logisztikai teljesítmény ezen logisztikai távolság megtételére fordítódik. 

Ezek alapján meghatározható a logisztika “sebessége” is:  

dt

dD
v ji ,=        (15) 
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A sebesség meghatározásának igénye esetén természetesen értelmetlenné válik az előbbi 

felsorolás x2 időkoordinátájának szerepeltetése, hiszen éppen az idő szerint differenciálhá-

nyados kiszámítása a cél. 

 

5.3 Az ellátási láncok osztályba sorolása a logiszt ikai teljesít-

mény alapján 

 

Az előző fejezetekben többször rámutattam arra, hogy a stratégiai és operatív szint közti 

kapcsolat erősítésére van szükség az ellátási láncokban. Ennek érdekében javaslom az ellá-

tási lánc és a rajta lezajló folyamatok osztályozását, mely alapján választani lehet az egyes 

irányítási modellek között.  

Az osztályozás során tekintettel kell lenni a stratégiai, a taktikai és az operatív szempontok-

ra. Meghatározandók azok a kulcs paraméterek és jellegzetességek, melyek alapján kijelöl-

hető a fenntartható stratégia, a követhető taktika és a végrehajtható operáció. Ennek érde-

kében mindenképpen figyelembe kell venni az ellátási lánc értékesítési pontján megjelenő 

termék komplexitását, az értékesítési volument és a piac szerkezetét szervezeti és földrajzi 

értelemben.  

Ezek alapján jelölhetők ki a stratégiai, globális szinten elérendő, jellegüket tekintve inkább 

kvalitatív célkitűzések, melyek a rendszer működésének általános megítélésére szolgálnak, 

és a szükséges logisztikai operatív teljesítmény ill. annak elvárt sebessége, mely alapján 

kitűzhetők az operatív eredményokozók. A hatékony irányítási rendszer ezek alapján az 

egyes szinteknek megfelelő hangsúlyt tud adni, és képes visszacsatolni a stratégiai szintre, 

amennyiben az operatív területen tapasztaltak alapján a választott stratégia megfelelősége 

megkérdőjelezhető (lásd még 1.sz. ábra).  

Általánosan az irányítási módszertan megválasztásának a menete a következőképpen írható 

le:  

 

1. A választott stratégia alapján az ellátási lánc hosszának megállapítása a javasolt 

hossz definíció szerint. 

2. Az n-dimenziós logisztikai tér dimenzió számának meghatározása, és az egyes di-

menziók definiálása, paraméterezése. 
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3. A szükséges logisztikai teljesítmény megállapítása a definiált logisztikai távolság 

alapján az n-dimenziós logisztikai térben. 

4. A logisztika elvárt definíció szerint sebességének megállapítása. 

5. Adekvát irányítási modell kiválasztása, testre-szabása. 

6. Első visszacsatolás: a dimenziók definíciójának finomítása, a paraméter értékek 

pontosítása. 

7. Második visszacsatolás: a választott stratégia fenntarthatóságának vizsgálata az ope-

ratív teljesítmények elemzése alapján. 

 

 

A fenti szempontok gyakorlati vonatkozásainak bemutatására az [56] javaslatát kiterjesztve 

a következő mintát adom. Legyen:  

• A1:  komplex késztermék, pull rendszerben értékesítve a globális piacon  

• B1: komplex késztermék tömegtermelésben, globális piacon értékesítve  

• B2: komplex késztermék tömegtermelésben, regionális piacon értékesítve  

• C1: egyszerű késztermék, tömegtermelés, globális piacon értékesítve  

• C2: egyszerű késztermék, tömegtermelés, regionális piacon értékesítve   

• C3: egyszerű késztermék, tömegtermelés, lokális piacon értékesítve  

 

Az osztályba konkrét szempontjai lehetnek (5.sz. táblázat): 

a. Az ellátási lánc jelen dolgozatban definiált hossza, mely a következő tényezőktől függ. 

a.a: A termék komplexitása: a komplexitás függvénye, hogy a feldolgozás, meg-

munkálás hány különböző fázisban történik. 

a.b: Az előállított volumen: a volumen annyiban játszik szerepet, hogy nagy volu-

menek esetén az egyes termelési fázisok a mérethatékonyság, és a bemutatott - az 

olcsóbb élőmunka felhasználását célzó - tendenciák okán elkülönült gazdasági egy-

ségben, időnként egymástól jelentős földrajzi távolságban zajlanak, így a komplex 

termékek ellátási lánca szerint hosszabb: a pontok és élek száma növekszik, az élek 

komplexitása nő. 

b. Az ellátási láncon belül a ténylegesen szükséges operatív logisztikai teljesítmény, ami a 

(14) szerinti logisztikai távolsággal, és a (15) szerint számított, szükséges logisztikai sebes-
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séggel arányos. A szükséges operatív teljesítmény mértékét stratégiai szinten befolyásoló 

tényezők. 

b.a: A termék piaci pozicionálása: globális, regionális vagy lokális piac. Egyértel-

műen meghatározza a fizikai értelemben vett szállítási távolságot, és közvetve a 

szállítás unimodális vagy multimodális jellegét, amelyből következik a szükséges 

átrakások száma. A szállítási távolság függvényében becsülhető az elvárt logisztikai 

sebesség is, mivel a vevők számára elfogadható átfutási idők nem arányosan növek-

szenek a szállítási távolsággal, nagyobb távolság esetén nagyobb sebesség is elvárt. 

A globális lánc felé haladva megnövekszenek a kereskedelmi és jogi természetű fel-

adatok, engedélyezési processzusok és vámügyi problémák. 

b.b: A termelési és értékesítési stratégia push vagy pull rendszerének választása. A 

push és pull rendszerekben eltérő a tárolási és szállítási teljesítmény aránya, a rende-

lési tételnagyságok mérete különböző, és ennek megfelelően a rakodási és egység-

rakomány képzési/bontási feladatok mennyisége is más. 

 

5. sz. táblázat: A termékek pozícionálása a logisztikai térben 
sebesség     A1  

   B1, 

B2  

B1 B1  

  B2 B2 C1 C1  

  C2 C2    

 C3 C3     

      Lánc hossza 

Logisztikai 

teljesítmény 

 

Az 5. sz. táblázat szerinti besorolás alapján az adott termékeket támogató ellátási láncok 

irányítására hatékonyan alkalmas mérési módszertanok összefoglaló táblázata a 6. sz. táblá-

zatban kerül bemutatásra. 
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6. táblázat: Módszertanok és ellátási láncok összerendelése 
Modell/Ellátási lánc A1 B1 B2 C1 C2 C3 
Sink Tuttle (1989) - - - - + ++ 
PM Matrix (1989) - - - + + + 
SMART Performance 
Pyramid (1991) 

- - + ++ ++ + 

BSC (1992) + ++ ++ + - - 
Performance Prism (2001) + + + - - - 
Balanced IT Scorecard 
(BITSC) (2003) 

++ ++ + - - - 

BSC of Advanced Informa-
tion Service (2003) 

++ ++ + - - - 

Együttműködő ellátási lán-
cok teljesítménymérési mo-
dellje (2005) 

++ + + - - - 

 

Az ellátási lánc osztályba sorolása nyomán az ellátási lánc hossza, a logisztikai teljesítmény 

és a szükséges logisztikai sebesség meghatározásra került, így lehető vált az egyes mód-

szertanok jellegzetességei alapján a leghatékonyabb változat kialakítása. 

 

5.4 Gyakorlati példák  

 

Az ellátási lánc hosszának általam adott definíciója szerint eltérő súllyal kell kezelni a rend-

szerben szereplő csomópontokat, annak függvényében, hogy azok milyen funkciót töltenek 

be. Jelen alfejezetben a Tranzit csomópont (hub-ok, szállítmányozói raktárak, átrakók) és a 

Kereskedelmi csomópontok (kereskedelmi raktárak, depók) kérdését vizsgálom meg, rámu-

tatva azokra a szemléletbeli különbségekre, melyek a stratégia és operatív elvárások, illető-

leg a szolgáltatást igénybe vevők és szolgáltatók között mutatkoznak. 

 

A logisztikai folyamat eredményei a szállítmányozó szemszögéből 

Ahhoz, hogy a folyamatok hatékonyan szervezhetők legyenek egy szállítmányozó cégnél, 

egyetértésre kell jutni abban, hogy mi a megkívánt végeredmény. Ezt nem elég olyan álta-

lánosságban megfogalmazni, mint pl., hogy „a megbízók elégedettek legyenek, magas 

színvonalú szolgáltatást biztosítsunk, a szerződésben vállalt kötelezettségeinknek tegyünk 

eleget stb.” Ezek rendkívül fontosak ugyan az utólagos kiértékelés szempontjából, de nem 

adnak támpontot az operatív munkavégzés technológiájának megválasztásához, és a tevé-
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kenység megtervezéséhez. Konkrétan, végeredmény központúan kell definiálni a szállítmá-

nyozó, logisztikai szolgáltató cég tevékenységét.  

(A szállítmányozó és logisztikai szolgáltató definíciója közötti különbség napjainkra még 

nem kristályosodott ki, az megfigyelhető tendencia azonban, hogy a korábbi szállítmányo-

zók egyre inkább határozzák meg magukat logisztikai szolgáltatóként is. Jó példa erre a 

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetségének léte és elnevezése is. A 

Szövetség korábban a szállítmányozók szövetsége volt, és az elnevezés nem azért változott, 

mert ezek mellé később logisztikai szolgáltatók is csatlakoztak, hanem, mert egyre több 

szállítmányozó kezdte magát logisztikai szolgáltatóként meghatározni. Ezért a továbbiak-

ban nem teszek éles különbséget a kettő között, ezt egyébként a téma jelen tárgyalási aspek-

tusa sem igényli.) 

A szállítmányozási/logisztikai szolgáltatói folyamatok eredménye: 

• anyagok-áruk státusz változása, ahol a státusz elemei a következők 

o az áru helye az időben (időáthidalás-raktározás); 

o az áru helye a térben (téráthidalás - szállítás); 

o az áru tulajdonjoga (okmánykezelés); 

o az áru kiszerelése (rakodás, komissiózás); 

o az áru csomagolása; 

o az áru vámjogi státusza (vámkezelés). 

• a státuszváltozásról megbízók, alvállalkozók és hatóságok informálása, azaz 

informáltsági státuszok változása. 

 

A gyakorlatban a szállítmányozói munka ezen elemek valamilyen egymás után rendezett 

sorozata. Természetesen a speciális szakmai folyamatokon kívül minden gazdasági egység 

életében vannak olyan általánosan elvégzendő feladatok, mint a marketing, pénzügy és 

számvitel, munkaügy, humánpolitika stb. Ezeket úgy kell szervezni, hogy a „belső megbí-

zók”, azaz a cégen belül az egyes szervezeti egységek, munkatársak a számukra fontos 

szolgáltatásokat megkapják, hiszen ezek az inputok szükségesek a külső megbízók felé 

vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.  
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A szükséges erőforrások  

Az erőforrásokat (inputokat), az általános közgazdasági gyakorlatot is figyelembe véve, 

három fő csoportba sorolhatjuk (7.sz. táblázat). 

7. sz. táblázat: Erőforrás csoportok 
HUMÁN 

erőforrások 

ANYAGI 

erőforrások 

INFORMÁCIÓS 

erőforrások 

szakemberek 

szaktudás 

szervezés 

vezetés 

akarat 

kooperáció 

hardver 

jármű 

raktár 

gépek 

berendezések 

 

szoftver 

kommunikációs csa-
tornák és adatok 

 

 

A szállítmányozói szakma jellegzetessége, hogy rendkívül sok bizonytalansági tényező 

nehezíti az operatív végrehajtást, az egyes feladatok körülményei időben és térben változók, 

ezért nem lehetséges „kőbe vésett” előírásokat megfogalmazni, és ezzel kapcsolatban az 

irányítási modellnek is rugalmasnak kell lennie. 

A folyamattervezés célja, hogy egyértelműen megadja, mely OUTPUT létrehozásához mi-

lyen INPUTOK-ra van szükség. A fenti pontok alapján a következő, úgynevezett magfo-

lyamatok (alapfolyamatok) irányítási rendszerbe illesztését javasolom: 

• raktározás; 

• szállítás; 

• okmánykezelés; 

• kiszerelés, komissiózás; 

• csomagolás; 

• vámkezelés. 

 

A beérkező megbízások mindegyike a hat magfolyamat valamilyen sorrendben történő vég-

rehajtásával teljesíthető. Mivel a sorrendet előre nem tudjuk meghatározni, ez a konkrét 

feladattól függ, ezért szükségesnek látszik azt is meghatározni, hogy az egyes folyamatok 

közti átmenetek hogyan történjenek. Ezek a kapcsolatok alapvetően információ áramláson 
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alapulnak. Követelmény, hogy a gyakran és jellemzően előforduló kapcsolatok esetén az 

információáramlás a szervezeten belül könnyedén menjen, ezért ezekben az esetekben az 

informatikai kapcsolatokat, de a szervezetet is ennek megfelelően kell kialakítani. (Triviális 

példának említhetnénk, hogy a raktározás-tárolást és a kiszerelés-komissiózást célszerű egy 

szervezeti egységben, integrált informatikai rendszerrel megoldani). Ez a kapcsolati mátrix 

tehát azt is megmondja, a szükséges információs erőforrás honnan, kitől, hogyan szerezhető 

be, az informatikai rendszerben illetve a szervezetben kinél található meg. 

A megtervezett folyamatok lebonyolítása során a hat modul közül néhány, vagy mindegyik 

egymás után kerül végrehajtásra. A megbízó számára közömbös és érdektelen, hogy milyen 

szervezeti rendben, őt az OUTPUTOK érdeklik, és nem foglalkozik a megoldási móddal. A 

megbízó jogos elvárása, hogy a számára fontos információkat is megkapja. Ez csak akkor 

lehetséges, ha minden egyes megbízáshoz egyértelműen hozzá van rendelve egy ún. fel-

adatterv, melynek elemei: 

• a megrendelt OUTPUTOK előállításához a hat modulból a szükségesek kiválasztása 

és sorrendtervezése; 

• az első modul elindítása; 

• nyomon követés, ellenőrzés [91]; 

• kiértékelés; 

• megbízó informálása. 

 

A fenti gyakorlati példa alapján kitűnik, hogy a belső szervezeti és technológiai viszonyok 

jellemzőek a csomópontra, meghatározzák teljesítő-képességét mennyiségi, minőségi érte-

lemben, ezért kell hossz mérésekor a csomópontot is kategorizálni, és a rá jellemző súly-

számokat meghatározni. Természetesen az ellátási lánc hosszának általam javasolt definíci-

ója használható a „belső ellátási láncok” hosszának mérésére is, azaz szervezeten belül, az 

egyes szervezeti egységek számának (mint csomópontoknak) és a közöttük lévő anyag és 

információ-áramlási kapcsolatrendszernek (mint éleknek) a felmérése alapján megadható, 

hogy a csomóponton belüli belső hálózat milyen hosszú, és milyen mértékben van kitéve 

azoknak a veszélyeknek, melyeket a hosszú ellátási láncok potenciálisan generálnak. Ez a 

kérdéskör további kutatásaim egyik fókusza. 

 

Javasolt teljesítménymérési is irányítási rendszer 
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A fentiek alapján egy olyan gyakorlati teljesítménymérési rendszert mutatok be, mely vevői 

és szolgáltatói, stratégiai és operatív, valamint mennyiségi és minőségi szempontok szerint 

méri és irányítja az ellátási láncot, push rendszerben, regionálisan értékesített komplex tö-

megtermék esetén (B2 változat). 

Eredménymutatók: 

• Nem megfelelő/eltérő szolgáltatások aránya az összes megbízáshoz képest, előidéző 

okok és előidéző szereplők szerinti bontásban.  

Okok: 

o feladat visszamondás; 

o határidő be nem tartása; 

o nem megfelelő jármű; 

o áruhiány/árukár; 

o okmánykezelési hiba; 

o informálás elmaradása; 

o téves árukiszolgáltatás; 

o téves számlázás; 

o megbízói reklamáció. 

Okozók: 

o szervezeten belüli egység; 

o alvállalkozó; 

o megbízó; 

o felrakóhely; 

o lerakóhely; 

o hatóság; 

o vis maior. 

 

• vevőkör fluktuációja: az előző időszakban meglévő vevőink hány százalékát sikerült 

megőrizni (ehhez kapcsolódik a rendelési idősor teljesítményokozó) 

• Fizetett kártérítés mértéke adott időszakban, viszonyítva az időszak raktározási ár-

bevételéhez 

Teljesítményokozók: 
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• Leltározási eltérés +/- irányban, százalékban kifejezve (Ft nyilvántartási érték elté-

rés/Ft nyilvántartási érték össz mennyiség). 

• Azon vevők aránya, akik egynél több szolgáltatást vesznek igénybe. 

• Kereskedelmi sebesség: fel és lerakóhely távolsága (km)/ fel és lerakás közt eltelt 

idő (óra). 

• Üres futás aránya: fizető km/össze km. 

• Megbízások számának alakulása megbízók szerint, ezen idősor stabilitása, ill. ki-

számíthatósága. 

• Alvállalkozók kifizetése, határidőn túli kötelezettségek aránya. 

• Késések aránya: összes késett nap/összes fizető km. 

• Rugalmasság: a feladat megkezdése előtt hány órával lehetséges rendelésmódosítást 

elfogadni extra díj felszámítása nélkül. 

 

Fajlagos költségek és fajlagos díjak alakulása 

• Ft/m2 tárolási díj/költség; 

• Ft/km fuvarozási díj/költség; 

• Ft/raklap; 

• Ft/cím; 

• Ft/megbízás stb.  

Ezek a fajlagos költségek és díjak a termékek tarifastruktúráinak függvényében változhat-

nak. 
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6 Az értekezés téziseinek összefoglalása 
 

1. Tézis 

Az ellátási lánc hosszát meghatározza a benne lévő pontok száma, és a benne lévő, az 

anyagáramlást és az információáramlást reprezentáló élek száma és komplexitása. 

Jellegét tekintve két szignifikánsan különböző él-típussal kell számolnunk: 

• Anyagáramlás, és ezzel párhuzamosan információ áramlás, mely az anyagáramlás 

útvonalát követi, de nem szükségszerűen esik egybe időben vele 

• Információ áramlás tényleges anyagáramlás nélkül 

Az élekhez megfelelő súlyokat kell rendelnünk, melyek leírják az operációk külső és belső 

körülményeit. Ezek a súlyszámok az élek komplexitását reprezentálják, melynek összete-

vői: 

• Az élek hagyományos értelemben vett hossza  

• Informatikai komplexitás 

• Kereskedelmi és jogi komplexitás  

A tevékenység jellegét, mint meghatározó tényezőt figyelembe véve a csomópontok tekin-

tetében a következő csoportok adhatók meg: 

• Gyártó, termelő csomópont:  

• Tranzit csomópont:  

• Kereskedelmi csomópontok:  
 

Ezek alapján az ellátási lánc hosszának (LSC – lenght of supply chain) meghatározására a 

következő összefüggés alkalmas: 

ji
Uji

jiEi
Ui

sP EDfcPwcLSC ,
),(

, )( ⋅+⋅= ∑∑
∈∈

   

ahol: 

• cP konstans, a csomópontok műszaki és szervezési színvonalára jellemző állandó 

• cE konstans, az élek műszaki és szervezési színvonalára jellemző állandó 
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• ws a csomópont jellegéből (gyártó, transit, kereskedelmi) adódó súlyszám) 

• U a gráfelméleti definíció szerint meghatározott út 

• Pi  )( Ui ∈  az U útban szereplő pontok 

• Ei,j ))),(( Uji ∈  az U útban szereplő pontok közötti élek 

• D i,j   a logisztikai értelemben vett távolság 

• f(D i,j) a logisztikai értelemben vett távolság alapján számított súly 

 

2. Tézis 
 

A hatékony irányítás feltétele, hogy ne csak stratégiai szinten, globálisan vizsgáljuk a fo-

lyamatokat, hanem azt is elemezzük, hogy taktikai, operatív szinten milyen fizikai, vagy 

„üzemi” teljesítményekkel lehet a globálisan mért eredményeket előállítani. A logisztikai 

stratégia eredményessége, fenntarthatósága az operatív szinten dől el, ennek tervezéséhez, 

az erőforrások allokálásához, illetve az allokált erőforrások hatékonyságának méréséhez és 

javításához szükség van a tényleges fizikai teljesítmények számbavételére és tervezésére. 

Ennek érdekében bevezettem a logisztikai tér és a logisztikai távolság, mint metrika fogal-

mát: 

 
Minden anyagi objektum elhelyezhető egy n-dimenziós logisztikai térben, és a helye meg-

határozható ezen térben egy n-dimenziós helyvektorral: 

( )n
T
i xxx ,...,, 21=x      

Az n dimenzió szám függ az ellátási lánc jellegétől, az 1. Tézisben definiált hosszától, és az 

ellátási láncban áramoltatott anyagok/áruk és információk paramétereitől. 

A logisztikai távolság a két n-dimenziós logisztikai helyvektor különbségének az abszolút 

értékével adható meg: 

ijjiD xx −=,       

Ezek alapján meghatározható a logisztika “sebessége” is:  

dt

dD
v ji ,=       
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3. Tézis 

Rámutattam arra, hogy a stratégiai és operatív szint közti kapcsolat erősítésére van szükség 

az ellátási láncokban. Ennek érdekében javasoltam az ellátási lánc és a rajta lezajló folya-

matok osztályozását, mely alapján választani lehet az egyes irányítási modellek között.  

Az osztályozás során tekintettel kell lenni a stratégiai, a taktikai és az operatív szempontok-

ra. Meghatározandók azok a kulcs paraméterek és jellegzetességek, melyek alapján kijelöl-

hető a fenntartható stratégia, a követhető taktika és a végrehajtható operáció. Ennek érde-

kében mindenképpen figyelembe kell venni az ellátási lánc értékesítési pontján megjelenő 

termék komplexitását, az értékesítési volument és a piac szerkezetét szervezeti és földrajzi 

értelemben.  

Ezek alapján jelölhetők ki a stratégiai, globális szinten elérendő, jellegüket tekintve inkább 

kvalitatív célkitűzések, melyek a rendszer működésének általános megítélésére szolgálnak, 

és a szükséges logisztikai operatív teljesítmény ill. annak elvárt sebessége, mely alapján 

kitűzhetők az operatív eredményokozók. A hatékony irányítási rendszer ebből kiindulava az 

egyes szinteknek megfelelő hangsúlyt tud adni, és képes visszacsatolni a stratégiai szintre, 

amennyiben az operatív területen tapasztaltak alapján a választott stratégia megfelelősége 

megkérdőjelezhető.  

Általánosan az irányítási módszertan megválasztásának a menete a következőképpen írható 

le:  

 

1. A választott stratégia alapján az ellátási lánc hosszának megállapítása a javasolt 

hossz definíció szerint. 

2. Az n-dimenziós logisztikai tér dimenzió számának meghatározása, és az egyes di-

menziók definiálása, paraméterezése. 

3. A szükséges logisztikai teljesítmény megállapítása a definiált logisztikai távolság 

alapján az n-dimenziós logisztikai térben. 

4. A logisztika elvárt definíció szerint sebességének megállapítása. 

5. Adekvát irányítási modell kiválasztása, testre-szabása. 

6. Első visszacsatolás: a dimenziók definíciójának finomítása, a paraméter értékek 

pontosítása. 

7. Második visszacsatolás: a választott stratégia fenntarthatóságának vizsgálata az ope-

ratív teljesítmények elemzése alapján. 
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