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Bevezetés 

Az értekezés célja 

Az elosztási rendszerek működtetése és azok hatékonyságának fenntartása állandó kihívást 

jelenet az ezzel foglalkozó vállalatoknak, logisztikai szolgáltatóknak, illetve azoknak a 

kutatóknak és szakembereknek, akik ezek elemzésével, tervezésével és kivitelezésével 

foglalkoznak. Az elosztási rendszerek működésében kiemelt fontossággal bír a hatékonyság. 

Az értekezés célja ezért az, hogy bemutassa, az elosztási rendszerekkel kapcsolatban állandóan 

jelen lévő kihívásoknak milyen eszközök segítségével lehet úgy megfelelni, hogy ezáltal a 

működés hatékonysága sem sérüljön. 

Az elosztási rendszerek működtetőinek több, esetlegesen egymásnak ellent ható elvárást kell 

hatékonyan kielégíteniük. Egyfelől meg kell felelniük az általuk elszállítandó termékek 

előállítói felől érkező elvárásoknak, másfelől a fogyasztók szállítással kapcsolatos elvárásait is 

ki kell kielégíteni. Mivel ezen két oldal elvárásai időnként nehezen összeegyeztethetőek ezért 

nagyon fontos előre felkészülni az ezekből eredő nehézségekre és olyan megoldásokat keresni, 

amely ha nem is tud minden elvárásnak megfelelni, de igyekszik minél jobban megközelíteni 

azokat. Ebből adódóan érdemes más tudományterületeken elért eredményeket áttekinteni és 

megvizsgálni azok alkalmazhatóságát, mert így lehetőség nyílik olyan új eszközök 

megalkotására, melyek hatékonyan segítik az elvárásoknak való megfelelést. 

Fontos továbbá kiemelni, hogy a termelési rendszerek állandó változása illetve a gazdasági és 

jogszabályi környezet által generált változó környezet is szinte évről évre új kihívások elé állítja 

a szolgáltatókat. A versenyképesség és a hatékonyság megőrzése csak akkor lehetséges, ha 

kellő idő van a felkészülésre és a szükséges változások bevezetésére. Ennek fontos eszköze a 

szimuláció, amikor a korábbi időszakok megbízási adatait az új, megváltozott feltételekkel 

létrehozott szállítási környezetbe lehet helyezni. Az így kapott eredmények alapján pedig a 

szükséges döntéseket meghozni. Ahhoz azonban, hogy a szimulációk eredményei hasznos 

információkat nyújtsanak, fontos tudni, hogy mely adatokra van szükség. 

A téma aktualitása, motiváció 

Az elosztási rendszerek működési környezetét jellemző állandó és gyors változások, folyamatos 

kihívások és a magas szolgáltatási színvonal nyújtásának kényszere kialakította a best practice 

gyakorlatát. Többnyire sem idő, sem elegendő erőforrás nem áll rendelkezésre egy bekövetkező 

változás elemzésére, felmérésre, az arra való felkészülésre. A szolgáltató vállalatok többnyire 
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a valós folyamatok állandó, kisebb finomításával igazítják munkájukat a változásokhoz és 

próbálják annak hatékonyságát megfelelő szinten tartani. 

A témaválasztáskor és a disszertáció megírása során fontos személyes motiváció volt, hogy 15 

éve foglalkozom disztribúcióval. Ezen idő alatt szinte az összes fontos hazai vállalattal 

munkakapcsolatba kerültem. A diszpécserek operatív munkájának elemzésétől kezdve egészen 

a stratégiai tervek készítéséig sokrétű feladatokat végeztem el. Ezen munkáim során 

visszatérően többnyire ugyanazon problémákkal és nehézségekkel találkoztam mindenhol. A 

tapasztalt problémákat összegeztem, irodalomkutatást végeztem. Ezen kutatás alapján 

választottam ki azokat a témaköröket, melyeket érdemesnek találtam feldolgozni, mivel még 

vagy nem foglalkozott vele senki vagy csak olyan kis mértékben, amiből kifolyólag további 

potenciálok elérhetőek. 

Természetesen fontos az elért eredmények oktatási használhatósága is. Az elosztási rendszerek 

környezetének állandó változása, a színvonal és hatékonyság fenntartásának kényszerek 

megkívánja, hogy a területen dolgozó szakemberek rugalmasan és innovatívan legyenek 

képesek dolgozni, megismerkedjenek olyan összefüggésekkel melyek direkt módon nem 

lelhetőek fel. Ezen felkészültség és ismeretek birtokában lesznek képesek hatékonyan reagálni 

a folyamatosan jelen lévő változásokra. A szimuláció eredménye és a felhasznált adatok közötti 

összefüggések feltárása, a hatékonyság és szállítási idők közötti kapcsolatok törvényszerűségei, 

az időföldrajz alkalmazhatósága mind olyan területek, amelyek eredményeinek felhasználása 

az oktatásban hasznosak. Így a hallgatókból felkészült, a változásokra jól reagáló szakemberek 

válhatnak. 

Az értekezés felépítése 

Az értekezés első két részében a szakirodalmi kutatások friss tudományos eredményeit 

dolgozom fel. Külön választom a szimulációval és a disztribúcióval, szállítástervezéssel 

kapcsolatos részeket, hogy saját eredményeimet könnyebb legyen elhelyezni a friss kutatások 

sorában. 

 Az első fejezetben bemutatom a disztribúció fogalmát, a szakirodalomban feldolgozott 

disztribúciós rendszerek tulajdonságait az ehhez kapcsolódó szállítási feladatokkal illetve azok 

leggyakoribb megjelenési formáival. Bemutatom az elosztási rendszerek folyamatos 

fejlődésével kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeket. 

A második fejezetben összefoglalom a szimulációval kapcsolatos alapvető tudnivalókat. 

Ismertetem a lehetséges szimulációs eszközöket, a szimulációs modell megalkotásának 
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lehetséges módjait. Bemutatom a szimulációhoz szükséges adatok fajtáit, ismertetem a 

szimulációs tér fogalmát. Összefoglalom és bemutatom az ezekhez kapcsolódó friss kutatási 

eredményeket. 

A harmadik fejezetben megfogalmazom, hogy miért szükséges a szimuláció az elosztási 

feladatok tervezésénél, milyen szimulációs koncepciók lehetségesek, milyen szempontrendszer 

alapján lehet megítélni egy elkészült szimuláció alkalmazhatóságát. A második fejezetben 

megfogalmazottakból kiindulva összegzem az elosztási feladatok szimulációjához szükséges 

adatok illetve a szimulációs tér ezen feladatokhoz tartozó meghatározását. 

A negyedik fejezetben ismertetem az időföldrajzi rendszerek elméleti hátterét, majd 

bemutatom, hogy ez miként alkalmazható elosztási feladatok esetén. Bemutatom, hogy a 

rendszer összetettségétől függően az információk milyen módon áramolhatnak és ez milyen 

összefüggésben van a fellépő bizonytalansággal. Részletesen kitérek a szimulációs tervezés 

eredményének alkalmazhatóságára valamint az ezek között fennálló trade-off kapcsolatra. 

Az ötödik fejezetben megvizsgálom a szimulációk által adott eredmények alkalmazhatóságát 

elosztási feladatok esetén. Az ipari kutatások és elemzések során összegyűjtött adatok 

segítségével futtatásokat készítek, majd az így kapott eredményeket értékelem azok 

használhatóságának szempontjából. A kapott eredmények értékelése alapján megfogalmazom, 

hogy mely adatok milyen mértékben befolyásolják az eredmények alkalmazhatóságát. 

A hatodik fejezetben megvizsgálom és feltárom azon összefüggéseket, amelyek a szállítási 

időablakok hosszának és eloszlásának vizsgálata során találtam. Ezen vizsgálatokat két részre 

bontva végzem el. Először az időablakok egy napon belüli eloszlásának hatását vizsgálom, ez 

után a rendelés és kiszállítás között eltelt idő hosszának hatását mutatom be. A kapott 

eredmények alapján bemutatom, hogy ezen paraméterek miként befolyásolják a szállítási 

feladatok erőforrás igényét. 

Végül egy összegzésben bemutatom a tudományos eredményeket, megfogalmazom a téziseket 

és felvázolom a lehetséges további kutatási irányokat. 

Mellékletben szerepeltetem az ötödik fejezetben elvégzett szimulációs futtatások eredményeit, 

a törzsanyagban terjedelmi okokból csak a legfontosabb eredményeket szerepeltetem. Az 

Irodalomjegyzékben felsorolom a hivatkozott tudományos munkákat.   
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1. Az elosztási logisztika összefüggéseinek és kutatási eredményeinek 

bemutatása 

 

A logisztika az anyagok - a forrásoktól a végső fogyasztókig terjedő - fizikai áramlásának 

szervezésével és irányításával (menedzsmentjével) foglalkozik. 

Az a hagyományos felfogás, miszerint a logisztika csak az áruk raktározásával és szállításával 

(áramlatával) foglakozik, túlságosan leegyszerűsített. A logisztikai feladatok közé az 

említetteken felül éppúgy beleértendők a termelőüzemek és raktárak telepítése, a készletekkel 

való gazdálkodás, a termelési folyamtokhoz kapcsolódó árumozgatások szervezése, a 

termeléshez szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése, valamint az e feladatokhoz 

kapcsolódó informatika kérdései [56]. 

A termeléshez, szolgáltatásokhoz szükséges anyagok, alkatrészek, félkész termékek stb. 

beszerzésével az ellátási, beszerzési logisztika, a gyártáshoz, szolgáltatásokhoz közvetlenül 

kapcsolódó fizikai anyagáramlási feladatokkal pedig a termelési logisztika foglalkozik. (E két 

területet az angolszász irodalom összefoglalóan materials management néven nevezi.) A 

késztermékeket a végső fogyasztókhoz az elosztási csatornahálózaton keresztül az elosztási 

logisztika juttatja el (physical distribution). 

  

A logisztika számos meghatározása között az elmúlt évtizedben megjelentek azok a definíciók, 

amelyek az ellátási láncra (supply chain) utalnak: 

A logisztika az anyagoknak, alkatrészeknek és késztermékeknek az ellátási láncon keresztül, 

vagyis a beszerzéstől a gyártási folyamaton és a végső elosztási folyamaton át, történő 

mozgatásának, raktározásának és az ezekhez tapadó információknak stratégiai menedzsmentje 

[16]. 

 

A logisztika tehát: 

- a források elhelyezése helyben és időben, 

- emberi, anyagi erőforrások meghatározása, 

- az egész ellátási lánc menedzsmentje. 

 

1.1. A logisztikai rendszerek struktúrájának fejlesztési irányai (supply 

chain) 

Az ellátási lánc tulajdonképpen az egymást követő logisztikai részfolyamatok, tevékenységek 
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összessége, amelyek egymást követik, amíg az áru a forrástól (ellátótól) eljut a fogyasztás 

helyéig. 

Minden termelési, szolgáltatási szervezet rendelkezik ellátási lánccal.  

Az 1. ábra rámutat arra, hogy az ellátási lánc:  

- struktúrája változatos lehet (egyszerűtől a meglehetősen bonyolultig), 

- nem mindig terjed ki termékek fogyasztóhoz való közvetlen eljuttatásának fázisára. 

 

Az 1. ábra azt is szemlélteti, hogy az ellátási láncnak legalább egy átkapcsolási pontján (de-

coupling point) a kereslet és kínálat kiegyenlítésére árukészletet kell tartani (raktározás). Az 

ábrán látható 4 alaptípus felöleli a rendelésre való gyártást, mint egy szélsőséges esetet, ahol a 

rendelés teljesítésének ideje (lead time) meglehetősen hosszú; tartalmazza ugyanakkor a 

szokásos megoldást is (szállítás raktárra), mely esetben a termelők áruikat általában a 

fogyasztóhoz földrajzilag közeli helyen tárolják [44].  

 

 

1. ábra: Az ellátási lánc felépítése raktárakkal [34] 

A logisztika egyes meghatározások szerint egy vállalat vagy szervezet teljes ellátási láncának 

menedzselésével foglalkozik, elsősorban stratégiai szempontból. Szervezi és irányítja a fizikai 

(és az ehhez kapcsolódó informatikai) folyamatokat, melyek az ellátás forrásainál kezdődnek 

és a fogyasztási pontig tartanak.  

Az ellátási láncban több raktár is szerepet kap. Minden fázisban lehet raktár, esetleg több is, 

mint azt az ábrán a gyártók terület mutatja. E raktárakat, valamint a közöttük lévő 

tevékenységeket össze kell hangolni [18]. 

A logisztikai gyakorlatban célszerű törekedni a gyors válaszra (quick response), mert ezzel két 

stratégiai célt is elérhetünk: csökkenthetjük költségeinket és javíthatjuk a szolgáltatási 

színvonalat. 

    

Nyersanyag-

termelők 
Gyártók/ 

Összeszerelők 

Nagykereskedők/ 

Elosztók 

(Vég)-

fogyasztók 

   Vétel raktárból 

   Gyártás rendelésre 

   Összeszerelés rendelésre 

   Szállítás raktárra 

 
Áramlat alakulása a raktártól 

(’alsó szakasz’) 

Áramlat alakulá-

sa a raktárig 

(’felső szakasz’) 

Push 

Push 

Pull 

Push 

Pull 

Pull 

Pull 
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A gyors reagálást az ellátási láncban mögöttünk álló vállalat, szervezet igényli, amely készleteit 

állandóan alacsony szinten kívánja tartani, de a készlethiányt el akarja kerülni. E vállalatok 

igény-menedzsmentje által működtetett pótlási modell vezérli az ellátási láncot, azáltal, hogy 

az igényt mintegy lehúzza (pull) az ellátó vállalat készletéből.  

Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy az elfogyasztott, elhasznált és pótlandó vagy beszerzendő 

új áruigényre vonatkozó információt az ellátó vállalatnak továbbítjuk, amely erre azonnal 

reagál, s a szállítást végrehajtja. A gyakori rendelések miatt a rendelt mennyiségek sok esetben 

kicsik, ezáltal a szállítási költségek emelkedhetnek. Meghatározandó ezért az optimális 

kompromisszum (trade-off), amely mellett a készletezés költségei alacsonyak maradnak, de a 

szolgáltatás színvonala nem romlik, s a szállítási költségek sem emelkednek túlságosan [61]. 

 

Az igényekre való gyors válaszadás alapfeltétele a megbízható információ, melyet az 

informatikában és az adatátvitel területén bekövetkezett fejlődés tett lehetővé. 

Az ellátási láncot általában a lánc legerősebb vállalat koordinálja, ez többnyire a termelő, de 

adott esetben lehet disztribútor vagy kereskedő is. A fejlett országokban, így hazánkban is, a 

szuper- és hipermarket láncok tekintélyes erővel rendelkeznek, ezáltal képesek befolyásolni, 

ellenőrizni az ellátási láncot. Ez azt jelenti, hogy jelentős kereskedelmi nyomást gyakorolnak 

beszállítóikra, különösen azok, melyek saját márkajeggyel (own label) ellátott termékeket 

forgalmaznak (pl. Tesco gazdaságos termékek).  

 

1.2. A disztribúciós rendszerek fejlesztése 

Napjainkban mind a tudományos, mind az üzleti élet egyetért abban, hogy hangsúlyozni kell a 

logisztikának az ellátási lánc szemléletét, amely a különböző logisztikai tevékenységek 

együttműködésének fontosságára fordítja a figyelmet. Az ellátási lánc szemlélet arra fókuszál, 

hogy az egymást követő logisztikai folyamatok miként kapcsolódnak egymáshoz (interrelate), 

illetve miként hatnak egymásra (interact). Ha a logisztikai koncepcióban rejlő előnyöket meg 

akarjuk valósítani, akkor a logisztikai gondolkodást ki kell terjeszteni a vállalattól felfelé 

(upstream) egészen az ellátóig, illetve lefelé a végső fogyasztóig (downstream).  

 

Az ellátási lánc menedzsment a vállalati szervezeten belül alapvetően új filozófiát jelent, 

minthogy a hangsúlyt az ellátási lánc résztvevői közötti partnerségre helyezi. Feltételezi, hogy 

a lánc elemeit számos kapocs tartja össze.  

 

Az üzleti élet hagyományos felfogása abból indul ki, hogy az egyes cégeknek maximalizálniuk 
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kell bevételeiket és minimalizálniuk költségeiket, miáltal optimális nagyságú nyereség érhető 

el. Ha erre való törekvésük közben az ellátási láncban részes partnereik érdeke sérül, azzal nem 

kell foglalkozni, ez az üzleti tevékenység velejárója, kockázata. Az ellátási lánc modell viszont 

abból indul ki, hogy a profitot nem az egyes vállalatok individuális szemszögéből kell vizsgálni, 

hanem azt kell mérvadónak tekinteni, hogy mekkora profit realizálható a végső (fogyasztói) 

piacon. Ez akkor növelhető, ha konkurensekkel szemben versenyelőnyre tehet szert, pl. olcsó 

termékkel, gyors és jó szolgáltatással. Versenyelőnyt pedig akkor érhet el, ha a teljes ellátási 

láncot koordinálja, mert így biztosítható, hogy az egész láncban minimális legyen a készlet, ne 

legyen szűk keresztmetszet, az igényekre gyorsan tudjon reagálni (rugalmasság) és jó minőségű 

termékkel jelenjen meg. 

 

1.3. Az elosztás helye és szerepe az ellátási láncban  

Az áruelosztás (disztribúció) szerepe az ellátási lánc menedzsmentben sokkal több, mint a 

hagyományos felfogás szerinti szállítási és raktározási tevékenységek kezelése, irányítása. A 

sikeres disztribúció alappillére az igény-menedzsment (demand management). 

 

Az igény-menedzsment az a folyamat, melynek során a szolgáltatást végző vállalat regisztrálja 

és kielégíti a rendelők (fogyasztók) igényeit, mégpedig a megkívánt szolgáltatási színvonalon. 

Jóllehet az igények előrejelzési pontosságának fokozása mindig is cél volt, fel kellett ismerni, 

hogy ezek az előrejelzések csak ritkán következnek be. Az igazi cél ezért az, hogy a vállalat az 

előrejelzésektől fokozatosan függetlenítse magát, az igényekről szerezhető mind pontosabb 

információ révén, olyan rendszerek adaptálásával, melyek lehetővé teszik, hogy ezekhez az 

igényekhez a lehető leggyorsabban alkalmazkodjon (quick response) [69].  

 

Az információ, amely alapvető fontosságú az igény menedzsment számára, a következő:  

-  információ a piacról, középtávú előrebecslés formájában; 

- információ az ügyfelekről, mégpedig azok aktuális fogyasztásáról, igényéről; 

- információ a termelési tervekről, a készletek nagyságáról; 

- információ a piaci mozgásokról. 

 

Az információ az a kulcs, amely összekapcsolja a disztribúció részeit: 

- a raktári műveleteket, 

- az ellátókat és a vevőket, 

- a szállítási alrendszereket, 
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- az ügyfelek különböző csoportjait. 

 

A jelenlegi technológiák ma már valósidejű információkkal képesek ellátni a disztribúciós 

menedzsmentet. Az információáramlat párhuzamosan fut az áruáramlattal és ezáltal hatékony 

kontrollt tesz lehetővé.  

 

A raktárak a disztribúcióban központi szerepet töltenek be, rendelkezniük kell azzal az 

árukészlettel, amely az ellátók és a vevők közötti zökkenőmentes áruáramlat fenntartásához 

elengedhetetlen. Ezek a raktárak, továbbá a készlettel nem rendelkező, átrakó központok 

(transhipment centers) irányítják a hatékony áruszállítást mind az ellátók és a raktárak, mind a 

raktárak és a vevők között. Ez az irányítás feltételezi a megfelelő információkon alapuló 

rendelésfelvevő- és feldolgozó (order processing) informatikai rendszerek meglétét.  

 

Az integrált irányítási rendszerek bevezetése a disztribúciós menedzsment számára lehetővé 

teszi, hogy: 

- csökkentsék a raktárak készleteit és a raktári műveletek idejét, 

- fokozzák a rendelések kielégítésének pontosságát, 

- csökkentsék az elosztási költségeket, 

- mérsékeljék a rendelés-kielégítési időt és a szállítási késedelmeket, 

- gyorsabban reagálhassanak a váratlan eseményekre 

- képesek legyenek a kis rendeléseket is megfelelően kezelni. 

 

1.4. Az elosztási struktúrákról általában 

A termékeknek létrehozásuk helyéről el kell jutniuk a felhasználóhoz. A termékek a gyártótól 

a fogyasztóhoz a fizikai disztribúciós (elosztási) csatornákon keresztül jutnak el.  

 

A beszállítók, ellátók (pl. termelő, kereskedelmi vállalatok) áruit el kell juttatni a kívánt 

mennyiségben és időpontban, a megfelelő minőségben, megfelelő költségráfordítással adott 

feladási helyekről a vevők, megrendelők által megadott rendeltetési (leadási) helyekre (pl. a 

felhasználó vállalatokhoz, a készletező raktárakhoz vagy a kiskereskedelmi üzletekbe) [54]. 

 

Az áramlatok a forrásokból (beszállítók, ellátók) indulnak. Az áramlatok végpontjai a vevők, 

megrendelők, felhasználó vállalatok, gyakran kereskedelmi egységek (boltok, szupermarketek 

stb.), de természetesen lehetnek a végső fogyasztók, azaz pl. lakások is, ha az áru kikerüli az 
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üzleteket vagy ha a szolgáltatás még a fizikai áruelosztás ezen utolsó lépcsőjét is magába 

foglalja (házhozszállítás).  

 

Az elosztási vagy disztribúciós csatornarendszer elemekből és az elemek közötti kapcsolatból 

áll.  

A rendszer elemei:  

- feladóhelyek (források), 

- fogadóhelyek (végpontok, nyelők), 

- raktárak, átrakóhelyek (csomópontok). 

 

A rendszert összekötő kapcsolatok (élek): 

- közlekedési útvonalak (közút, vasút, stb.), 

- információs csatornák. 

 

A megtermelt áru bekerül az elosztási csatornába és azon keresztül egy bizonyos idő elteltével 

jut el a fogyasztóhoz. Az áramlás a rendszer elemei között történik, ezeket a pontokat a 

termelők, a raktárak, a fogyasztók jelentik. A pontok közötti áramlás természetesen nem 

egyenletes, hiszen mind a termelés, mind az igények nagysága hullámzó, a pontokat összekötő 

élek (szállítási útvonalak, pályák) kapacitása, teljesítménye pedig eltérő [11]. 

 

Az áru, amikor az élekben van, akkor mozog, a térben (csatornában) előre halad a fogyasztó 

felé. Ezek a fizikai disztribúció dinamikus szakaszai. Ebben a szakaszban az áru valamely 

közlekedési ág hálózatában van. Nyilvánvaló, hogy az áruszállítás során, bármely közlekedési 

eszközzel, közlekedési ág közreműködésével valósul is az meg, számos esetben hosszabb-

rövidebb időre meg kell állni, vagyis ilyenkor nincs tényleges előrehaladás. Amikor azt 

mondjuk, hogy az elosztási csatornarendszer éleiben az áru mozog, vagyis dinamikus fázisban 

van, akkor az árumozgást a közlekedésben megvalósuló árutovábbítás technológiai 

szempontjából értelmezzük.  

 

Bár az elosztási csatornarendszer ilyen felfogása nyilvánvalóan egy fiktív, absztrahált hálózat 

irányába mutat, e hálózat kialakításakor nem hagyhatóak figyelmen kívül a tényleges 

megvalósítás módozatai, már csak azért sem, mert a háló kialakítása, a lehetséges kapcsolatok 

számbavétele a logisztikában csakis a tényleges lehetőségeken, adottságokon alapulhat. Ha az 

elemek között nincs megfelelő vízi út, vagy ha van is, de a továbbítandó áru nem alkalmas a 
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vízi továbbításra, akkor ez az él az elosztási háló szempontjából kiesik.  

 

A csatornarendszer elemein az áru egy helyben van, nem, vagy alig mozog. Ezek tehát a 

csatornarendszer statikus pontjai, amikor az áru valamely elemen tartózkodik, akkor az 

elosztási rendszer statikus szakaszában vagy fázisában van. Itt szintén megemlíthető, hogy az e 

fázisban lévő áru a valóságban nem feltétlenül van egy helyben, például az áru a raktárakban is 

változtathatja helyét. A rendszer statikus pontjait, ahol a rendszerben áramló áru felhalmozódik, 

készletezési pontoknak is nevezik.  

 

Az áru az elosztási csatorna egyik fázisából a másikba való átlépése valamilyen rakodási 

művelettel valósul meg, például az árut a tárolótérből el kell hozni, s a szállítást végző járműre 

fel kell rakni. A rakodás művelete tehát a fizikai kapcsolatot jelent az elemek és az élek között. 

Minthogy a rakodás során az áru ténylegesen mozog, kézenfekvő ezeket a tevékenységeket az 

elosztás dinamikus szakaszaihoz sorolni. Úgy is felfogható, hogy a közlekedéshez (élekhez) 

inkább kapcsolódó rakodások a dinamikus, az elemekhez kapcsolódók (például a raktári be- és 

kitárolási műveletek) pedig a statikus szakaszhoz tartoznak. 

 

A disztribúciós csatornarendszerben kiemelkedő szerepe van a csomópontoknak. Ezek az 

elosztásban játszott szerepük szerint a következők: 

- tárolóelemek (raktárak, depók), 

- gyűjtőraktárak (összeterelő elemek), 

- elosztóraktárak (elágaztató elemek), 

- gyűjtő- és elosztóraktárak (összeterelő és elágaztató elemek), 

- átrakóraktárak (átrakódepók).  

 

A tárolóraktárak arra szolgálnak, hogy  

a/ áthidalják a  

- termelés és a fogyasztás közötti időréseket (a fogyasztás és a termelés eltérő időben 

valósul meg), 

- a termelés és a fogyasztás közötti technológiai eltéréseket (pl. folyamatos termelés, 

szakaszos, véletlenszerű felhasználás); 

b/ gazdaságosabbá tegyék az elosztási csatornát  

- nagy tételű, olcsó szállítás mód, vagy nagy tételű olcsó beszerzés akár tárolási költségek 

vállalásával, 
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- biztonsági készletek kialakításával a csatornarendszerben keletkező véletlenszerű 

zavarok okozta károk megelőzéséhez (pl. időjárás okozta közlekedési problémák), 

- biztonsági készletek tartásával véletlenszerűen alakuló igények kielégítéséhez.  

 

Az a/ esetben, ahol a termelés és a fogyasztás időben elválik, gyakorlatilag elkerülhetetlen a 

raktárak alkalmazása. A tárolási igény csökkenthető az idő és technológiai rések 

csökkentésével, a termelés és fogyasztás összehangolásával, az ellátási lánc egységes 

szervezésével és irányításával. A b/ esetben az áruk raktározása nem fizikai kényszer, ez a 

csatornarendszerrel szemben támasztott minőségi és gazdaságossági követelmények miatt válik 

szükségessé. 

 

Az átrakóraktárakban nem történik tárolás. E raktárakban, depókban csupán átkerül az áru az 

elosztási csatorna egyik éléről a másikra és azonnal vagy legfeljebb rövid várakozás után 

továbbhalad. A termékeket itt nem csupán átrakják, hanem azokat a csatornarendszer 

struktúrája szerint rendezik (pl. a termelőhelyről nagy tételben érkező árukat irányuk szerint 

szétválasztják). 

 

A gyűjtőraktárakba az árut több helyről szállítják be, s onnan egy, esetleg néhány helyre 

továbbítják. Az elosztóraktárakba az árut egy, esetleg csak néhány helyről szállítják be, de 

onnan az több helyre kerül. A gyűjtő-elosztó raktárak az oda több helyről beszállított árut sok 

helyre továbbítják. Ezek a raktárak egyúttal tárolóraktárak vagy átrakóraktárak, attól függően, 

hogy azokban az árut tárolják-e, vagy csupán rendezik.  

 

Az elosztási csatornarendszert a leírtak szerint értelmezve a közlekedési ágak közötti átrakások, 

sőt, az esetleg szükségessé váló, szállításszervezési okok miatt felmerülő raktározások (pl. hajó 

indulására való várakozás), nem tekinthetők a disztribúciós csatornarendszer elemeinek. Az 

ilyen jellegű rakodási (pl. átrakás közútról vasútra), raktározási (pl. a konténer tárolása az 

irányvonat indulásáig) az élek részét képezik, az élekben való áthaladás idejét, költségét stb. 

növelik. 

 

A fizikai disztribúciós csatorna elvi szinten tehát a valóságos áramlási folyamattól nagyobbrészt 

elvonatkoztatott hálózat, amely az áramlatokat a kapcsolatok, a háló struktúrája szempontjából 

vizsgálja. A gyakorlatban ugyanakkor a csatornarendszerek létrehozása, átalakítása, irányítása 

stb. esetén természetesen figyelembe veszik a valóságos szállítási, rakodási, tárolási, 
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egységrakomány-képzési stb. kérdéseket, s a csatornarendszer elemeinek, éleinek teljesítményi 

és költségadatait ezeknek megfelelően állapítják meg. 

 

A fizikai elosztási csatornái mellett, azzal párhuzamosan és összefonódva léteznek a marketing 

vagy másképpen tranzakciós, illetve akvizíciós csatornák is.  

 

A kereskedelmi vagy marketing csatorna szintén a terméknek előállítótól a fogyasztóhoz való 

eljutásával foglakozik, de a fizikai disztribúcióval ellentétben, a térben és időben lezajló 

folyamatok nem-fizikai elemeire koncentrál. Ilyen például a termék bemutatása, ismertetése, az 

eladás és a vétel lebonyolítása, megszervezése, az áru tulajdonjogának cseréje stb. Amint az áru 

előre halad a disztribúciós csatornában, a fizikai folyamatok mellett feltétlenül megoldandók a 

kapcsolódó pénzügyi, jogi, kereskedelmi stb. kérdések is. 

 

A disztribúció tervezésének egyik kulcskérdése a hatékony disztribúciós csatorna kialakítása, 

megválasztása. Különösen fontos eldönteni, hogy a termékek közvetlenül jussanak-e el a 

termelőtől a fogyasztóhoz, vagy gyűjtő, elosztó funkcióval rendelkező kereskedelmi vagy csak 

technológiai tevékenységet ellátó, köztes szervezet közbeiktatásával.  

 

 

2. ábra: Az elosztási csatornák alaptípusai [54] 

Elméletileg a legegyszerűbb eljárás az lenne, ha a termékeket a gyártótól közvetlenül juttatnák 

el a felhasználókhoz. Ebben az esetben nem lenne szükség a közbeiktatódó kereskedelmi 

egységekre, sem nagy-, sem kiskereskedelmi raktárakra, boltokra. 

 

1.5. A közvetlen és a közvetett elosztás 

Közvetlen ellátás esetén logisztikai csomópontok (átrakó-, gyűjtő-, elosztóhelyek és/vagy 
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raktárak) közbeiktatása nélkül valósul meg az anyagáramlás a termelő- és felhasználó helyek 

között. Tipikus példa erre, ha egy termelő vállalat vevőit a késztermék raktárából közvetlen 

kiszállítással szolgálja ki.  

A közvetlen ellátási/elosztási, szállítási kapcsolatok előnye, hogy kicsik a rakodási és 

raktározási ráfordítások. Nincs szükség az áruk átrakására, közbenső tárolására, csekély a 

koordinációs igény, továbbá lehetőség nyílik a logisztikai koncepció saját felelősségi körben 

való megvalósítására, és ez által a vevők sajátos logisztikai igényeinek maximális mértékben 

való kielégítésére. 

 

Hátránya viszont, hogy nehezen biztosítható a szállítókapacitások megfelelő kihasználtsága, 

különösen mindkét irányban. A saját vállalati kiszállítások megszervezése többlet szervezési 

ráfordításokat igényel, továbbá, hogy a kisebb küldemények gyakori szállításával kapcsolatos 

igény tovább növelheti a közutak forgalmi terhelését.  

 

A közvetlen rendszerben a tranzakciók száma T·K, vagyis például 10 termelő és 1.000 bolt 

esetén 10.000, ugyanakkor a közvetett rendszerben, egy közös nagykereskedő közbeiktatásával 

csupán T+K, azaz 1.010, az előzőnek mindössze 10%-a. 

 

A közvetlen elosztás jellemzői: 

- gyors és megbízható, 

- különösen alkalmas érzékeny és drága árukra, mert az árukezelések száma minimális, 

- egyszerű az információs kapcsolat a gyártó és a vevő között, 

- az árukészletezés költségei alacsonyak, 

- az alkalmas szállítási megoldások gyakran igen költségesek. 

 

Egyre több vállalat keresi a módját annak, hogy olyan elosztási rendszert dolgozzon ki, amely 

lehetőséget ad arra, hogy az ország minden részét elérhesse akár egy nem is centrális helyen 

fekvő árukibocsátó helyről is a szállításra vonatkozó szabályok (pl. a járművezetők 

engedélyezett napi vezetési idejének) megsértése nélkül.  

Minthogy a szigorodó szabályok az egyébként kereskedelmi szempontból mindenképpen 

előnyös közvetlen szállítást igen megdrágítják, a költségek csökkentésének alapvető érdeke 

miatt mind több vállalat kényszerül rá elosztási struktúrájának átgondolására, a közvetett 

elosztás valamelyik változatának bevezetésére. 
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A termelő és a fogyasztó között a kapcsolat a közvetett rendszerben egy gyűjtő, elosztó hely 

közbeiktatásával valósul meg. Ez különösen akkor bevett megoldási mód, ha a vállalatok 

maguk alakítják ki és üzemeltetik elosztási rendszerüket. 

 

Az elosztóraktár közbeiktatása kétségkívül orvosolja az előzőekben említett hatósági 

szabályozás miatt bekövetkező problémákat és gyakran költségmegtakarításhoz is vezet. 

 

Jelentősebb megtakarítások érhetők el a hasonló, vagy akár teljesen eltérő területeken 

tevékenykedő, vagy egymással esetleg éppen konkuráló vállalatok kooperációjával. Ezekben 

az esetekben az együttműködő vállalatok közösen üzemeltetnek egy logisztikai 

csatornarendszert, vagy igénybe vesznek mások (pl. egy logisztikai vállalkozók) által 

kialakított elosztási struktúrát [21]. Ennek legegyszerűbb változatában a termelő és fogyasztó 

között a kapcsolatot egy gyűjtő-elosztó raktár valósítja meg. 

 

Megemlítendő, hogy a korszerű elosztási rendszerekben ezeken a köztes pontokon nem 

feltétlenül kell az árut a hagyományos raktározási felfogásnak megfelelő módon tárolni. 

Természetesen akár az elosztó, akár az említett gyűjtő-elosztó raktárak lehetnek tárolóraktárak. 

 

Az értékesítési rendszerek felépítése, struktúrája, amint arra már utalás történt, alapvetően 

szintén kétféle lehet, közvetlen (direkt) vagy közvetett (indirekt), ill. ez utóbbi több lépésben. 

A kereskedelmi lépcsők száma eszerint – a fizikai elosztási rendszerekhez hasonlóan – egy vagy 

több, amint ezt a 3. ábra szemlélteti. 

 

A többlépcsős megoldás kereskedelmi tevékenység közbeiktatása nélkül is kialakítható és 

üzemeltethető. Ezen többlépcsős rendszereket napjainkban egyre inkább nem egy kereskedő, 

hanem egy logisztikai vállalkozó (Third Party Logistics, 3PL) szervezi, irányítja, működteti. 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.005



21 

 

3. ábra: A közbeiktatott kereskedelmi egységek számával nő az értékesítési rendszer 

lépcsőinek száma [33] 

Az elosztási logisztikai rendszerek tehát gyakran többlépcsősek. Ennek oka leginkább a 

többlépcsős értékesítés, de e megoldásokat indokolhatják a logisztika egyéb céljai, mint például 

az ellátás biztonsága, a készletek minimalizálása, sajátos ellátási-termelési rendszerek 

működtetése (JIT), vagy az elosztási költségek mérséklése is [12]. Eszerint az áruk is egy vagy 

több (szélsőséges esetben akár négy, öt) raktározási lépcsőn át (termelőüzemi raktár → 

központi raktár → regionális /körzeti/ raktár → kiszállítási raktár) jutnak el a termelő helytől a 

vevőkhöz, illetve a felhasználókhoz.  

 

Háromlépcsős rendszerben az áru a termelőktől először egy központi tároló raktárba, innen 

regionális (valószínűleg szintén tároló) raktárba kerül, s onnan halad tovább a kiszállítási vagy 

elosztó raktáron át a fogyasztóhoz. 

 

A közvetett elosztás jellemzői: 

- az áru eljutási útja a termelőtől a fogyasztóig hosszabb ideig tart, mert a rendszerben 

köztes raktárak is vannak, ugyanakkor a rendelés teljesítésének ideje a közvetlen 

rendszernél is kisebb lehet, hiszen a regionális raktárak közelebb vannak a fogyasztókhoz; 

- a termelők és a raktárok közötti átszállítás a nagy tételnagyság miatt olcsó, ezért, bár a 

szállítási teljesítményigény e rendszerben az előzőnél általában nagyobb, az összes 

szállítási költség alacsonyabbra is adódhat; 

- a raktározási költségek nagyobbak; 

- a rendszerben lévő készlet mennyisége nagyobb, mint a direkt rendszerben, s ezért a 
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készletezési költségek is magasabbak; 

- az áru nyomon követése nehezebb, az információs rendszer bonyolultabb. 

 

Az áruk áramlása, szállítása közvetett ellátás esetén tehát logisztikai csomópontok (átrakó-, 

gyűjtő-, elosztóhelyek és vagy raktárak) közbeiktatásával valósul meg. Ezáltal lehetővé válik a 

fel- és leadóhelyek közötti kapcsolatok számának csökkentése, az anyag-, illetve áruáramlatok 

összefogása. A közvetett elosztást a logisztikai, illetve a szállítási feladatok sajátosságai, 

feltételei és/vagy költségmegtakarítási szempontok indokolhatják. 

 

1.6. Vegyes elosztási struktúrák 

A disztribúciós csatornáknak két dimenziója van: 

- A vertikális tagoltság azt mutatja, hogy hány lépésben lehet eljutni az induló pontból a 

végpontba, vagyis a termelőhelytől a fogyasztóhoz. A gyakorlatban elterjedt csatornák 

tagoltsága 1-4 lépcsőfok. 

- A horizontális tagoltság arra utal, hogy hány hasonló funkciójú pont van a disztribúciós 

csatorna egy-egy lépcsőjében (pl. hány regionális raktár van a rendszerben).  

 

Ha az áramlatok az elosztási rendszerben mindig a hierarchia két szomszédos szintje között 

történik, akkor tiszta struktúrájú rendszerről beszélünk. Abban az esetben azonban, ha az 

áramlatok egymást nem követő lépcsők között is kialakulhatnak, a rendszer vegyes. Ilyen 

például, ha egy egyébként háromlépcsős rendszerben a gyártó egyes vevőit közvetlenül is 

kiszolgál, s nem csak az elosztóraktárakon keresztül. 

 

Mivel a tiszta struktúrába nagyon sokféleképpen lehet beavatkozni, ezért számtalan megoldás 

képzelhető el a vegyes rendszerek kialakítására. A beavatkozás, módosítás célja természetesen 

mindig a rendszer hatékonyságának javítása, a tiszta struktúra hiányosságainak kiküszöbölése. 

 

Készletek megosztása az áru értéke alapján  

A vegyes rendszerekben egyes árukat (pl. ritkán igényelt, drága árukat) központilag tárolnak és 

innen juttatják el a vevőhöz, viszont más, nagyobb forgási sebességű termékekből viszont a 

körzeti raktárakon keresztül látják el a fogyasztókat. 

 

Készletek megosztása a forgalom alapján 

Közismert az ABC analízisből, hogy a szokásosan a termékek 20%-a adja a forgalom 80%-át 
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(A típus), míg a kevéssé keresett termékek, az össztermelés mintegy 50%-a a forgalomnak 

csupán 5%-t (C típusú áruk) teszik ki. Ilyenkor az "A" árukat a regionális raktárakban tárolják, 

a "C" típusúakat pedig közvetlenül egy nagy központi raktárból szállítsák ki. A "B" termékeket 

vagy az "A”-val vagy a "C"-vel lehet együtt kezelve. 

 

Készletek megosztása az igény sürgőssége szerint 

Esetenként a fentitől teljesen eltérő megoldás is elképzelhető. Váratlan hibák gyors 

elháríthatósága érdekében a ritkábban használt, de fontos termékeket a körzeti raktárakban 

tárolják, hogy azok közel legyenek a felhasználóhoz, a gyakrabban használt termékeket 

ugyanakkor, mert azokból az igényelt mennyiség elegendően nagy lehet, közvetlenül, 

kocsirakományos forgalomban látják el a központi raktárból. 

 

Kontingens rendszer 

Vegyes rendszer a kontingens rendszer is, amelynek célja a közvetett rendszerben lévő nagy 

árukészlet csökkentése a szolgáltatási színvonal mérséklése nélkül. A módszer lényege, hogy 

az egyes raktárakban nem tartják azt a minimális készletmennyiséget, amelyet a szolgáltatási 

színvonal feltétlen igényelne. Az esetleg fellépő hiányt, egy bizonyos előre megszabott 

kontingens mértékéig, a szomszédos körzeti raktárakból pótolják, ami természetesen többlet 

szállítási költségekkel jár. 

 

Készletek megosztása a rendelési tételnagyság szerint 

Egy másik szokásos megoldás, hogy a nagyobb tételeket rendelőket közvetlenül, a kisebb 

mennyiséget igénylőket pedig a körzeti raktárakból látnak el áruval. 

 

A vegyes rendszereket gyakran rugalmas elosztási rendszereknek is nevezik, mert az 

alkalmazott elosztási stratégiát - nevezetesen, hogy adott esetben egy rendelést milyen módon 

és honnan szállítanak - általában nem merev szabályok szerint, hanem az adott helyzetben 

legmegfelelőbbnek látszó változattal elégítenek ki. Az elnevezés nem feltétlenül megfelelő, 

mert a vegyes rendszerekre alkotott saját szabályokat is lehet mereven, kötelező érvénnyel 

alkalmazni, illetve azokat a rendszer működtetése során az aktuális viszonyok alapján – 

megfelelő döntési szinteken – rendszeresen változtatni. Szigorúan véve ezért csak ez utóbbiakat 

lehet rugalmas rendszereknek nevezni.  

 

A rugalmas vegyes rendszerek elterjedőben vannak, jóllehet egyelőre még kevés vállalat 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.005



24 

alkalmazza azokat, hiszen nagyon fejlett információs rendszert, részben központi irányítást és 

a teljes rendszert átfogó, többnyire igen drága számítógépes tervezési-irányítási rendszert 

igényel. 

 

Tipikusak azok a többlépcsős vegyes rendszereknek, amelyekben az áruk áramlása a rendszer 

valamely kiemelt pontja (többnyire a termelőüzemi, vagy a központi raktár) az elosztási 

hierarchiában egy alacsonyabb fokú pont tevékenyégét is ellátja. Például a termelőüzemi raktár 

egy háromlépcsős rendszerben a környezetében lévő vevőket közvetlenül látja el, s csak a 

távolabb lévő vevőket szolgálják ki a regionális raktárak közbeiktatásával.  

 

1.7. Metalogisztikai rendszerek 

A vertikális elosztási struktúra megválasztása hosszútávra szóló döntés, amelynek során igen 

sok, egymással bonyolult kölcsönhatásban levő szempontot kell figyelembe venni. Minél több 

a raktározási lépcsők száma, annál nagyobbak a raktározási költségek. Kevesebb számú raktár 

esetén kisebbek az átlagos kiszállítási forgalomhoz viszonyított forgalomingadozások, ami 

lehetővé teszi a biztonsági készletek csökkentését anélkül, hogy a szállítási készség csökkenne.  

 

A vállalatok közötti együttműködés olyan elosztási rendszereket alakíthat ki, amelyek a kor 

követelményeinek jobban megfelelnek. Ezek az összetett, az un. metalogisztikai rendszerek, 

melyek szintén lehetnek egy-és többlépcsősek.  

 

A metalogisztikai rendszerek az ellátási/elosztási vagy más néven beszerzési/értékesítési 

láncban közreműködő szervezetek (pl. termelő, nagy- és kiskereskedelmi, raktározási, 

közlekedési, illetve szállítmányozó vállalatok) logisztikai alrendszereinek együttműködéseként 

jönnek létre. Fő feladatuk a különböző mikrologisztikai rendszerek közötti áruáramlás és az 

ehhez kapcsolódó információáramlás lebonyolítása. Amíg a mikrologisztikai rendszerek egy 

gazdaságilag, jogilag önálló szervezet, a vállalat anyag és áru áramlásait fogják össze, addig a 

metalogisztikai rendszerekben több egymástól gazdaságilag és jogilag független szervezet, 

vállalat működik közre az áruáramlás megvalósításában. 

 

Kétlépcsős metalogisztikai rendszerben sok, területileg szétszórt telephelyű ellátó, beszállító és 

kevés – tőlük nagy távolságra levő - felhasználó van, ezért a kis tételű és nagy távolságra 

irányuló költséges szállítások elkerülése érdekében az árukat először be kell gyűjteni, akár 

körjárat szervezésével egy központi helyre. Innen a több helyről származó küldeményeket 
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együtt, konszolidáltan, olcsóbb szállítási megoldással továbbíthatják kevés számú 

fogyasztóhoz.  

 

Ennek a fordítottja is lehetséges, ekkor kevés ellátó, beszállító és sok, tőlük nagy távolságra 

levő, területileg szétszórt telephelyű felhasználó között kell az áruáramlatot megoldani. Ekkor 

javasolható egy elosztóhely létrehozása a felhasználók telephelyeinek közelében, mert a 

beszállítóktól így nagyobb áruáramlat érkezhet, az egyes vevők igényei együtt továbbíthatók. 

Az elosztóhelyről az áruk vevőigényenként csoportosítva akár terítő járatokkal juttathatók el a 

felhasználókhoz. 

 

Ha területileg szétszórt telephelyű ellátó, beszállító és sok, tőlük nagy távolságra levő, 

ugyancsak szétszórt telephelyű felhasználó között kell az áruszállításokat megoldani, a 

többlépcsős metalogisztikai rendszerek létrehozása jöhet számításba. Ekkor az ellátók 

telephelyeinek közelében gyűjtő-, a felhasználók telephelyeinek közelében pedig elosztóhelyek 

alakíthatóak ki.  

 

A jól kialakított metalogisztikai rendszerekkel tovább csökkenthetők a szállítási költségek és 

az áruszállítások okozta környezeti károk azáltal, hogy az átrakási pontok közötti szállítás 

megoldására a különböző küldeményeket összefogva a mindenkori leggazdaságosabb és 

leginkább környezetkímélő szállítási mód választható meg. A hatékonysági vizsgálatoknál 

azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kisebb szállítási költségekkel szemben 

nagyobb rakodási és raktározási költségráfordításokkal kell számolni [44]. 

 

A többlépcsős komplex metalogisztikai rendszerek hálózatot alkotnak, s ezekben a gyűjtő- és 

elosztóközpontok közötti távolsági forgalom vagy raszter rendszerben közvetlen kapcsolati 

forgalommal vagy ún. hub&spoke (kerékagy-küllő) struktúrában közvetett kapcsolati 

forgalommal bonyolítható le (4. ábra).  

 

A raszter-rendszer esetén a viszonylag kis szállítandó mennyiségek miatt nem feltétlenül 

biztosítható minden szállítási relációban a megfelelő kihasználtság. A hub&spoke rendszer 

esetében viszont lehetővé válik a távolsági forgalomban az egy szállítási körzetbe irányuló 

áruáramlatok összefogása, ezáltal a szállítási feladatok hatékony megoldása. 
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4. ábra: Metalogisztikai rendszerek hálózati struktúrái [54] 

1.8. Az elosztási rendszerek működtetésének szereplői 

 

Az elosztási rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatok több szereplő között oszlanak 

meg. A szakirodalom ezen szereplők kapcsolatát és a közöttük lévő összefüggéseket 

piramisként ábrázolja [65]. Ahogy felfelé haladunk a piramis különböző szintjein úgy lesz az 

elvégezhető feladatok komplexitása egyre nagyobb, a szereplőn integritása pedig egyre 

mélyebb az ellátási láncban. A piramis szintjei a következők lentről felfelé haladva: 

- 1PL - fuvarozók, akik saját eszközzel végeznek szállítási feladatokat megbízás alapján, 

- 2PL – szállítmányozók, szállítási, szervezési és egyéb ezzel kapcsolatos feladatokat 

végeznek el, 

- 3PL – logisztikai szolgáltatók, akik szállítási, raktározási, komissiózási, 

készletgazdálkodási és más ezen tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat végeznek el, 

- 4PL – olyan szolgáltatók, akik egy teljes ellátási láncot felügyelnek és menedzselnek, 

valamint integrátorként kontrollálják is azt. 

 

5. ábra Logisztikai szolgáltatások piramisa (saját szerkesztés) 

 

Hub & spoke 

hálózat egy központtal 
  Raszter hálózat Hub & spoke 

hálózat több központtal 

HUB 

HUB 
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Az általam folytatott kutatásokat a hazai 3PL szolgáltatók tevékenységének vizsgálatai alapján 

végeztem el. Ezen szolgáltatók legfontosabb jellemzői, hogy több megbízó számára végeznek 

raktározási, komissiózási, készletezési és szállítási feladatokat. Működésükre és 

hatékonyságukra komoly befolyással van a szállítási feladatok elvégzésének hatékonysága. 

Egyrészt a felhasznált járművek és sofőrök illetve az azokhoz kapcsolódó költségek a működési 

költségek egy komoly részét jelentik, másfelől a nem kellően hatékony szállítások negatívan 

befolyásolják a raktári és komissiózási folyamatokat is, ebből kifolyólag a rosszul szervezett és 

irányított szállítások felesleges erőforrásokat és készleteket kötnek le a raktárakban is, 

megnövelik az azokhoz kapcsolódó költségeket, emiatt pedig ezen szolgáltatók 

eredményessége és hatékonysága csökkenni fog.  

Ahhoz, hogy a szállítások bonyolítása hatékony és eredményes legyen, megfelelő előzetes 

tervezésre van szükség. Kutatásaim során a vizsgált vállalatoknál többféle eljárással is 

találkoztam az egyszerű excel táblában történő sorrendiségre szorítkozó tervezéstől kezdve a 

kifinomult, célszoftverrel végzett járat tervezésig. A használt eljárásokon túl felmértem a 

felhasznált adatállományokat is. Itt szintén azt tapasztaltam, hogy az általános, elnagyolt 

adatoktól kezdve a részletes és pontosan felmért és rögzített adatok jelentette két végpont között 

minden lehetséges variációra van példa. Korábbi munkáim és kutatásaim során tapasztaltam, 

hogy az átlagos adatokkal történő tervezéshez képest a pontos, jól felmért adatokkal történő 

tervezés legalább 5 % nyereséget hozhat a szállítással kapcsolatos erőforrások felhasználásában 

illetve az ezekkel kapcsolatos költségek terén [33]. Ezért mindenképpen fontosnak tartom 

annak azon összefüggések vizsgálatát és feltárását, melyek bemutatják és elemzik azt, hogy a 

járattervezés során felhasznált adatok mennyisége és minőség milyen hatással van a végrehajtás 

eredményességére, illetve melyek azok az adat típusok melyek mennyisége és minősége 

erősebben vagy gyengébben befolyásolja a tervezés eredményének pontosságát és 

meghatározza annak végrehajthatóságát.  

A vizsgált vállalatokkal való közös munkám során rengeteg adathoz férhettem hozzá, azokat 

használhattam és feldolgozhattam, azonban ezeket üzleti titokként kellett kezelnem, így ezek 

direkt közlése nem mindig lehetséges. 

 

1.9. Az elosztási csatornahálózat költségkonfliktusai 

Törekedni kell arra, hogy a fizikai disztribúciós csatornahálózatot a logisztikai céloknak 

leginkább megfelelő módon alakítsuk ki. Természetesen a választott értékelési kritériumok az 

egyes esetekben eltérőek is lehetnek, mint. pl. maximális profit, maximális teljesítmény, 

erőforrások minimuma stb. A szokásosan alkalmazott optimum-kritérium: rögzített, előre 
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megszabott szolgáltatási színvonal elérése minimális költségráfordítás mellett. 

 

Az elosztási hálózat kialakításakor számos kérdésre kell választ keresnünk. Ezek közül 

fontosabbak: 

 

1. A vertikális tagoltságra vonatkozóan: 

- hány lépcsőből álljon az elosztási hálózat (két-, háromlépcsős stb.),  

- mi legyen az egyes lépcsőkben a depók szerepe (elosztó, gyűjtő  stb.). 

 

2. A horizontális tagoltságra vonatkozóan: 

- hány depót kell létrehozni az egyes lépcsőkben, 

- hol legyenek ezek a depók, 

- mekkora legyen az egyes depók mérete, 

- hol húzódjon az egyes depók által kiszolgált terület határa. 

 

3. Az alkalmazott elosztási stratégiára vonatkozóan: 

- tiszta vagy vegyes rendszert kell-e kialakítani, 

- ha a rendszer vegyes, merev vagy rugalmas legyen-e, 

- ha a rendszer rugalmas, milyen elvek szerint működjön, 

- az egyes lépcsők között milyen szállítási módokat alkalmazzunk. 

 

Az elosztási hálózatstruktúra, mind vertikálisan, mind horizontálisan tagolódik, sőt, a kiépített 

hálózatban a termékek eltérő stratégiák alapján áramolhatnak. A disztribúció a logisztikai, így 

az egész vállalati rendszer része, vagyis önmagában optimalizálva nem biztos, hogy a kívánt 

eredmény a teljes vállalati rendszert tekintve is a legjobb megoldást jelenti [56].  

 

A disztribúciós hálózat létrehozása stratégiai, működtetése részben taktikai, részben operatív, 

feladat. A vertikális és horizontális tagoltság vagyis raktárak telepítése, megszüntetése nyilván 

a stratégiai döntések körébe tartozik, a már meglévő csatornahálózatban az áru 

átáramoltatásának módjára vonatkozó döntések pedig alapvetően taktikai jellegűek (pl. egy 

rugalmas elosztási rendszer bevezetése), de ezek közül számos akár napi, azaz operatív döntést 

igényel (pl. napi túratervezés az igények alapján). 

 

A fizikai disztribúciós rendszer horizontális tagoltságát az egyes elosztási lépcsőkben szereplő 
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pontok, raktárak száma jellemzi. A könnyebb megérthetőség érdekében nézzünk egy tiszta, nem 

vegyes elosztási stratégiájú, kétlépcsős rendszert. Ebben az esetben a termelőktől az áru először 

a körzeti raktárakba kerül, azokat pedig innen már a fogyasztók, boltok kapják. 

 

Az első kérdés, hány körzeti depót célszerű létrehozni. A választ - az előzőek szerint - a 

költségminimum adja meg. Ebben az egyszerű, absztrahált rendszerben alapvetően két 

költségelemet különböztethető meg egymástól: a szállítási költségeket és a készletezés 

költségeit. A szállítási költségek a depók számával arányosan csökkennek, a készletezési 

költségek pedig nőnek, a két költség összeadásából az optimális depószám elviekben 

meghatározható, amint azt a 6. ábra mutatja. 

 

 

6. ábra: Az optimális depószám meghatározási elve (saját szerkesztés) 

A kutatások szerint egy akkora területű országban, mint Magyarország, általában 5-10 depó 

mellett kapjuk a legkisebb költségeket [33]. A legtöbb esetben ennél kisebb depószám esetén a 

terítési, e felett a depóköltségek növekedése miatt kapunk a legkedvezőbbnél rosszabb 

eredményeket.  

 

A gyakorlati és elméleti számítások arra is rámutatnak, hogy az összes költséget adó görbe az 

optimum közelében meglehetősen lapos, vagyis a jó megoldásokat viszonylag széles sávból 

lehet kiválasztani, s ezáltal esetleg más szempontok érvényesítésére is lehetőség nyílik, anélkül, 

hogy az összköltség említésre méltóan változna. A depószám változása csak szélsőséges 

esetekben (nagyon kevés vagy nagyon sok raktár) hat ki jelentősen a költségek alakulására, 

ezért a depószám definiálása a vállalat egyéb logisztikai, kereskedelmi szempontjainak alapján 

sok esetben nagy szabadságfokkal rendelkezik. 
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1.10. A logisztika informatika támogatása 

A logisztikai feladatok ellátásának informatikai támogatására a gyakorlatban még nem 

alakultak ki a teljes területet komplexen kiszolgáló informatikai rendszerek. A legtöbbet nyújtó 

számítógépes támogatás a szoftverkínálat sokrétűsége és választéka mellett is csak egy-egy 

részterülethez (gazdálkodás, gyártásirányítás, műszaki tervezés stb.) kapcsolódóan, esetleg 

annak moduljaként támogatja a logisztikát. Ezen nagyobb rendszerek (pl.: SAP, EXACT) 

viszont megfelelő interfészekkel kibővíthetők, fejleszthetők a hiányzó modulokkal melyek az 

egyre szélesebb körű informatikai kiszolgálást biztosítják. A felhasználók mindenkori igényei  

és gazdasági lehetőségei szerint épülhetnek ki ezen rendszerek. 

 

Mivel jellemezhető legjobban napjaink jól használható, megfelelő minőségű, a felhasználó 

igényeit kielégítő szoftvere? A hatvanas-hetvenes éveket a mikro hatékonyság jellemezte, 

jelenleg főként a makro hatékonyság irányába való eltolódás történik. Hogyan értelmezhető 

ennek a két, gyakran használt kifejezésnek a jelentése? A kérdés legjobban a felhasználási 

környezet és a felhasználás költségei oldaláról közelíthető meg. Egy programról általában akkor 

jelenthető ki, hogy mikro szempontból hatékony, ha alkalmazása egy adott hardver-szofver 

környezetben olcsó, az itt rendelkezésre álló erőforrásokat az előre meghatározott konkrét 

feladat megoldására optimálisan vagy ehhez közeli módon használja ki. Ilyen programokat csak 

az egyes programozási nyelvek gépi reprezentánsait és magát az adott gépet, továbbá a 

megoldandó feladatot igen jól ismerő, felkészült programozók voltak képesek írni.  

 

Időközben azonban a számítógépi programok felhasználóinak igényváltozása és környezetük 

változása oly mértékben felgyorsult, hogy ma már, mire egy program elkészül, már rég nem azt 

a feladatot kellene megoldania, amit eredetileg célul tűztek, és nem ritkán már a feladat 

meghatározásakor még figyelembe vett hardver-szoftver erőforrások is többnyire módosultak. 

Ezért a jó programmal szemben egyre inkább elvárás, hogy az elkerülhetetlen 

környezetváltozásokhoz minél gyorsabban és minél kisebb költséggel igazítható, azaz 

funkciója módosítható, különböző gépek között hordozható legyen. Az olyan program, amely 

ebben a kiterjesztett környezetben, az üzembe állítás utáni időkre kiterjedően és 

meghosszabbított életciklusban is gazdaságosan viselkedik, makro szempontból hatékony. 

Nyilvánvaló, hogy e két szempontból vett hatékonyság egymás ellen dolgozik, hiszen például 

egy eleve csak két-három gép közös specialitásait kihasználó program sohasem lesz olyan egyik 

figyelembe vett gépre sem, mint az a program, amelynél egy adott gép összes kedvező 

lehetőségét kihasználták. 
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A makro hatékonyság előtérbe kerülését jelentősen elősegítette a hardverkapacitások 

ugrásszerű megnövekedése, ár és teljesítmény mutatójuk lényeges csökkenése. Ezért kezd 

értelmetlenné válni a tárolóterületekkel és a szükséges utasításokkal való takarékoskodás, mivel 

az ehhez szükséges szellemi munkát egyre kevésbé ellensúlyozza az elérhető megtakarított holt 

munka. A mai szoftverekkel szembeni elvárások kialakulásában a makro hatékonyság 

előzőekben vázolt előtérbe kerülése mellett jelentős szerepet játszott az előállítási és 

felhasználási módban bekövetkezett változás: korábban általában egy programozó készített egy 

terméket, és rendszerint ugyanő, de mindenféleképpen egy ember is használta ezt a terméket. 

Később egyrészt a programtermékek funkcióterjedelmének bővülése egyre általánosabb 

felhasználást tett lehetővé, ami az egy felhasználó helyébe többet léptetett, másrészt a fejlesztés 

alatt álló programok egyre nagyobbakká és összetettebbé váltak, ami a korábbi egy kidolgozó 

helyett már többet igényelt. Vagyis a programtermék mind az előállítási, mind pedig a 

felhasználási fázisban több ember között kezdett mozogni. Ennek a mozgásnak viszont egyenes 

következménye volt., hogy a szoftver különböző megjelenési formái (dokumentáció, súgó) már 

több ember számára is érthető formában készüljenek, azaz előtérbe került a programnak az 

előállítóján kívül, más szakemberek számára való olvashatósága, érthetősége. 

A logisztikai funkció megjelenésével a vállalati tevékenységben az áru és anyagáramlatok 

jelentőségének kihangsúlyozásával az informatikai feladatok is meghatározhatók ezen a 

területen [11]. 

 

1.11. A járattervek készítésének fontossága 

Az egyik legfontosabb terület, ahol a hazai vállalatoknak változtatniuk kell, a logisztika, s ezen 

belül is a disztribúció, járattervezés szervezése és irányítása.  

Gyakori megoldás nagyvállalatoknál is, hogy a sofőrök munkáját irányító diszpécserek a 

körzetekre osztott ügyfelek listáját átadják a sofőröknek és rájuk bízzák a megvalósítást. 

Később pedig a sofőr által leadott bejárási sorrend alapján leegyeztetik a távolság adatokat és 

így számolnak el. Pontos adatok begyűjtésével és tervezéskor történő felhasználásával olyan 

bejárási útvonalakat tervezhetnének meg és adhatnának a sofőröknek, melyek a szállítási 

költségeket lejjebb szorítanák. A megvalósult járatok adatainak elemzésével és az abból nyert 

tapasztalatokkal pedig szolgáltatási színvonalukat tudnák növelni. 

 

A változtatást, a korszerűsítést megkönnyítik különféle logisztikai számítógépes szoftverek, 

amelyek a vállalatok számára új lehetőségeket nyitnak, illetve régen felismert megoldások 
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megvalósítását lehetővé teszik [63]. 

 

A változtatások szükségességének néhány speciálisan indoka: 

- Megszűnt a korábbi vállalatok monopóliuma 

- Rohamosan növekszik az ellátandó kereskedelmi egységek száma 

- Évről-évre az átlagos inflációt meghaladó mértékben emelkednek a szállítási költségek 

- A vásárlóerő állandó csökkenése miatt a termékek előállításának és elosztásának 

költségnövekedését egyre nehezebb a vevőkre áthárítani 

- A vevők, boltok azoktól rendelnek, akik magasabb logisztikai szolgáltatási szintet 

nyújtanak stb [33]. 

 

A legtöbb vállalat számára ma már világos, hogy megbízható, a vevők igényeit kielégíteni 

képes és egyben gazdaságosan üzemeltethető disztribúciós rendszer létrehozásának prioritást 

kell biztosítani, s ennek érdekében az esetleg hatékonynak tűnő manuális vagy kezdetleges 

szállításszervezési megoldásokat korszerű számítógépes elosztás tervezési és irányítási 

rendszerrel lehet hatékonyan működtetni [77]. 

Napjainkban a fejlett számítástechnikai és informatikai eljárások terjedésével egyre több adat 

jelenik meg, de az információk megjelenésétől azok felhasználásáig (pl. a rendelés feladás a 

járatok tervezéséig) rendelkezésre álló idő jócskán lerövidült. Ezt tetézi sokszor, hogy az egyre 

rövidülő idők miatt a raktár, a rakodást végző személyzet is minél hamarabb el akarja kezdeni 

a komissiózást, rakodást. Sokszor előfordul, hogy a vevői rendelés leadások lezárása és 

kiszállítások megkezdése között nincs több 6-8 óránál. Ennyi idő alatt kell elvégezni a 

kiszállítások megtervezését, a raktári folyamatokat, a sofőrök beosztását és behívását. Ennek 

folyományaként a gyakorlatban lapvető problémák jelentkeznek: 

- A járművek kihasználása veszélyesen romlik, a járművezetők foglalkoztatása mind 

nagyobb ingadozásokat, egyenlőtlenségeket mutat. Naponta változó igények esetén 

ugyanis a fix túrákat lazára kell felvenni, hogy az esetleg jelentkező nagyobb áruigény 

kiszállításához szükséges igen költséges ad hoc túrát meg lehessen előzni. 

- A tervezők egyre nagyobb erőfeszítései ellenére a kiszállítás minősége egyre romlik, 

mind több reklamáció érkezik az ügyfelek részéről. A járművek a reggel kivitt árut gyakran 

visszahozzák, mert a vevő azt már nem tudja átvenni. A kézi járattervezés nem képes a 

szállítás pontosságára vonatkozó vevőigényeket figyelembe venni. 

- A kézi túratervezés nem képes a tervezés globális optimumát kezelni. Emiatt a 

manuálisan kialakított járatok között nem egy igen jó, de a teljes feladat összköltsége és 
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teljesítményigénye mégis általában 10-20%-kal magasabb, mint gépi járattervezés esetén. 

Az elosztási feladatok tervezése kellőképp bonyolult terület ahhoz, hogy szükség legyen a 

számítógépes támogatásra [81], [83]. Az egymásnak ellentmondó célkitűzések 

rendszerszemléletet igényelnek, és a bizonytalansági tényezők száma is magas. Azért van 

szükség számítógépes tervek készítésére, mert az összes hatás figyelembevételével 

megoldhatatlan változószámú egyenletrendszerek állnának elő. 

 

Figyelembe véve a tervezés során fellépő korlátok mennyiségét, illetve a járatterv 

készítésének bonyolultságát, kijelenthető, hogy az ügyfelek bejárási sorrendjének 

összeállításához, időbeli ütemezéséhez számítógépes szimulációs eszközök alkalmazhatók. 

Ennek a szimulációnak a feladata, hogy megfogalmazza, milyen módon hajtható végre a 

szállítási igények kiszolgálása a valóságban. Ez a szimuláció a tervezési folyamaton belül 

helyezkedik el, annak egy része. A tervezési folyamat további lépéseiben történik meg a 

szimuláció által létrehozott bejárási sorrendekhez a járművek és gépkocsivezetők 

kiválasztása.  

 

Mivel több olyan külső tényező is befolyásolja a szimulációk végrehajtását valós körülmények 

között, melyek figyelembe vétele nem vagy csak nagyon nehezen megoldható (aktuális 

forgalmi viszonyok, időjárás pillanatnyi hatása), ezért ezek mutatószámai sosem fognak 100%-

ban egyezni a szimulációban eredményül kapott mutatószámokkal, csak megközelítik azokat a 

külső tényezők befolyásától függő mértékben.  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.005



34 

2. A szimuláció szerepének és kutatási eredményeinek bemutatása 

2.1. A szimuláció fogalma és kapcsolata az elosztási rendszerekkel 

A szimuláció általános értelemben egy rendszer másolását jelenti. Ez a megfogalmazás azonban 

túl általános. Ha a logisztikára gondolunk illetve annak egyes részterületeire, akkor sok olyan 

tényezőt lehet említeni, amelyeket érdemes figyelembe venni, ha szimulációról beszélünk. 

Elsősorban azt célszerű tisztázni, hogy statikus vagy dinamikus szimulációt érdemes 

alkalmazni. Statikus szimuláció esetén egy rendszert egy konkrét időpontban vizsgálunk, míg 

dinamikus szimuláció esetén a rendszer működését egy általunk megválasztott hosszabb vagy 

rövidebb időintervallum során tesszük meg. 

 

Ezek alapján elosztási rendszerek esetén egy működő rendszer lemásolása történik dinamikusan 

egy megválasztott kezdő időponttól egy szintén megválasztott végső időpontig tartó 

intervallum során egy erre a célra kiválasztott számítógépes szimulációs eszközzel. 

 

A szimuláció szemszögéből négy különféle alapvető rendszer különböztethető meg [5] a 

tevékenység alapján: 

- természeti rendszerek (időjárás, bolygórendszerek), 

- tervezett fizikai rendszerek (épületek, gépek, termelőüzemek), 

- tervezett absztrakt rendszerek (irodalom, matematika), 

- emberi tevékenység rendszerek (politika, család). 

 

Ezen szempontok alapján vizsgálva egy rendszert több csoportba is besorolhatunk. Ezek: 

- tervezett fizikai rendszerek közé, mert olyan létesítményeket és gépeket, eszközöket 

használ, amelyek ezt indokolják, 

- emberi tevékenység rendszerek közé, mert a folyamatok humán szereplői kapcsolatban 

állnak és kommunikálnak egymással a folyamatok során. 

 

Szükséges a működő rendszer fogalmának logisztikai megközelítésű meghatározása is. Olyan 

rendszert, mely rendelkezik erőforrásokkal, árukkal és szolgáltatásokkal és ezek valamilyen 

kombinációjából áll össze [48].  

 

Ahhoz, hogy szimulációt lehessen végrehajtani, szükség van egy modellre. A szimulációs 

modell célja a valóság megértése, felügyelete, menedzselése és megváltoztatása. Vagyis a 

megfelelően létrehozott szimulációs modell segítségével lehetőség nyílik egy működő rendszer 
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felügyeletére, elemzésére végső soron pedig hatékonyságának és teljesítményének fokozására 

[49], [50]. 

A szimulációs modell megjósolja egy működő rendszer teljesítményét, viselkedését a bemeneti 

adatok alapján. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert kutatásom egyik fontos célja, hogy feltárja a 

bemeneti adatok mennyisége és minősége valamint a szimulációs modell jóslásának pontosság 

közötti összefüggéseket [1], [27]. 

Az állandóan változó környezet folyamatosan új kihívások és problémák elé állítja a 

disztribúciós rendszerek működtetőit. Ezen rendszerek hatékonysága csak akkor növelhető, ha 

a változó körülmények befolyásoló hatásai pontosan ismerhetők és felmérhetőek. Mivel a 

működő rendszeren kísérletezésre és esetlegesen történő beavatkozásokra nincs mód, ezért a 

szimulációs modellezés nyújt lehetőséget megalapozott döntésekre és a rendszer módosítására.  

 

2.2. A szimuláció szükségességének indokolása 

Egy disztribúciós rendszer, mint sok más valós, működő rendszer, nagyfokú komplexitással 

rendelkezik. Ezt a komplexitást két részre választhatjuk szét [60]: 

- a szállítási feladatokból adódóan, mivel sok pontot kell végig járni meghatározott 

szempontok szerint, a rendszer rendelkezik egy kombinatorikai összetettséggel. Vagyis 

a pontok bejárásának sorrendje a távolság és idő paraméterek alapján hogyan hajtható 

végre optimálisan. 

- a megbízó, logisztikai szolgáltató, felhasználó viselkedési formáiból adódóan 

megjelenik egy ún. dinamikus összetettség. A folyamat szereplőinek viselkedése 

(rendelési tételnagyság, szállítási idő) nem állandó, a viselkedés változása a 

disztribúciós rendszer hatékonyságát előre nem látható módon befolyásolja. 

A logisztikai rendszerekről, így a disztribúciós rendszerekről is elmondható, hogy az egyes 

szereplők nagy száma miatt nagyon sok kapcsolódással és csatornával rendelkezik. Az egyes 

szereplők között nem csak fizikai áruk, hanem információk is áramlanak több irányba, akár 

több szinten átívelőn is [22]. 

Ezen tényezők illetve az, hogy a rendszer bármely pontján jelentkező kismértékű változás egy 

másik ponton nagyfokú módosulást idézhet elő, teszi indokolttá a szimuláció alkalmazását. 

Szimuláció alkalmazásával a következő előnyök járnak: 
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- az erőforrások (idő, költségek, humán erőforrás) hatékony felhasználása. Szimuláció 

felhasználásával gyorsabban és olcsóbban lehet megvizsgálni a változások hatásait, 

mintha ez közvetlenül a működő fizikai rendszeren történne. 

- a vizsgált körülmények és környezeti hatások listája illetve azok kombinációja széles 

lehet. Így mód nyílik felkészülni olyan vis major esetekre, melyek a valóságban csak 

kis valószínűséggel fordulhatnak elő. 

- lehetőség van nem létező rendszerek működésének vizsgálatára. Ha ismertek a piaci 

szokások és igények, de nem áll rendelkezésre raktárak, jármű és egyéb erőforrások, 

úgy megvizsgálhatóvá válik, hogy ezekből mikre van szükség az igények hatékony 

kiszolgálásához. 

Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy hatékony és jól használható szimuláció csak 

akkor készíthető, ha megfelelő mennyiségű és minőségű adat érhető el, illetve olyan szakmai 

felkészültség és tudás áll rendelkezésre mely képes biztosítani a megfelelően alapos és hatékony 

szimulációs modellt illetve a szimulációk végeredményét megfelelően képes értelmezni majd 

azok alapján megalapozott döntéseket hozni [30], [31]. 

 

2.3. Az időtényező szerepe és jelentősége a szimulációban 

Mivel a valós folyamatok meghatározott időintervallum alatt mennek végbe, illetve egyéb 

időbeni megkötések is hatnak rá, ezért fontos, hogy az idő befolyásoló szerepe a szimulációban 

is megjeleníthető legyen, mert csak így lesz képes a szimuláció a kitűzött céljait elérni. 

Logisztikai folyamatok vizsgálata során a teljes folyamat szimulációjára van szükség, nem lehet 

annak lépéseit diszkrét eseményekként vizsgálni. A folyamat egy meghatározott időpillanatban 

indul és szintén meghatározott időintervallumon belül meg kell valósulnia. A folyamaton belül 

minden tevékenység jól jellemezhető a végrehajtáshoz szükséges idővel, így meghatározható 

egy olyan minimális és maximális időtartam amin belül a vizsgált folyamatnak meg kell 

valósulnia. 

 

2.4. Szimulációs eszközök  

Ahhoz, hogy egy szimuláció jól végrehajtható, hasznos és eredményes legyen, megfelelő 

eszközt kell választani hozzá. A három legelterjedtebb módszer erre a táblázatkezelő program 

használata, valamely programozási nyelven a szimulációs keretrendszer megalkotása illetve 

célszoftver használata. 
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A táblázatkezelő program (Excel) esetén a program lehetőséget nyújt függvények és makrók 

használatára, melynek segítségével egyszerűbb problémák könnyen vizsgálhatóak. Hátránya, 

hogy nem alkalmazhatóak olyan algoritmusok, melyek több irányból vizsgálnák az adott 

folyamatot, csak egy kötött feltételrendszer mentén tud dolgozni. 

Ha a probléma bonyolultabb, akkor annak matematikai megfogalmazására és egy programozási 

nyelv segítségéra van szükség. Az ezek segítségével létrehozott program az adott folyamatot 

már alaposabban, több irányból képes vizsgálni. Ennek hátránya, hogy létrehozására és 

kialakítására viszonylag rövid idő áll rendelkezésre, így csak esetleg kvázi optimumot képes 

vizsgálni, illetve nem képes minden tényező és azok egymásra hatásának teljes körű 

vizsgálatára. 

A legalaposabb és legrészletesebb vizsgálatokra a célszoftverek nyújtanak lehetőséget. Fontos 

jellemzőjük, hogy egy problémát alaposan, a lehető legtöbb paraméter figyelembe vételével 

tudnak vizsgálni és így az optimumot megtalálni. A szimulációs programok csoportosíthatóak 

általános és specializált programokra.  

Az általános programok esetén többféle típusú tevékenység vagy folyamat is szimulálható. A 

szimulációs modell létrehozásához alapelemek találhatók a szoftverben, de azok feladatainak 

beállítása más a felhasználó feladata. Ugyanazon elemekből különböző tulajdonságokkal 

felruházva létrehozható akár egy termelési folyamat modellje, de akár egy csővezetékes ellátási 

hálózat modellje is. A szoftver pedig az egyes elemek tulajdonságai és a megadott logikai 

feltételek alapján végzi el a szimulációt. Ilyen például a Tecnomatix vagy a Simul8 szoftverek. 

Specializált programok esetén már egy kiválasztott problémakör szimulációjára lett létrehozva 

a program, működése pedig egy konkrét probléma megoldási algoritmusára épül. Járattervező 

programok használatakor például csak olyan adatokat lehet szerepeltetni, amelyek szállítási 

feladatokhoz rendelhetőek. Tipikusan ilyenek a jármű teherbírás, rakodási idő, árufogadási idő, 

stb. A program algoritmusa pedig jellemzően a Travelling Salesman Problem megoldásaira 

épül. Ilyen szoftver például a Paragon vagy az ARC Logistics. 

Annak eldöntésére, hogy egy adott probléma esetén milyen módszerrel és szoftverrel érdemes 

élni, az alábbi lépéseket célszerű végrehajtani: 

- a szimulációhoz szükséges modell követelményeinek meghatározása, 

- a követelmények alapján annak eldöntése, hogy táblázatkezelő, program írása vagy 

célszoftver használata szükséges, 
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- célszoftver használata esetén annak eldöntése hogy általános vagy specializált 

programot érdemes-e alkalmazni, 

- a használható programok listájának összeállítása, 

- a részletes követelmény és igényrendszer összegyűjtése, 

- a konkrét szoftver kiválasztása. 

2.5. A szimulációs modell kialakítása 

A szakirodalomban rengeteg cikk és könyv foglalkozik a szimulációs modell kialakításának 

módjával, szerkezeti felépítésével. Egy modell kialakításának és egy szimuláció 

végrehajtásának is többféle útja lehet, amit meghatároznak a körülmények, a feldolgozandó 

folyamatot körbevevő környezet, és az elvárások és célkitűzések, amit a szimulációval szemben 

támasztanak [2], [38]. 

Általánosságban elmondható, hogy a modellalkotás és szimuláció folyamata négy fő lépésre 

bontható: 

- a szimulációs modell koncepciójának kialakítása, 

- a létrehozott szimulációs modell implementálása, 

- a modellfuttatások eredményeinek feldolgozása, 

- a kapott eredmények alkalmazása. 

 

7. ábra: A modellalkotás és szimuláció főbb lépései (saját szerkesztés [8] alapján) 
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Az egyes állomások között kétirányú nyilak azt mutatják, hogy a lépések között kölcsönös a 

kapcsolat, hiszen ha valamelyik lépés nem hajtható végezhető el megfelelően, akkor a 

tanulságok levonásával vissza kell nyúlni az előző lépéshez és ott módosítani szükséges [17]. 

A modell koncepció megalkotásának célja a kiválasztott problémát megértse és feldolgozása 

úgy, hogy megfelelő alapot képezzen a további lépések sikeres végrehajtásához. Ha a probléma 

megértése sikeres volt, csak akkor lehet olyan célokat megfogalmazni a szimulációs modellel 

kapcsolatban, mely valóban hasznos és eredményes lesz. A jól megfogalmazott célok pedig 

ahhoz szükségesek, hogy a modell bemenő és kimenő adatainak és belső tartalmának 

meghatározása megtörténhessen. Ez után történhet meg aztán a szükséges adatok begyűjtése és 

feldolgozása. Az adatokkal kapcsolatos tevékenységek kiemelt fontossággal bírnak, hiszen ha 

nem megfelelő adatokat gyűjtünk be, vagy azokat nem jól értelmezzük, akkor a szimulációs 

modell vagy annak eredményei használhatatlanok lesznek [3]. 

A modell implementáció napjainkban már nagyrészt számítógépes modellalkotást jelent. 

Rengeteg lehetőség és programozási nyelv áll rendelkezésre egy modell megalkotásához. Ez 

azonban nem zárja ki azt, hogy más eszközökkel nem lehet szimulációs modellt alkotni. Az 

implementáció alapja, hogy olyan eszköz kerüljön kiválasztásra, amely kellően gyorsan és 

hatékonyan működő modell létrehozását teszi lehetővé. [9] 

Az eredmények feldolgozása során arra kell törekedni, hogy tényleges válasz szülessen arra a 

problémára, amely szükségessé tette a szimulációs modell megalkotását és a szimuláció(k) 

futtatását. Fontos kiemelni, hogy a szimuláció során több változatot kell megvizsgálni, a kapott 

eredményeket összehasonlítani és ennek függvényében a beállítások módosításával újabb 

szimulációkat végezni. Így válik lehetségessé egy olyan tanulási és megértése folyamat, mely 

a felvetett problémát sokrétűen szimulálja és annak megoldására több, egyaránt hasznos 

megoldást képes nyújtani.  

Az eredmények alkalmazása történhet azonnal, vagyis egy gyors beavatkozással a fizikai 

folyamatokra. De képezheti egy későbbi beavatkozás alapját is, ha a kapott eredményeket újabb 

szimulációkban vagy döntései folyamatokban alkalmazzuk és fizikai megvalósításukról csak 

később, más szempontokat is figyelembe véve döntünk. 

2.6. Szimulációs modell koncepció 

A szimulációs folyamat egyik sarokköve a modell koncepció megalkotása [41], [42]. A 

probléma megfogalmazása szoros összefüggésben van a modell koncepció megalkotásával, 

mert csak a megfelelően megalkotott koncepció lesz képes biztosítani, hogy a kapott 
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eredmények használhatósága és hasznossága illetve a folyamat időbelisége kielégítse az 

elvárásokat. Ehhez szükséges, hogy a szimulációs modellezést végző személy a lehető 

legnagyobb mélységben átlássa és megértse az általa szimulálni kívánt működő rendszert és 

annak sajátosságait. A szakirodalomban gyakran megjelenő vélemény, hogy egy szimulációs 

modellezés során nyert eredmények egy része ezen folyamatok során keletkezik. Olyan 

vélemények is megjelentek, hogy egyes problémákra akár a modell koncepció megalkotásakor 

születhetnek megoldások a szimuláció futtatása nélkül is [47]. 

A modellalkotás egyik fontos szabálya az egyszerűség valamint a fokozatos haladás az 

egyszerűtől az egyre komplexebb felé. Napjainkban azonban egyre elterjedtebb jelenség, hogy 

a számítástechnika fejlődésével, a hardverek és szoftverek nyújtotta számítási teljesítmény 

folyamatos növekedésével az egyszerűség szabálya háttérbe szorult. Ezáltal a fokozatosság 

elvének elvetésével sokszor egyből a lehető legösszetettebb modelleket hozzák létre. Ezáltal a 

problémák megfogalmazása és értelmezése is bonyolódik, amiből az következik, hogy nem 

születnek használható és hatékony válaszok a felvetett problémák megoldására a szimulációk 

során. 

A modell koncepcióhoz négy fogalom kapcsolható [67]. Első a működő rendszer, vagyis az a 

rendszer, amelyet a szimulációs modellben vizsgálni kell. A második a kísérleti keret, vagyis 

azok a körülmények és feltételek, melyek közt a működő rendszer megfigyelése történik a 

modellezéshez. Harmadszor az alap modell, vagyis az a modell, amely képes bemutatni és 

leképezni a valós rendszer viselkedését. Végezetül a gyűjtőmodell. A gyűjtőmodell egy 

működő rendszer felbontása több alrendszerre, ezek mindegyikére külön modellt létrehozva 

úgy, hogy ezen részmodellek a működő alrendszerek közötti kapcsolatok beépítésével 

összekapcsolódnak. [6] 

Részletesebben megfogalmazva a modell koncepció a szimulációs modell általános 

megfogalmazása, mely tartalmazza a megfogalmazott célokat, bemenő és kimenő adatokat, a 

modell belső tartalmát illetve olyan felvetéseket és egyszerűsítéseket, melyekkel a modell 

jellemezhető [55]. 

A modell koncepció megalkotásához fontos meghatározni a modell hatályát, vagyis a működő 

rendszert illetve azok alrendszereit vizsgálva mely részekre és területekre terjedjen ki. Illetve a 

beállítások szintjét, vagyis a vizsgált rendszer vagy alrendszerek működését milyen 

alapossággal és részletességgel szükséges feldolgozni. (Horizontális és vertikális vizsgálat?) 
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A kutatások igazolták, hogy a szimulációs modellek működésének pontossága, a kapott 

eredmények használhatósága a modell összetettségének növekedésével csökkent [13], [68]. 

Általánosságban megfogalmazható, hogy 100 %-osan hatékony modell nem hozható létre, mert 

olyan szintű komplexitásra lenne szükség, a működő rendszer olyan apró tényezőit is be kellene 

építeni, mely használhatatlanná tenné a létrehozott szimulációs modellt. Természetesen egy 

szimulációs modell létrehozásának komplexitása függ a működő rendszer sajátosságaitól és a 

kitűzött céloktól is. Elmondható azonban, hogy a modell koncepció kialakításakor a 80-20 

szabály érvényesítése adja az esetek többségében leginkább használható eredményeket a 

szimulációk során [58], [59]. Ez azt jelenti, hogy egy működő rendszer 20 %-os komplexitása 

leképzése szimulációs modell segítségével a futtatás során 80 %-os pontosságú működést fog 

eredményezni. 

 

8. ábra: A modell pontosságának és komplexitásának összefüggése (saját szerkesztés [35] 

alapján) 

 

2.7. Szimulációs modell szerkezetének megalkotása 

Ahhoz, hogy egy szimuláció hatékonyan és eredményesen elvégezhető legyen, egy olyan 

szerkezetű modell kell létrehozni, amely a kérdéses probléma köré épül fel és minden olyan 

körülményt figyelembe vesz, amely a vizsgált folyamatra hatással van. Ezért a modellt több 

lépésben kell létrehozni. A szakirodalmi források az alábbi lépéseket és sorrendet tartják 

célszerűnek: 
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- a megoldásra váró probléma feldolgozása és megértése, 

- a szimuláció céljainak meghatározása, 

- a modellhez használható bemenetek és kimenetek meghatározása, 

- a modell belső tartalmának megalkotása [4]. 

A probléma feldolgozása és megértése az egyik legnehezebb folyamat a modell alkotás lépései 

között. Általában nem egyszerű a problémát úgy megfogalmazni, hogy az ténylegesen objektív 

legyen, és stabil alapot nyújtson a további lépésekhez. Az objektivitás legnagyobb akadálya az, 

hogy egy problémát több szereplő szempontjából nézve, minden szereplő másképp lát és az 

ezzel kapcsolatos elvárásaik is mások és mások. Ezért egyrészt a problémával kapcsolatos 

szükségtelen részleteket el kell vetni, másrészt a probléma megértésénél a több irányú 

megközelítésre kell törekedni, mert egy irányú megközelítés esetén a kapott végeredmény 

hasznossága is felemás lesz és előfordulhat, hogy több kárt okoz, mint hasznot [52], [70]. 

A szimuláció céljának meghatározása szorosan épül a probléma feldolgozásának folyamatára. 

A rosszul feldolgozott és megértett probléma alapján meghatározott célok is rosszak és 

használhatatlanok lesznek. Csak jól feldolgozott és megértett probléma alapján lehet olyan 

célokat kitűzni, amelyek hatékony és használható válaszokat adnak a megoldani kívánt 

problémára. Fontos szem előtt tartani, hogy a célok meghatározásakor a lépcsőzetességre kell 

törekedni. A vizsgált problémával kapcsolatos fő célt fel kell bontani további kisebb részcélokra 

és a szimuláció során arra kell törekedni, hogy az egyes kisebb célok elérésével lépésről lépésre 

jussunk el a legfontosabb célig. Ezzel a szimuláció és a probléma megoldásának menete 

átláthatóbb és használhatóbb. A megoldásra olyan több lépésből álló választ születik a 

részcélokon keresztül, melyek segítségével a szimuláció eredményeinek implementálása is 

sikeres lesz. 

Amennyiben a célok és részcélok meghatározása megtörtént, meghatározhatóvá válik, hogy a 

szimulációhoz milyen bemenetekre van szükség és ezekből mi áll rendelkezésre. Itt törekedni 

kell arra, hogy felesleges bemenetek ne kerüljenek a modellbe, mert ez csak megnehezíti annak 

működését és adott esetben használhatatlan kimeneteket fog eredményezni. Továbbá a 

kimenetek meghatározásánál is figyelni kell arra, hogy olyan kimenetek legyenek 

meghatározva, melyek a probléma megoldását ténylegesen segítik, megfelelő hasznossággal 

bírnak. Fontos felállítani egy határpontot, mely megmutatja mind vertikálisan, mind 

horizontálisan, hogy mekkora mennyiségű bemenő adattal kell dolgozni, mert ezen túl a 

szimuláció hasznossága megkérdőjeleződik, a modell működése nehézkessé válik, a 

kimenő eredmények pedig használhatatlanok lesznek. A határpont meghatározása nélkül 
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olyan mennyiségű és minőségű adat is felhasználásra kerül, mely a végeredmény 

szempontjából irreleváns. Emiatt a szimuláció futása lassú lesz, a kapott eredményekből a 

hasznos eredmények meghatározása és kinyerése pedig lassúvá és nehézkessé válik. A 

probléma megértésekor nagyon sok indirekt adat is felhasználható, mely segíti a probléma 

megértését és annak feldolgozását. Ezek közül nem mindegyikre van szükség bementként a 

modellhez. Ennek szétválasztása fontos lépés.  

A modell belső szerkezetének meghatározásakor általában több lehetőség közül is lehet 

választani. Azonban mindig mérlegelni kell, hogy a rendelkezésre álló bemenetek, a kitűzött 

kimenetek és a szimulációs modellezés egyéb befolyásoló tényezői mely belső szerkezeti 

modell használatát teszik indokolttá.  

 

2.8. Az adatok jelentősége és fajtái 

A szimulációs modellezése nélkülözhetetlen része az adat. Adatok nélkül nem lehetséges 

szimulációk készítése. A szakirodalom megkülönböztet kvalitatív és kvantitatív adatokat. 

Kvalitatív esetben az adatok minőségén van a hangsúly, kvantitatív esetben pedig azok 

mennyiségén. Egyértelműen megfogalmazható, hogy a szimulációs modellezés során a 

megfelelő eredmény eléréséhez mind kvalitatív mind pedig kvantitatív adatokra szükség van. 

Ezen adatfajták kiegészítik egymás és együttes alkalmazásuk esetén nyílik mód olyan 

szimulációk elvégzésére, melyek eredménye hatékonyan felhasználható. Az adathoz kacsolódó 

fogalom az információ. Alapesetben egy adat többnyire valamilyen szám, ebből akkor lesz 

információ, ha értelmezést kap valamilyen módon. Egy adatot azonban a körülmények illetve 

a felhasználás függvényében többféle módon is lehet értelmezni így az abból létrehozott 

információ is más lesz. A szimulációs modellezés során fontos eldönteni, hogy mely adatok 

használhatók fel és melyek nem illetve azok értelmezése milyen legyen. 

A szimulációs modell megalkotásához és a szimuláció végrehajtásához szükséges adatokat [51] 

három csoportba lehet sorolni: 

- az első csoportba azok az adatok sorolhatók, melyek a problémás szituáció 

megértéséhez és feldolgozásához szükségesek. Ezen adatok nélkül a szimulációs modell 

koncepciójának megalkotása sem lehetséges. Mivel itt a probléma megértése és 

feldolgozása a lényeg ezért a nagy adatmennyiségek gyűjtését kerülni kell, célzottan 

azon adatokat kell csak összeszedni, melyek a megértést leginkább szolgálják. 
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- a második csoportba azok az adatok sorolhatók, melyek a szimulációs modell 

létrehozásához szükségesek. Mivel a használható szimulációs modell létrehozásakor 

törekedni kell arra, hogy a probléma szempontjából minden releváns információs és 

összefüggés szerepeljen a modellben, ezért itt nagy mennyiségben kell adatokat gyűjteni 

és azokat a modellbe megfelelő módon beépíteni. 

- a harmadik csoport azon adatokat tartalmazza, melyek a szimulációs modell 

validációjához szükségesek. Mivel a szimulációs modell egy valós folyamat vagy 

probléma leképezése ezért a validációhoz szükséges adatoknak pontosaknak kell 

lenniük, hogy a validáció eredménye a modell valós állapotát mutassa ennek 

folyományaként pedig a szimuláció eredménye megalapozottan használhatóvá váljék. 

Az adatokkal kapcsolatban további fontos szempont illetve kérdés, hogy a szükséges adatok 

elérhetősége milyen. Itt szintén három csoportot lehet létrehozni [7], [15]: 

- az első csoportba azon adatok sorolhatóak, melyek rendelkezésre állnak. Ezek többnyire 

azonnal felhasználhatóak a szimulációs modell létrehozásához és futtatásához, 

- a második csoportba azon adatok sorolhatóak, melyek nem állnak rendelkezésre, de 

begyűjthetőek. Ekkor meg kell határozni a begyűjtés módját, és ha szükséges a 

begyűjtött adatok feldolgozását [57], 

- végül a harmadik csoportba azon adatok sorolhatóak melyek nem állnak rendelkezésre 

illetve be sem gyűjthetőek. Ezek általában olyan esetben jelentkeznek, amikor egy még 

nem létező rendszer szimulációs modellezése a cél. Ilyen esetekben valamilyen ismert 

módszer segítségével általános irányelvek szerint ezen adatok létrehozhatóak majd a 

szimuláció során felhasználva őket a fennálló probléma megoldásáról forgatókönyvek 

készíthetőek. 

 

2.9. Szimulációs tér megfogalmazása 

A modell felépítése és a szimulációk futtatása előtt fontos meghatározni, hogy milyen 

határértékek között történjen meg a szimulációs modellezés. A szimuláció során alkalmazandó 

és beállított tényezők a valós folyamatok során alsó és felső határérték között változnak. A 

szimulációk futtatása során azonban el kell dönteni, hogy ezen értékek között történjen-e a 

vizsgálat vagy ennél szűkebb esetleg tágabb határok között [24], [26]. Egy utazóügynök 

probléma (TSP) vizsgálata során ismert, hogy a valós folyamatok során a pontok közötti 

haladási sebesség 30 és 50 km/h között változik. A szimuláció előkészítése során a kívánt céllal 

összhangban meg kell tehát határozni, hogy ezen értékek között lesz a sebesség beállítva, 
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esetleg ennél szűkebb (35-40 km/h) vagy esetleg ennél tágabb (10-60 km/h) értékek között. 

Amennyiben a szimuláció végrehajtásához figyelembe vesszük még az egyes pontok 

meglátogathatóságának időintervallumát, az ott eltöltött idő lehetséges legrövidebb és 

legnagyobb hosszát, illetve az elszállítható árumennyiség minimális és maximális értékét akkor 

ezen értékek fogják meghatározni azon szimulációs teret, amelyen belül a szimulációs 

modellezés elvégezhető. 

 

9. ábra: A szimulációs tér lehetséges ábrázolása (saját szerkesztés) 

2.10. Interaktív és kötegelt szimulációs modellezés 

A szimulációs modellezés kivitelezésekor a szakirodalom két fő eljárást különböztet meg. Ezek 

az interaktív és a kötegelt szimulációs modellezés.  

Interaktív eljárásról akkor beszélhetünk, ha a meghatározott kiindulási értékek és a paraméterek 

változtatása nem folyamatosan történik. Ilyenkor a szimuláció mindig megáll a paraméterek 

megváltoztatása előtt, a kapott eredmények kigyűjtésre kerülnek, majd a paraméterek 

módosítása után a szimuláció futtatása tovább folytatódik. Ezen lépések addig ismétlődnek, míg 

minden kívánt változtatás megvizsgálásra nem került és az egyes részeredmények kigyűjtése is 

megtörtént [28], [43]. 

0

2

4

6

8

10
árufogadási idő (óra)

rakodási idő (perc)

sebesség (× 10
km/h)

teherbírás (t)

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.005



46 

Kötegelt eljárásról akkor van szó, ha a kiindulási paramétereken kívül a szimulációs modellbe 

bevitelre kerülnek az egyes paraméterek változásainak értékei illetve a mód, ahogy ezek a 

modellben változnak a szimuláció futása során. Itt nincsenek közbülső állomások, a szimulációs 

modell folyamatosan lefut az előre meghatározott módokon és értékekkel. Az eredmények 

kigyűjtése és értékelése csak a szimulációs eljárás legvégén történik meg. A részeredmények 

gyűjtése ebben az esetben is megtörténik, azonban automatikus módon [64]. 
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3. Elosztási feladatok szimulációja  

3.1. A szimuláció fontossága az elosztási feladatok esetében 

A jogszabályi és gazdasági környezet változásai illetve a versenyképesség és hatékonyság 

folyamatos fenntartása komoly elvárásokat támaszt a logisztikai rendszerekkel, azon belül 

pedig kiemelten elosztási rendszerekkel szemben. A piac folyamatosan újabb és újabb 

elvárásokat támaszt: gyorsaság, pontosság, hatékonyság terén, kombinálva mindezt egyre 

növekvő költséghatékonysági elvárásokkal. Ezen okokból kifolyólag az elosztási rendszerek 

üzemeltetői élen kell, hogy járjanak a legújabb technikai és technológiai újdonságok 

alkalmazásában, azok kialakításában valamint saját munkájuk és az általuk üzemeltetett 

rendszerek felülvizsgálatában, a rendszer működésének folyamatos elemzésében, a kapott 

adatok alapján pedig ezen rendszerek újrahangolásában, átalakításában [91]. Általánosságban 

három fő csoportba lehet sorolni az elosztási rendszerek szimulációs modellezésével 

kapcsolatos vizsgálatokat: 

 minden működő rendszert meghatározott időnként felül kell vizsgálni, hogy annak 

hatékonyságáról és a működéssel kapcsolatos ismérveiről képet lehessen alkotni. 

Elosztási rendszerek esetében ezen különösen fontos, hiszen a feladatok összetettsége 

illetve külső hatásokra való reagálás gyakran okozhat a rendszer működésében olyan 

diszfunkciókat, amelyek nem feltétlenül érzékelhető. Az áruk, depók, járművek, 

szállítási pontok jellegzetességeiből kiinduló változások az elosztási rendszer 

működésében nem feltétlenül okoznak érzékelhető hatékonyságcsökkenést ugyanakkor 

egy szimulációs elemzés segítségével láthatóvá válnak az operatív működés 

rendezetlenségei illetve a költséghatékonyság romlása. Ilyen feladatok esetén 

jellemzően a korábban végrehajtott szállítási feladatok és depótevékenységek kerülnek 

újratervezésre a megadott tényleges feltételrendszerek alapján, majd azokat a 

végrehajtott szállítási feladatok adataival összehasonlítva lehet megállapítani a 

szükséges beavatkozások helyét, mértékét és módját [73], [74]. 

 több tanulmány és kutatás is megállapította, hogy egy elosztási struktúrán keresztül 

minél több megbízó ügyfelét látja el egy szolgáltató, egy bizonyos pontig a 

hatékonysága annál jobban növekszik a szállítási címek átfedésében rejlő 

lehetőségekből kifolyólag. Ezért a disztribúcióval foglalkozó vállalatok fontos célja 

folyamatosan újabb megbízók bevonása. Ez szintén megkívánja a szimulációs 

modellezés alkalmazását. Ennek segítségével a rendelkezésre álló historikus adatok 

feldolgozásával és a várható új feladatok bevonásával az elosztási rendszer működése 
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szimulálható, az üres kapacitások kihasználásának mértéke meghatározható illetve 

ezen szimulációk felhasználásával megállapítható, hogy a szükséges erőforrások 

elegendőek-e, netán új erőforrások bevonására van szükség. Természetesen lehetővé 

válik a működési költségek megállapítása, a költséghatékonysági mutatók vizsgálata 

illet a bevonni kívánt új feladatok elvégzésének plusz költsége is, mely a kiajánlandó 

ár alapjául szolgál [14], [16]. 

 nem túl gyakori probléma, de előfordul, hogy disztribúciós rendszert úgy kell 

kialakítani, hogy sem depók sem járművek nem állnak rendelkezésre, egyedül egy adott 

időszak és földrajzi terület szállítási feladati ismertek. Ebben az esetben a szimulációs 

célja, hogy meghatározott indulási feltételek mellett (depók száma, depók lehetséges 

elhelyezkedése, járművek teherbírása, stb.) több különböző lehetséges 

rendszerkialakítási variáció vizsgálatával meghatározható legyen azon disztribúciós 

rendszerstruktúra, mely meghatározott költséghatékonyság, kiszolgálási színvonal és 

további más feltételek teljesítésével képes működni. 

Az első két esetben a szimuláció viszonylag szűk keretek között, a rendelkezésre álló 

erőforrások hatékony felhasználásának módját hivatott vizsgálni, míg a harmadik esetben 

lehetőség van az erőforrások összetételének megváltoztatására is, illetve annak vizsgálatára, 

hogy az elvárt disztribúciós mutatószámok teljesítése és a rendszer erőforrásainak összetétele 

milyen kapcsolatban állhat egymással [25]. 

 

3.2. A vizsgált időtartam a szimulációban 

Elosztási feladatok szimulációja és elemzése során fontos jól meghatározni azt az időtartamot, 

amit a vizsgálatnak fel kell ölelnie. Mivel az ellátandó feladatok, a felhasználható erőforrások 

és az egyéb befolyásoló tényezők közvetlen hatással vannak egymásra és a kapott eredményre 

ezért van egy minimális időtartam, aminél kevesebbet nem érdemes vizsgálat tárgyává tenni. A 

munkaidővel kapcsolatos jogszabályi előírások napokra bontott egységekkel foglalkoznak 

továbbá egy szállítási feladat is egy napon belül értelmezhető ezért a legkisebb időtartam, 

amivel a szimuláció során foglalkozni érdemes egy munkanap. Az egyes vizsgálatok 

leghosszabb időtartama azonban már nem kötött. A vizsgálatra felhasználható idő, a 

szimulációk elvégzéséhez rendelkezésre álló gépidő, a vizsgálat kitűzött célja illetve 

szempontrendszere mind befolyásolhatják a vizsgált időtartam hosszát.  
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Kijelenthető, hogy minél rövidebb a vizsgált időtartam, abban annál inkább átlagos értékek 

(szállítási pontok száma, rendelési mennyiségek, rakodási idők, stb.) szerepelnek, melyek egy 

hosszabb időszakra kivetítve (hetek, hónapok, év) is jól jellemzik a vizsgálni kívánt rendszer 

sajátosságait. Ha azonban lehetőség van hosszabb időszakok szimulálására is, abban az esetben 

már megjelennek olyan szezonalitások is, melyek a vizsgálni kívánt rendszer egyedi jellemzőit 

(pl. szezonalitás) érzékeltetik. Ebben az esetben is elmondható, hogy a vizsgált hosszabb 

időszak több egy napos részvizsgálatból tevődik össze. Vagyis egy napos szimuláció esetén a 

kapott eredményeket egy hosszabb időszak átalagként tekintve az adott időszak teljes hosszával 

felszorozva kapjuk meg az eredményeket. Hosszabb időszak szimulációja esetén pedig minden 

egyes vizsgált nap egyedi, egymástól eltérő bemenő adatokkal fog rendelkezni, így a végső 

eredményt az egyes napok vizsgálatainak összegeként kapjuk meg [29]. 

Disztribúciós folyamatok vizsgálat esetén a teljes folyamat több részfolyamatra bontható szét. 

A részfolyamatok egymással összefüggésben állnak, elvégzésük csak bizonyos meghatározott 

sorrend alapján történhetnek meg [82]. Három fontosabb tevékenységet érdemes 

megkülönböztetni. Ezek: 

 raktári folyamatok (komissiózás, kirakodás, berakodás), 

 depók közötti átszállítások, 

 depókból ügyfelekhez történő kiszállítások. 

A teljes folyamatot vizsgálva az elosztási rendszer vertikális felépítésétől függően legalább 

három rakodási szint, egy átszállítási szint és egy kiszállítási szint szerepel. 

 

10. ábra: Szintek és tevékenységek a legegyszerűbb esetben (saját szerkesztés) 

Egy elosztási rendszer természetesen lehet ennél összetettebb is, attól függően, hogy a gyár és 

az ügyfelek között hány lépcsőn keresztül jut el az áru. Ami azonban fontos, hogy az egyes 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.005



50 

szinteken folyó tevékenységek egy időintervallumba esnek, egymást átfedhetik és a szimulációs 

vizsgálat összeállításakor pontosan meg kell határozni ezek kapcsolatát és összefüggéseit. 

Mivel ilyen esetekben a vizsgált időtartam több naptári napból is állhat a gyári rakodási illetve 

onnan induló átszállítási tevékenységek átnyúlhatnak az egyes naptári napokon. A vizsgált 

időtartam felbontható naptári nap és munkanap alapján is, azonban ezek a felosztása nem 

egyenértékűek a vizsgálat szempontjából. Ezért a vizsgált időtartam felbontása és 

meghatározása nagy jelentőséggel bír [36]. 

Egy napos vizsgálat esetén is lehetőség van ezen tevékenységek vizsgálatára, azonban ekkor 

minden ugyanabban az idősávban fog történni, így csak az azok végrehajtásához szükséges 

erőforrások felhasználásnak vizsgálatára nyílik lehetőség, az egyes tevékenységek közötti 

szorosabb összefüggések és egymásra hatások feltárására nincs mód. Ez természetesen nem 

kell, hogy feltétlenül érvényre jusson, hiszen egy szimuláció és vizsgálat céljai között nem 

biztos, hogy ezen összefüggések feltárása is szerepel. 

 

11. ábra: Szimulációval vizsgált folyamatok lehetséges időstruktúrája (saját szerkesztés) 

a. a vizsgált időszak naptári időkerete 

b. a gyár időkerete az átszállító járművek megrakodására és elindítására 

c. a depók időkerete az átszállító járművek kirakodására, a beérkezett áru átrakására és a 

további szállításokat végző járművek elindítására 

d. a boltok időkerete a kiszállítások fogadására és kirakodására. 

 

3.3. Elosztási feladatok szimulációjának koncepciói 

Elosztási feladatok szimulációja esetén a legfontosabb annak meghatározása, hogy stratégiai, 

taktikai vagy operatív szintet kell vizsgálni a kitűzött célok eléréséhez. A szimulációval 

kapcsolatos elvárásoktól függően akár előfordulhat az is, hogy több lépcsőben több szintet is 

meg kell vizsgálni. Az egyes szintekkel kapcsolatosan a főbb célkitűzések az alábbiak szoktak 

lenni jellemzően: 
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 stratégiai szint: depók helyének vizsgálata, új depók helyének kijelölése, az elosztási 

rendszer vertikális és horizontális kiterjedtségének vizsgálata, 

 taktikai szint: depókörzetek vizsgálata, a depókban rendelkezésre álló járműpark 

összetételének vizsgálata, a depók munkaterhelésének időbeli egyenletesség vizsgálata, 

 operatív szint: a depókból induló szállítások hatékonyságának és kihasználtságának 

vizsgálata. 

Összességében kijelenthető, hogy bármely szint is a vizsgálat tárgya, a kapott eredmények 

értékelése direkt vagy indirekt módon, de a költségekhez köthetők. Stratégiai vizsgálat esetén 

az elosztási rendszer állandó és változó költségeinek elemzésével kell azt a vertikális és 

horizontális tagoltságot megtalálni mely az említett költségek minimumához tartozik. Taktikai 

vizsgálat esetén általában a rendelkezésre álló erőforrások kihasználtságának mértéke illetve 

egy adott feladatkörhöz szükséges erőforrások meghatározása a cél. Ekkor nem jelennek meg 

feltétlenül a költségek a vizsgálat során, azonban indirekt módon itt is a költség optimalizálása, 

a költséghatékonyság növelése a cél. Ez mondható el az operatív vizsgálatokról is, hiszen a 

szállítási feladatok elemezése és átszervezése a futott km-ek csökkentését illetve a 

rendelkezésre álló szállító kapacitások jobb kihasználását célozza meg, a háttérben azonban ez 

is a költségek optimalizálását jelenti [37]. 

A szimulációs modellek meghatározása során mindig fontos meghatározni, hogy a költségek 

közvetlen vagy közvetett módon jelennek-e meg. Közvetlen megjelenés esetén a költségek 

összegyűjtése és meghatározása fontos szereppel bír a szimulációk futtatása során, hiszen 

minden tevékenység és részfolyamat közül a szimuláció azok kombinációját fogja keresni 

melyeknél az egyes tevékenységek és részfolyamatok költségei és a teljes rendszer összköltsége 

az optimumot fogja jelenteni [85], [86]. Közvetett költségmegjelenés esetén valamely 

mutatószám (futott km, munkaórák, vevőkiszolgálás színvonala, stb.) minimumát vagy 

optimumát keresi a szimuláció és az eredmények költségesítése a szimuláció elvégzése után 

történik. Ilyen esetben azonban fontos kiemelni, hogy az így kapott eredmény nem egyezik meg 

feltétlenül a direkt módon költségoptimalizálásra végzett szimuláció eredményével. 

 

3.4. Elosztási feladatok szimulációjának kialakítása 

Elosztási feladatok szimulációja során a cél általában a kiszolgálandó pontok bejárási 

sorrendjének optimalizálása. A kiszolgálandó pontokat a közúthálózat elemei kötik össze, 

melyeket pontosan lehet jellemezni azok hosszával illetve a rajtuk elérhető átlagsebességgel. A 

sebesség kapcsolatban van az út minőségével. Az elérhető átlagsebesség és az utak hossza pedig 
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meghatározza a pontok közötti eljutási időt. Két pont között több útvonalon is lehet haladni, 

azonban egy rövidebb, de rosszabb minőségű útvonalon való haladás több időt igényel, mint 

egy hosszabb, de jobb minőségű útvonalon. Ha az egyes pontok közötti eljutási idő közelít az 

elméleti minimumhoz, akkor a feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló időkeret 

kihasználtsága növekedni fog. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy egységnyi költség 

ráfordításával a lehető legnagyobb árumennyiség kerül kiszállításra. A valóságban 

természetesen az eljutási időkön kívül rengeteg egyéb tényező is befolyásolja a kiszolgálandó 

pontok bejárási sorrendjét. A kiszállítandó áru kirakásához szükséges idő illetve a 

kiszolgálandó pont árufogadási ideje alapvető fontosságú lehet. De az eredmény szempontjából 

fontossággal bírhat a jármű típusától függő lehetséges haladási sebesség vagy akár az egyes 

árufajták szállíthatóságának tulajdonságai is. Hiszen amennyiben a lehetséges árufajták együtt 

szállíthatósága nem megengedett, úgy egy kiszolgálandó pontot többször is fel kell keresni, 

amennyiben több ilyen árufajtát is rendelt [46]. 

Ezért elosztási feladatok szimulációja során a szimulációs szerkezet kialakításának lépése azon 

kérdések körül forog, hogy a szimulációs futtatások során milyen adatokat kell felhasználni a 

modell kiépítéséhez, vagyis milyen részletesen és pontossággal szükséges jellemezni a modell 

egyes elemeit. A jellemzés, vagyis az egyes elemek adatainak kibontása, részletessége lehet 

vertikális és horizontális irányú is. Ezt a következőképpen kell értelmezni: 

 vertikális részletezés esetén meg kell vizsgálni, hány féle adattal lehet jellemezni az 

egyes elemeket illetve melyeket érdemes a vizsgálatba bevonni az elérni kívánt cél 

szempontjából. Egy szállító jármű jellemezhető annak kapacitásával, átlagsebességével, 

emissziós adataival, rendelkezik-e hátsó emelőfallal, stb. Egy meglátogatni kívánt pont 

jellemezhető árufogadási idejével, rakodási idejével, rakodóállásainak számával, 

bizonyos prioritásokkal, stb. A vertikális meghatározás során fel kell mérni, hogy ezen 

adatok közül melyek befolyásolhatják a végeredményt és milyen mértékben, majd ez 

alapján lehet dönteni a bevonás szükségességéről. 

 horizontális részletezés esetén azt kell meghatározni, hogy a vertikális részletezés 

vizsgálata során felvett adattípusokat milyen alapossággal és pontossággal kell a 

vizsgálatba bevonni. Például árufogadási idő esetén minden kiszolgálandó pontot ugyan 

olyan időkkel elég-e jellemezni vagy mindenhova külön-külön egyedi értékeket 

célszerű beállítani, amelyek akár a hét különböző napjain is eltérőek lehetnek. 

Mivel sok olyan adat lehet, mely eltérő a kiszolgálandó pontoknál, könnyen előfordulhat, hogy 

nem áll kellő pontossággal rendelkezésre. Ezért fontos az adatok elérhetőségének és 
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pontosságának meghatározása. Amennyiben pedig a pontosság és az elérhetőség korlátozott, 

úgy szükséges egy olyan adatbecslési eljárás meghatározása mely képes használható és a kívánt 

végeredményt negatívan nem befolyásoló adatokat létrehozni. Ismerve például az egyes pontok 

rendelési mennyiségeit illetve azok típusát a rakodási idők pontos ismerete nélkül is lehetséges 

gyakorlati tapasztalatok alapján bolttípustól és rendelési mennyiségtől függő rakodási idők 

meghatározása. 

 

3.5. A szimuláció megalkotásához felhasználható adatok 

A disztribúciós rendszerek modellezéséhez felhasználható adatok köre kiterjedt és sokrétű. 

Ezen adatokat három csoportba lehet elkülöníteni a rendszer működésének felbontása 

szempontjából: 

 az úthálózat, 

 az erőforrások, 

 az ellátandó feladatok. 

Az úthálózat a disztribúciós rendszer többi elemétől független rész. Azon földrajzi terület 

térképi adataira épül, melyen a disztribúciós rendszer működik. Az ehhez kapcsolódó adatokról 

elmondható, hogy vannak, melyek mindenképpen szükséges a modell megalkotásához és a 

szimulációk elkészítéséhez, és vannak melyek nem feltétlenül fontosak, azonban alkalmazásuk 

a szimuláció eredményeit pontosabbá, a valóságot jobban megközelítővé teszik. Az úthálózat 

vonatkozhat más közlekedési alágazatra is. Ebben az esetben meg kell határozni a választott 

alágazat hálózati jellemzőit a szimulációhoz szükséges mértékben. 

Az úthálózati adatok két legfontosabb eleme az útszakaszok hosszát és az azon elérhető 

sebességet leíró adatok, hiszen ezek alapján készíthető el az egyes pontok közötti eljutási idő 

és távolság mátrix, melyek elengedhetetlenek a szállítási feladatok megtervezéséhez. Az 

eljutási idők és átlagsebességek meghatározása régebben tapasztalati úton történt és 

átlagértékek megadását jelentette. Ma azonban az informatika és a számítási kapacitások 

fejlődése lehetővé tette folyamatos és nagymértékű valós sebességadatok gyűjtését, melyeket 

földrajzi koordináták segítségével útszakaszokhoz lehet rendelni így pedig időben és térben 

megjelenő egyedi adatok használatával tovább növelhető a modell hatékonysága [84]. Továbbá 

minél részletesebb az útadatokat tartalmazó térkép (minél több út típust tartalmaz, akár 

dűlőutakat is, lehetőséget ad akár utcaszintű elhelyezésre is) annál jobb lesz a létrehozott modell 
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hálózati pontossága. Ezeken túl az alábbi adatok segíthetnek pontosabb és hatékonyabb modellt 

létrehozni: 

 kanyarodási szabályok, 

 egyirányúsági szabályok, 

 szélesség-, magasság-, hosszúság- és súlykorlátozások, 

 időszakos behajtási korlátozások, 

 egyéb díjfizetési feltételek. 

Az erőforrások azon depókat, járműveket, humán erőforrásokat jelentik melyek rendelkezésre 

állnak a disztribúciós rendszerben és ezek felhasználásával kell a szállítási feladatokat 

végrehajtani. Az erőforrások három további csoportra bonthatók: 

 depók, 

 járművek, 

 gépkocsivezetők. 

A depók jelentik azon pontokat ahonnan a járművek elindulnak és visszaérkeznek. Mivel a 

depókban is történnek olyan tevékenységek, melyek kihatással vannak a disztribúciós rendszer 

működésére ezért célszerű ezen adatokat a modellben felhasználni. Depók esetén az alábbi 

adatok jelenhetnek meg illetve szükségesek: 

 a depó pontos földrajzi helyzete, 

 a depó nyitvatartási ideje, 

 a depó rakodási ideje, 

 a depóban használható rakodóállások száma illetve azok átállási ideje, 

 a depóban található árufajták, 

 a depóban található járművek, 

 a depóban található gépkocsivezetők, 

 a depó állandó és változó költségadatai (napi költség, egységre vetített rakodási költség, 

stb.). 

Az alkalmazandó járművekkel kapcsolatban a modell részletességétől függően az adatok 

pontossága eltérő lehet. A legegyszerűbb eset, ha csak egy átlagos teherbírás érték és átlagos 

használható darabszám jelenik meg. A skála másik vége, amikor minden jármű egyenként 

szerepel a modellben pontos (akár kg-ra vagy dm3-re) megadott teherbírással, saját 

rendszámmal beazonosítva, minden egyedi felszereltséggel (emelőhátfal pl.) megjelölve. Ezek 

alapján az alábbi adatok jelenhetnek meg: 
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 a jármű neve vagy azonosítója, 

 a jármű darabszáma, 

 a jármű teherbírás adata vagy adatai, 

 a járművön egy raktérben vagy elkülönítve szállítható áruk fajtái, 

 a jármű speciális tulajdonságai (emelőhátfal, rekeszes, tartály), 

 a jármű szélesség, hosszúság, magasság és súly adatai, 

 a jármű speciális tulajdonságaiból adódó plusz tevékenységek illetve azok időigénye 

(temperálás, rekeszmosás, stb.), 

 a jármű költségadatai (km alapú költség, idő alapú költség, stb.). 

Az erőforrások harmadik fontos részei a gépkocsivezetők. Ma már szigorú munkaidő előírások 

szabályozzák a gépkocsivezetők alkalmazásának feltételeit. Mivel a gépkocsivezetők viszik a 

járműveket ezért az egyes szimulációk futtatása során végrehajtható feladatok mennyisége 

nagyban függ attól, hogy a gépkocsivezetők milyen járműveket vezethetnek, és milyen 

időbeosztással tehetik azt meg. A gépkocsivezetők adatai a következők lehetnek: 

 gépkocsivezető azonosítója vagy csoportosan kezelve a csoport azonosítója, 

 csoport esetén az alkalmazható darabszám, 

 a gépkocsivezetőre vonatkozó munkaidő előírás, 

 a gépkocsivezető által szállítható áruk fajtái (veszélyes áruk esetén ADR vizsga pl.), 

 a gépkocsivezető által vezethető árművek adatai (speciális engedélyek megléte), 

 a gépkocsivezető költségadatai. 

Mindhárom csoportnál szóba kerültek az áruk. A modell létrehozása során a depók, járművek 

és gépkocsivezető árukkal kapcsolatos meghatározásain túl megjelenhetnek az áruk is külön 

kialakított adatcsoportként. Ez növelheti a létrehozott modell pontosságát és a szimulációk 

hatékonyságát, mivel így meghatározhatóvá válik az feladatban megjelenő áruk egymáshoz 

való viszonya illetve azok speciális fizikai paraméterei vagy akár az áruk jellegéből adódó 

költségek megjelenítése is [62]. 

Az ellátandó feladatokkal kapcsolatos adatok esetében is leírható, hogy minél több és 

részletesebb adat áll rendelkezésre és a modellbe minél többet van lehetőség bevonni, a 

szimulációk eredménye annál jobb valóság hűbb lesz. A legegyszerűbb eset természetesen itt 

is átlagértékek alkalmazása, azonban így nem jelennek meg azok a speciális jellemezők, melyek 

esetleg érdemben befolyásolhatják egy disztribúciós rendszer működési jellemzőit. Ezért 

célszerű itt is részletes adatokat alkalmazni. Ezen adatok a következők: 
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 az ellátandó feladat földrajzi elhelyezkedése (címadata vagy koordinátái), 

 az ellátandó feladat földrajzi elhelyezkedéséhez kapcsolódó megkötések (fizikai 

korlátozások, behajtási díjak, stb.), 

 az ellátandó feladathoz kapcsolódó áruátvételi idő, 

 az ellátandó feladathoz kapcsolódó rakodási idő (ez függhet a rendelt áru mennyiségétől 

és milyenségétől, a kirakodáshoz használható technológiától, törvényi előírásoktól, 

stb.), 

 az ellátandó feladatot jelentő áru és annak sajátosságai, 

 az ellátandó feladatot jelentő áru mennyisége, 

 az ellátandó feladat speciális tulajdonságai (sürgősség, sorrendiség, stb.). 

 

3.6. Szimulációs tér értelmezése elosztási feladatok esetében 

Ahogy az már korábban megfogalmazásra került, a szimulációs teret azon paraméterek 

összessége jelenti, melyeket a modell kialakításakor és a szimuláció futtatásakor figyelembe 

veszünk. Ezek a paraméterek az előző pontban ismertetett adatokból képződnek. A szimulációs 

tér kiterjedtségét pedig a paraméterek minimum és maximum értékei fogják behatárolni. Az 

szimulációs tér illetve egyes paraméterek kiterjedtsége nagyon széles határok között mozoghat. 

Szélsőséges esetben akár nulla is lehet. A példa kedvéért vizsgáljunk meg egy olyan feladatot, 

ahol öt szállítási feladatot kell ellátni, de mindegyikhez meghatározott időpontban kell érkezni, 

sem korábban sem később nem lehetséges az érkezés. Ekkor az áruátvételi idő kiterjedtsége 

nulla lesz, hiszen egy konkrétan meghatározott időpontban kell ott lennie a járműnek. 

Amennyiben az említett szimulációt kettő tehergépjárművel szeretnénk vizsgálni, akkor a 

kiterjedtség ennél a paraméternél egy lesz, hiszen minimum egy járműre mindenképpen 

szükség van, de kettőnél többet nem leszünk képesek felhasználni. Az egyes paraméterek 

maximális értékét vizsgálva kijelenthető, hogy azt a vizsgált paraméter valóságos tulajdonságai 

határozzák meg és ettől függően egy előre meghatározható értéket sosem fog túllépni. A 

korábban említett áruátvételi idő például nem lehet több mint a vizsgált időszak teljes hossza. 

Stratégiai és taktikai feladatok vizsgálata esetén a szimulációs tér bizonyos paraméterei illetve 

dimenziói állandóak lesznek (ügyfélszám, rendelések adatai) míg mások változni fognak 

(depószám, depók elhelyezkedése, járműpark összetétele, költségek). Ilyenkor jellemzően több 

egymástól eltérő szimulációs térben kell a felvetett problémát megvizsgálni. Ezen terek a 

változó paraméterektől függően lesznek különbözőek. Azon szimulációs tér, mely a 

legkedvezőbb megoldást adja a vizsgált problémára, megmutatja, hogy mely változó paraméter 
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értékeket kell a továbbiakban alkalmazni. Járműpark összetétel vizsgálata esetén a járművek 

darabszáma és kapacitása jelenti a vizsgált szimulációs terek közötti eltéréseket. A legjobb 

eredmény megtalálása mondja meg azt, hogy hány darab és milyen teherbírású járművet kell a 

szállítások feladatok végrehajtásához használni a továbbiakban. 

A szimulációs tér meghatározása a vizsgált rendszerből elérhető, összegyűjthető és 

értelmezhető adatokból áll. Azonban nem biztos, hogy minden összegyűjtött adatra feltétlenül 

szükség van a szimulációk elvégzéséhez, illetve a felhasználható adatokon túl nincsenek-e 

esetleg olyanok melyekre szükség lenne, de nem szerezhetőek be. Az alsó szükséges korlát 

meghatározása azért indokolt, mert ha ennél kevesebb adat áll rendelkezésre, úgy a szimuláció 

végeredménye nem lesz használható, nem ad értékelhető választ a feltett kérdésekre. Célszerű 

emellett egy felső korlátot is megszabni, vagy mely paraméterek szükségesek és milyen 

mértékben még és melyek nem. A nem szükséges paraméterek vagy a szükséges paraméterek 

túl nagy skálája ugyan nem feltétlenül vezet használhatatlan végeredményhez, azonban 

túlbonyolítja a szimuláció futtatását, nehézkessé teszi, a kapott eredményeket pedig felhígítja 

felesleges információkkal melyek a végeredmény értékelését nehézkessé teszik. 

Kijelentem, hogy a dimenzió kiterjedtsége befolyásolja a szimulációk elvégzéséhez szükséges 

erőforrások mértékét. Amennyiben a szimulációs tér kiterjedtsége kicsi úgy a dimenziók 

megvizsgálandó kombinációinak száma alacsony. Ha azonban a dimenziókat jelentő 

paraméterek értéke nőni kezd, úgy a megvizsgálandó kombinációk száma is egyre nagyobb 

lesz. Mivel az optimális eredmény megtalálásához rendelkezésre álló idő véges, a gyakorlatban 

gyakran viszonylag szűk is, ezért kiterjedt szimulációs tér esetén nagyobb erőforrások 

felhasználására van szükség.  

Amennyiben állandó napi feladatok szimulációjáról van szó, ez a tér akkor is csak nagyjából 

tekinthető állandónak. Azért csak nagyjából, mert a járműpark szállítási kapacitása változhat az 

éppen rendelkezésre álló adatai alapján, a sofőrök munkaidő kerete is változik a törvényi 

előírások hatására, stb., de ide sorolható a naponta változó szállítási pontokhoz kapcsolódó 

időadatok változása is. Ha minden rendelkezésre álló adatot felhasználunk, azzal kijelölhetjük 

a szimulációs tér maximális kiterjedtségét, a napi feladatok tervezésekor pedig az egyes 

szimulációs terek vagy ezzel lesznek egyenlők, vagy ennél kisebbek lesznek.  

Egy elosztási rendszer napi szállítási feladatainak járattervezése annak szimulációját jelenti. A 

szimuláció során egy olyan terv készül, amely meghatározza a szállítási feladatok 

végrehajtásának optimális sorrendjét és az ahhoz használandó erőforrásokat. Azonban ez teljes 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.005



58 

mértékben sohasem lesz végrehajtható, mert a külső környezetben folyamatosan történnek 

olyan események (baleset, időjárás, stb.) melyek a szimulációval készült tervekhez képest 

eltéréseket fognak okozni. A szimuláció eredménye bizonyos fokú eltérésekkel hajtható végre. 

Ennek mértéke a rendelkezésre álló és felhasználható adatok pontosságával és mennyiségével 

van összefüggésben. Pontatlan adatok használata esetén könnyen megeshet, hogy olyan idő és 

távolság adatokkal készül el a szimuláció mely a valós végrehajtás esetén csak úgy tartható, ha 

a rakodásra érkezéssel kapcsolatos időket a sofőr áthágja. 

Következtetések 

A szakirodalom feldolgozása és a valós ipari tervezési folyamatok alapján megállapítom, hogy 

elosztási feladatok szimulációja esetén a szimulációs tér egy olyan több dimenziós tér, amelynek 

kiterjedtsége dimenziónként eltérő és a dimenziót jelentő paraméter lehetséges minimum és 

maximum értékeivel van összefüggésben.  

A szimulációs tér az elosztási feladatok speciális jellegétől függően lehet más és más, különböző 

jellegű küldemények esetén különböző paramétereket kell figyelembe venni. Az egyes 

szimulációs térek kiterjedtsége a szállítási feladatokat végző vállalatok erőforrásaival és a 

partnerek szállítási igényeivel összefüggésben eltérőek lesznek. A szimulációs tér alakja és 

kiterjedtsége ugyan azon megbízó esetén is napról napra és feladatról feladatra változik. 

Mivel a szimulációs tér alakja és kiterjedtsége összefüggésben van a tipikus elosztási feladat 

fajtáival (csomagszállítás, teljes gépjármű rakomány szállítás, gyógyszerszállítás, stb.), ezért 

további kutatásokban érdemes megvizsgálni, hogy a tér alakja és kiterjedtsége milyen 

szabályok szerint változik ezen tipikus elosztási feladatok esetében. Ezen szabályszerűségek 

feltárása és megfogalmazása gyakorlati segítséget jelenthet a vállalatoknak az általuk végzett 

szállítási feladatok tervezésében és elemzésében. 
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4. Elosztási feladatok szimulációjának új megközelítése 

4.1. Az időföldrajz értelmezése elosztási feladatok tervezésekor 

Torsten Hägerstrand svéd földrajztudós a 60-as évek közepén alkotta meg időföldrajz (time 

geography) elméletét [32]. Ennek lényege, hogy egy adott területen - amely szélesség és 

hosszúság, vagy x és y tengelyek által behatárolt - úgy vizsgálta meg az ott élő és mozgó 

emberek tevékenységét, hogy megjelenítette a vizsgált tevékenységek időbeliségét is egy 

harmadik tengely bevezetésével létrehozott koordináta rendszerben. Meghatározta a lehetséges 

kiindulási pontot (otthon), az elérhető átlagsebességet gyalog, busszal, stb., majd a nap során 

bejárandó területet. Ezeket a mozgásokat rögzítette és elemezte azok idővel és térrel 

kapcsolatos összefüggései alapján. Ezt az elméletet a későbbiekben tovább finomította és más 

kutatók is elkezdtek foglalkozni vele, tovább finomították, kritikai észrevételeket tettek [53], 

[45]. Hägerstrand még egy kockában vagy hasábban mutatta be és jellemezte ezeket a 

mozgásokat, a további kutatások során azonban megjelentek olyan térbeli és időbeli és időbeli 

korlátozások melyek egy sokkal szűkebb térbeli formációra szűkítették le a lehetséges 

mozgásokat (STP, space-time-prism). Ez gyakorlatilag két, talpánál összefordított kúpot jelent. 

A kezdő t0 időpontban a fejre fordított kúp csúcsában vagyunk, ez a kiindulási pont, ahogy 

múlik a rendelkezésre álló idő, úgy lesz egyre nagyobb a lehetségesen bejárható tér 

függvényében, a sebesség a bejárható tér minden pontjában azonos [40]. Mivel azonban a 

rendelkezésre álló időkeret végén t1 időpontban vissza kell érni a kiindulási pontra ezért a 

bejárható legnagyobb tér t1/2 időpontban lesz a legnagyobb, ekkorra érhető el a legnagyobb 

távolság (a két összefordított kúp talpa), ekkortól a bejárható terület újra szűkülni fog, hiszen 

vissza kell érni a kiindulási pontra. 

 

12. ábra: Az időföldrajz elméletben megfogalmazott bejárható lehetséges tér az idő 

függvényében egy vizsgált személy szemszögéből (saját szerkesztés [32] alapján) 
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13. ábra: Ugyanazon vizsgált személy szemszögéből bejárható lehetséges tér az idő 

függvényében az STP elmélet átdolgozásával (saját szerkesztés [39] alapján) 

Az elosztási feladatok működtetését az elmúlt évtizedek során egyre szorosabb törvényi 

előírások szabályozzák. Ezen szabályozások illetve a megbízók egyre növekvő elvárásai 

valamint az egyre nagyobb időkényszer elvezettek oda, hogy a disztribúciós rendszerek 

szimulációja ma már időtervezést jelent, amihez a nap során meglátogatandó ügyfelek földrajzi 

elhelyezkedése meghatároz egy földrajzi területet. A meglátogatandó pontok közötti mozgás 

útvonala nem a legrövidebb útra vonatkozik, hanem a legrövidebb eljutási időre. A partnereket 

meghatározott árufogadási időben lehet csak meglátogatni és a szállított áruk rakodása is 

valamilyen időértékkel jellemezhető. A feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásokat a 

sofőrök munkaideje és vezetési ideje képezi illetve a járművekkel egy adott földrajzi területen 

elérhető átlagsebesség. A szállítási feladatok tervezése során a tervezési folyamat egy része az 

optimális végrehajtás meghatározása szimulációval, a fizikai erőforrások nevesítése (gépjármű, 

sofőr, stb.) már csak ezek után történik meg a szükséges időigény és az erőforrások által nyújtott 

időlehetőségek alapján. Az elosztási feladatok során felmerülő minden tevékenység és 

részfolyamat megfogalmazható és jellemezhető valamilyen idő értékként, így pedig a 

szimuláció célja az időbeli korlátok és lehetőségek olyanféle összehangolása, mely elvezet a 

kitűzött szállítási feladatok optimális megvalósításához. Ezen ismérvek alapján az elosztási 

feladatok szimulációjának területén is alkalmazhatóak az időföldrajz kutatások során elért 

eredmények, leginkább az STP. Kutatásaim során arra jutottam, hogy az elosztási feladatok 

tervezésekor leginkább taktikai vagy stratégiai szinten hoz eredményeket az STP elemzés [45]. 

A szállítási feladatokra és az erőforrásokra elvégzett STP elemzés hatékonyan képes 
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megmondani, hogy az ellátandó feladatok elvégzéséhez elegendő erőforrások állnak-e 

rendelkezésre, nem elegendőek vagy erőforrás felesleg található. 

A szállítási tér, az a fizikai tér és úthálózat illetve napszakbeli időszak, amelyen belül a 

feladatokat végre kell hajtani meghatározható időkörnyezetként. Az meglátogatandó pontok 

behatárolnak egy területet, melyet a járműveknek be kell járniuk. Mivel minden térképen 

szereplő út jellemezhető annak állapotától és típusától függő sebességhatárral, ezért a térképen 

szereplő úthálózati pontok között eljutási idők is meghatározhatóak. Ezen időknek van egy 

elméleti maximális értéke, amely a legmagasabb megengedett 90 km/h sebességhez tartozik. 

Azonban az egyes szakaszok további időértékekkel is jellemezhetőek, melyek függhetnek a 

napszakkal kapcsolatban álló torlódásoktól, időjárási eseményektől (havazás, eső, jegesedés), 

egyéb területi jellegtől (éjszakai lassítási előírás lakóövezetben). Mivel az elérhető sebességek 

egy nap adott időszakaiban nagyrészt eltérőek, ezért az időkörnyezet a szimulációs során lehet 

homogén illetve inhomogén is a vizsgált időszak hosszától és felosztásától függően. Ez jelenti 

a földrajzi környezetet. 

A szállítási feladatok végrehajtását végző erőforrások tevékenysége is jól meghatározható 

időértékekkel. Ezek lesznek azok az időerőforrások, melyek egy feladat végrehajtásához 

rendelkezésre állnak, és amelyekkel a feladatokat hatékonyan meg kell oldani. Fontos időkorlát 

a depó nyitvatartási ideje, mert rakodási és szállítási tevékenység csak ebben az idő 

intervallumban történhet. A kiszállítandó termékeket komissiózni kell, valamint a szállító 

járművekre fel kell rakni. Ezen komissiózási és rakodási tevékenységek leírhatóak egy egységre 

vetített időértékkel a felhasználható technológiák és eszközök alapján. Az egyes rendelési 

tételek nagysága alapján pedig meghatározható az azokhoz szükséges komissiózási és rakodási 

idő. Az AETR egyezmény előírja a sofőrök számára, hogy napi, heti és havi bontásban hány 

óra a munkaidejük, ezen belül hány órát vezethetnek illetve a szüneteket és a pihenőidőket 

milyen bontásban kell kivenniük. Mivel a gépkocsivezetők viszik a gépjárműveket ezért fontos 

kihangsúlyozni, hogy egy szállítási feladat szimulációja és hatékony megoldás végrehajtása 

szigorúan csak az AETR egyezmény szabta korlátok és a rendelkezésre álló gépkocsivezetők 

száma által létrehozott időkereten belül lehetséges. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.005



62 

 

14. ábra: A munkaidő, vezetési idő és szünetek szabályozása az AETR egyezmény alapján 

(saját szerkesztés) 

Minden partner, ahova valamilyen terméket el kell juttatni, rendelkezik árufogadási idővel, 

vagyis meghatározza, hogy mettől meddig lehet hozzá árut szállítani. Ennek egyik szélsőséges 

esete, amikor konkrét megadott időre, percre pontosan kéri az árut, másik szélsőséges esete 

pedig az amikor 0-24 órás intervallumban bármikor felkereshető. Emellett a másik fontos 

ismérv az, hogy a felkeresendő partnernél a rendelkezésre álló rakodási technológiák és 

eszközök segítségével mennyi idő alatt lehet egy egységnyi árut le- illetve felrakni, illetve 

parkolással, papírmunkával, tételes ellenőrzéssel vagy egyéb tevékenységekkel milyen fix 

idővonzata van még a rakodásnak. Ezek lesznek az az időfeltételek, melyeken belül a szállítási 

feladatot végre kell hajtani. Időfeltétel megjelenhet az áruval kapcsolatban is, hiszen például 

élőállat szállítása esetén meghatározott időközönként meg kell állni az állatokat megetetni, 

megitatni, almolni. 

Ezen adatokat összegyűjtve és rendszerezve két, egymástól független STP alakzat hozható létre. 

Az első STP (igény STP) alakzat földrajzi oldala azt a területet tartalmazza, melyen a 

meglátogatandó pontok elhelyezkednek. Az idő tengelyen pedig a pontos végig látogatásához 

szükséges idő szerepel. A korábban bemutatott STP elmélet alapján a legkorábbi időpont (az 

alsó kúp csúcspontja) a legkorábban meglátogatható pont nyitási ideje lesz, hiszen ekkortól 

kezdhető el a pontok végig látogatása, a legkésőbbi időpont (felső kúp csúcspontja) pedig a 

legkésőbb záró pont zárási időpontja lesz, hiszen ekkor van lehetőség a legutolsó látogatásra. 

A két kúp alapját a meglátogatandó pontok köré a térképen rajzolható kör adja, mely mutatja a 

bejárandó terület nagyságát.  
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A legkorábbi nyitás és legkésőbbi zárási idő két értéket fog jelenteni. Ezen két érték adja a 

kúpok maximális magasságát, vagyis azt az idő intervallumot, amelyen belül végre kell hajtani 

a pontok kiszolgálását. Ezen alakzat létrehozható úgy, hogy minden egyes meglátogatandó 

pontra létrehozott alakzatokat egymásba helyezzük és az így kapott alakzat fogja megmutatni a 

teljes bejárandó területet és rendelkezésre álló időkeretet. 

 

15. ábra: Egy adott napra vonatkozó szállítási feladatok végrehajtását bemutató STP (Saját 

szerkesztés) 

A másik STP (depó STP) alakzat a szállítási feladatokat végző depó körül határozható meg. Itt 

az alsó kúp csúcspontját jelentő t0 időpont a járművek legkorábbi munkakezdése, míg a felső 

csúcspont, a t1 időpont a legkésőbbi lehetséges visszaérkezési időpontot jelenti. Ez lehet a depó 

zárásának időpontja vagy a munkaidő végét jelentő időpont, amire vissza kell érni a járműnek 

a depóba. A bejárható terület nagyságát két tényező befolyásolja. Az elérhető átlagsebesség 

fogja megmondani, mekkora terület látható el az adott depóból, ezt azonban befolyásolja a 

járművezetők munkaideje, hiszen legkésőbb a munkaidő felének leteltekor a járműnek vissza 

kell indulni a depóba. A depó STP alakzat is egy alakzat csoport, hiszen a depóban 

rendelkezésre álló járművekhez rendelt munkaidők, kezdési idők, a járművek sebességei 

lehetnek eltérőek. Ezért minden rendelkezésre álló járműre készülhet egy alakzat és ezek 

egymásba helyezése adja ki azt az összesített STP alakzatot, amely a rendelkezésre álló 

maximális időkeretet és bejárható maximális területet mutatja. 
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16. ábra: Egy depóból ellátható terület nagyságát bemutató STP (saját szerkesztés) 

Az így előállított két STP alakzat összehasonlítható és az összehasonlítás eredménye 

megmutatja, hogy az igények kiszolgálása megoldható-e a rendelkezésre álló erőforrásokkal. 

Amennyiben a depóból megvalósítható területi lefedettségek megegyezi vagy nagyobb a 

pontokat lefedő területtel, úgy egyértelműen, hogy rendelkezésre áll olyan jármű, amely képes 

a legtávolabbi pontba eljuttatni a rendelést, majd onnan az időkorlátok betartásával visszajutni 

a depóba. 

A két alakzat csúcspontjainak egymáshoz való viszonya nem tekinthető mérvadónak, mert 

rövid látogatási időn belül is kiszolgálhatók a rendelések, amennyiben kellő mértékű a 

rendelkezésre álló munkaidő. Vagyis az alakzatok idő tengely mentén mérhető kiterjedtsége 

nincs szoros összefüggésben a végrehajthatóság mértékével. Amennyiben a rendelések STP 

alakzatának idő kiterjedtsége nagyobb, mint a járműveké úgy az idő tengely mentén történő 

vizsgálathoz külön-külön kell megjeleníteni az egyes meglátogatandó pontok és járművek 

alakzatait. Amennyiben egy rendelés alakzatának alsó csúcspontja (árufogadásának kezdési 

időpontja) a jármű alakzat felső csúcspontjánál (munkaidő vége) magasabban helyezkedik el, 

úgy az a pont nem lesz kiszolgálható, hiszen mire lehetségessé válna, a kiszolgálása a járművek 

már nem dolgoznak. 
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17. ábra: STP alakzatok időbeli kiterjedtségének elemzése (saját szerkesztés) 

Egy harmadik mutató. amely összehasonlíthatóvá teszi a kiszolgáláshoz szükséges erőforrások 

és a rendelkezésre álló erőforrások viszonyát, az az alakzatok belső idősűrűsége. Vagyis a depó 

esetében a rendelkezésre álló munkaidőkeret, a rendelések esetében pedig az egyes pontok 

meglátogatásához és kiszolgálásához szükséges idők összességének viszonya. Amennyiben a 

depó STP idősűrűsége (ρdepó) nagyobb vagy egyenlő, mint a rendelések STP idősűrűsége (ρrend), 

úgy a rendelések kiszolgálása megoldható, amennyiben nem, újabb erőforrások bevonására van 

szükség a teljes körű kiszolgáláshoz. A sűrűsége kiszámítása az alábbi módon történhet: 

ρdepó = 𝑡𝑗1 + 𝑡𝑗2 + 𝑡𝑗3 + ⋯ + 𝑡𝑗𝑛   (1) 

vagyis: 

ρdepó =  ∑ 𝑡𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1   (2) 

ahol tj1, tj2, tj3, tjn az egyes járművek munkaideje. 
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A rendelések idősűrűségének maghatározásához külön ki kell számolni az egyes rendelések 

meglátogatásához és a rendelés kirakásához szükséges időt. Ha a rendelések területi eloszlása 

véletlenszerű, de egyenletes valószínűséggel elhelyezett, akkor egy tetszőleges pont távolsága 

a centrumtól 

kör alakú terület esetén 2/3 R, ahol R a terület sugara, 

négyzet alakú terület esetén 0,383 a, ahol „a” jelenti a négyzet oldalhosszúságát [10], [66]. 

Így ismerve az ellátandó terület nagyságát és megbecsülve az ott elérhető átlagsebességet (vátl), 

könnyen meghatározható a ponthoz történő el és visszajutás időigénye (telj). A rendelések 

kirakodásához szükséges idő (trak) egy megbecsült átlagos idő. Ezek alapján egy pont 

meglátogatásának és kirakodásának idő igénye (trend): 

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑  =  𝑡𝑒𝑙𝑗 + 𝑡𝑟𝑎𝑘 = (
2∗

2

3
∗𝑅

𝑣á𝑡𝑙
) + 𝑡𝑟𝑎𝑘  (3) 

a rendelés TSP teljes idő sűrűsége pedig: 

ρrend = ∑ 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑
𝑛
𝑖=1 = 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑1 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 2 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 3 + ⋯ + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑛  (4) 

Az általam elvégzett vizsgálatok és elemzések alapján megállapítható, hogy a két STP alakzat 

teljes azonossága szinte soha nem következik be. A két STP alakzat között többnyire mindig 

van eltérés kisebb vagy nagyobb mértékben. Az alakzatok összehasonlításakor az alábbi 

összefüggéseket állapítottam meg és csoportosítottam: 

- amennyiben a depó STP alakzata és idősűrűsége nagyobb az igény STP-nél, akkor 

területileg és időben is megoldható a feladatok kiszolgálása a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal. 

- amennyiben a depó STP alakzata időbeli kiterjedtsége és idősűrűsége nagyobb, a 

lefedett földrajzi terület viszont kisebb mint az igény STP területe, úgy bizonyos pontok 

a depó hatósugarán kívül esnek. 

- amennyiben a depó STP alakzata nagyobb az igény STP-nél de idősűrűsége nem, úgy a 

rendelések a depó hatósugarán belül vannak, de az erőforrások nem elégségesek a 

kiszolgálásukhoz. 

- a depó STP földrajzi területe és idősűrűsége nagyobb az igény STP-nél, de néhány 

rendelés STP alakzata nincs fedésben a depó STP alakzatával. Ekkor ezen rendelések 

árufogadási idején belül nem oldható meg a kiszolgálásuk, a járművek az árufogadási 

idő legkorábbi időpontja előtt befejezik a munkát. 
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Vagyis ahhoz, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal a szállítási igények kiszolgálhatóak 

legyenek, az alábbi három feltétel egyidejű teljesülésének kell fenn állnia: 

- a depó hatósugarába tartozó területnek teljes mértékben le kell fednie a pontok 

elhelyezkedési területét, mert csak így lehetséges, hogy legalább egy jármű 

meglátogassa és kiszolgálja a legtávolabbi pontot. 

- minden egyes pont STP alakzatának fedésben kell lenni legalább egy jármű STP 

alakzatával, mert csak lehetséges, hogy a ponthoz tartozó árufogadási időn belül 

megvalósulhasson a kiszolgálás. 

- a depó STP idősűrűségének egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie az igény STP-nél, 

mert csak ebben az esetben áll rendelkezésre elegendő erőforrás az összes pont 

meglátogatására és kiszolgálására. 

Következtetések 

Kijelentem, hogy az időföldrajzban kidolgozott STP (space-time-prism) elmélet alkalmazható 

szállítási feladatok elemzésére. A meglátogatandó pontok földrajzi jellemzői, nyitvatartási 

idejük, rakodási idejük alapján megalkotott STP alakzat összevethető a feladatok megoldásához 

rendelkezésre álló erőforrások idő és földrajzi jellemzői alapján megalkotott STP alakzattal. 

Kutatásaim alapján a két ábra közötti idő valamint térbeli átfedések, a belső idősűrűségek 

egymáshoz való viszonya, továbbá ezen paraméterek eltérésének nagysága alapján 

megállapítható, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal az ellátandó igények milyen 

mértékben és milyen hatékonysággal elégíthetők ki és ennek alapján megalapozhatóak azok a 

stratégiai és taktikai döntések, melyek segítségével a szállítási feladatok teljes mértékben 

elvégezhetőek a kívánt hatékonysággal és költségekkel. 

További kutatási téma a szállítási feladatokra jellemző STP alakzatok további vizsgálatának és 

kézi járattervezési módszerekkel való összekapcsolásának kutatása. Ez lehetőséget ad olyan 

egyszerűbb járattervezési módszerek kidolgozására, mely nem éri el ugyan egy célszoftver 

komplexitását, azonban több tényezőt képes figyelembe venni, mint egy egyszerű táblázatos 

módszer. Ezáltal egy nem túl összetett, de kellően eredményes eszköz adható azon vállalatok 

kezébe, amelyek nem igénylik célszoftver alkalmazását. 
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4.2. Az adatok fontosságának és bizonytalanságának összefüggései 

A szállítási tevékenységének hatékony és nyereséges működésének kulcsa, hogy minél több 

megbízó árui kerüljenek együttesen szállításra. A termékek jellegéből és a megbízók logisztikai 

elgondolásaiból adódóan azonban a termék különféle utakat járhat be, amíg eljut a 

felhasználóig. A szállítási rendszer hatékonyságának, a termelők és felhasználók elvárásainak 

való megfelelés feltétele, hogy a fizikai folyamatokat megelőző szimulációk a termék és az 

információ útját úgy alakítják ki, hogy az eleget tegyen minden szereplő elvárásának, valamint 

lehetővé tegye az egyes megbízók adatai közötti átfedésekben lévő szinergiák kihasználását. 

Mivel a megbízóknak a magas szolgáltatási színvonal és az alacsony költség fontos, ezért egy 

szállítási tevékenységet végző szolgáltató csak akkor tud versenyképes lenni áraival, ha több 

megbízónak is dolgozik, ezáltal a fajlagos költségeit csökkenteni tudja. Ennek legfontosabb 

eszköze a konszolidáció, mely tevékenység a különböző szállítók küldeményeinek egy 

rakományba fogását jelenti. A konszolidációhoz azonban elengedhetetlen a megfelelő 

mennyiségű és minőségű adat rendelkezésre állása, melyek támogatják a hatékony szimulációt 

és tervezést, amely a fizikai folyamatok elvárt szintű és pontosságú végrehajtását előrevetíti. 

Mivel azonban a termelőtől a fogyasztóig a termékek, ezáltal a termékhez kapcsolódó adatok 

tartalma és útja különféle bonyolultságú lehet, fontos, hogy biztosítva legyen ezen adatok 

hasznosságának és megbízhatóságának megfelelősége illetve vertikális és horizontális 

kiterjedtségüknek biztosítása. Így válik csak elérhetővé, hogy az elkészült szimulációk 

végrehajthatóak és kellően hatékonyak legyenek. 

A termék és az adat útja az egészen egyszerűtől a bonyolultig terjedhet a termelő és a fogyasztó 

között. Fontos azonban leszögezni, hogy a termék és a hozzá kapcsolódó adat gyakran nem 

ugyan azt az utat járja be, fokozva ezzel a rendszer bonyolultságát és nehezítve a szükséges 

szimulációk elkészítését. 

Közvetlen elosztás esetén a termék direkt módon jut el a termelőtől a fogyasztóhoz. Azonban 

mégis meg érdemes megemlíteni, hiszen az adatok megbízhatósága és pontossága itt is nagyon 

fontos. Ilyenkor vagy az történik, hogy a termelő saját maga tervezi meg a folyamatokat 

szimulációkra építve és saját raktárából tölti fel az eszközöket, gyakorlatilag kész helyzet elé 

állítva a szállítási szolgáltatást végzőt, vagy a szolgáltatást végző a termelő telephelyén, annak 

infrastruktúráját használva tervezi meg a folyamatokat szimulációk felhasználásával a 

rendelkezésére bocsátott adatok alapján.  
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18. ábra: A termékek és adatok útja közvetlen elosztás estén (saját szerkesztés) 

Egy lépcsős elosztás esetén a termelőtől elszállított termék a szolgáltatást végző raktárában 

kirakásra, tárolásra, komissiózásra kerül, majd a fogyasztó innen kapja meg a rendelését. 

Természetesen a tárolás kimaradhat, illetve a tárolás időtartama változhat a termék 

sajátosságainak függvényében. Élelmiszerek esetében jellemző tipikusan, hogy a termelőtől 

beérkezett termékeket egyből komissiózzák és szállítják a fogyasztókhoz, míg egy elektronikai 

cikk vagy bútor esetében napokig, esetleg hetekig is tárolásra kerülhet a termék [71]. 

Ilyen elosztás esetén az adat több utat is bejárhat. A fogyasztó leadhatja rendelését a termelőnek, 

aki ezt a fizikai áruval együtt adhatja át a szolgáltatónak. De az információ közvetetten a 

szolgáltatón keresztül is eljuthat a termelőhöz, vagy egyszerre megkaphatja mind a termelő, 

mind a szolgáltató. Ennek módja természetesen az átfutási időszükséglet és a raktározási 

feltételek függvénye is, hiszen a szállítási feladatok szimulációinak elvégzése időbe kerül. 

 

19. ábra: A termékek és adatok útja egy lépcsős elosztás esetén (saját szerkesztés) 

Több lépcsős elosztás esetén a szolgáltató központi raktárán túl még legalább egy, általában 

regionális elosztó raktár vagy crossdocking raktár kerül be a folyamatba. Ilyen esetekben a 

kritikus pont az egyes szinteken tárolt készletek mennyisége és minősége lehet, tárolás nélküli 
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rendszereknél pedig (élelmiszer pl.) a beérkező adatok feldolgozása és megfelelő időben történő 

továbbítása az érintetteknek. Mivel a szimulációkhoz szükséges adatok útja itt is elválhat a 

termék útjától, ezért itt a legnagyobb az esély arra, hogy a szükséges adatok nem a megfelelő 

helyre vagy nem a megfelelő időben érkeznek meg, ami alapjában veszélyeztetheti a fogyasztók 

ellátásának biztonságát és az elvárt szállításai színvonal (elsősorban határidők szoros betartása) 

folyamatos fenntartását. Az, hogy az adat milyen útvonalon jut el az egyes szintekre szorosan 

függ az áru jellegéből adódó folyamatközi készletektől illetve azok jellemzőitől valamint a 

teljes folyamat átfutási időre vonatkozó jellemzőitől.  

 

20. ábra: A termékek és adatok útja több lépcsős elosztás esetén (saját szerkesztés) 

A rendszerben áramló adatokkal kapcsolatosan két fő nehézséget kell kiemelni. Az egyik, hogy 

az adatok a lehetőségekhez képest mentesek legyenek a zajtól, vagyis olyan adatoktól, 
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amelyeknek nincs jelentősége és csak zavaróak, illetve az adatok bizonytalansága, pontossága 

mennyire meghatározható [23]. 

Ha az elérhető és felhasználható adatok értelmezhetőek és pontosak, vagyis kellően tükrözik a 

valóságot, akkor azok bizonytalansága minimális vagy nulla. Valójában a bizonytalansági 

faktor sohasem csökkenthető nullára, mert a valóságban mindig történhetnek olyan események 

(időjárási, forgalmi, vis major, stb.) melyek a szimuláció eredményének pontos végrehajtását 

meggátolják [72]. 

Az adatok pontosságával és bizonytalanságával kapcsolatban a nehézségek több dologból 

adódnak. Az egyes partnerek eltérő informatikai rendszerrel dolgoznak, így az általuk tárolt, 

feldolgozott és átadott adatok felépítése egymástól eltérő lehet. Ez az adatok kiindulási 

bizonytalansága. 

Minél összetettebb rendszert kell szimulálni, minél több helyről kell az adatokat begyűjteni, 

annál nagyobb az eshetősége annak, hogy az adatok bizonytalansága tovább növekszik. 

Megjelenik egy járulékos bizonytalanság, amelynek mértéke annál nagyobb lesz, minél több 

lépcsőn keresztül áramlik az adat és így egyre több torzulásra van esély. 

Az elvégzendő szimuláció hatékonyságához és használhatóságához kiemelten fontos 

megvizsgálni a felhasználandó adatok fontosságát illetve az adatokat jellemző bizonytalanság 

mértékét. Fel kell mérni a kiindulási bizonytalanságot illetve a továbbiakban lehetségesen 

megjelenő járulékos bizonytalanságokat. Amennyiben ez egy előre meghatározott mértéket 

elér, abban az esetben nem feltétlenül szükséges ezen adatokhoz ragaszkodni. A fontosságtól 

függően a bizonytalanság megléte esetén az adatok elhagyhatóak vagy korábbi tapasztalati 

adatok alapján átlagértékekkel helyettesíthetőek a szimulációk során. [80]. 

A szimulációval elkészített szállítási terv értékelésére az alkalmazhatóság fogalmát határozom 

meg. Az alkalmazhatóság mutatja meg, hogy a szállítási feladat elvárt optimális végrehajtása 

és az elkészült terv végrehajtása milyen mértékben közelítik meg egymást.  

Az alkalmazhatóság mértékét a megbízói és szállítói oldalról is célszerű meghatározni. Mindkét 

esetben a fontosnak ítélt paraméterekből kell multiplikatív mérőszámokat képezni. A megbízói 

alkalmazhatóság mértéke az elvárt és terv alapján végrehajtott szállítási színvonal adataiból 

képzett multiplikatív mérőszámok (szállítás időbeli pontossága, áru minősége, jármű jellemzői) 

összehasonlításából hozható létre: 

𝑚𝑒𝑔𝑏í𝑧ó𝑖 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧ℎ𝑎𝑡ó𝑠á𝑔 =
𝑒𝑙𝑣á𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡é𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑒𝑟𝑒𝑘 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝑡𝑒𝑟𝑣 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡é𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑒𝑟𝑒𝑘 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó𝑠𝑧á𝑚𝑎
 [%] 
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A megbízói alkalmazhatóság értéke lehet 100 %, amennyiben megfelelő időben, megfelelő 

minőségben, megfelelő járművön, stb. érkezik be a rendelés, vagyis a megbízó elvárásai 

maradéktalanul teljesülnek. 

A szállítói alkalmazhatóság mértéke az elvárt és terv alapján végrehajtott szállítások 

kihasználtsági adataiból képzett multiplikatív mérőszámok (járműszám, járművek 

kihasználtsága, munkaidő kihasználtsága, futott km) összehasonlításából hozható létre: 

𝑠𝑧á𝑙𝑙í𝑡ó𝑖 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧ℎ𝑎𝑡ó𝑠á𝑔 =
𝑒𝑙𝑣á𝑟𝑡 𝑘𝑖ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙𝑡𝑠á𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑒𝑟𝑒𝑘 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó𝑠𝑧á𝑚𝑎

 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡é𝑠 𝑘𝑖ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙𝑡𝑠á𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑒𝑟𝑒𝑘 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó𝑠𝑧á𝑚𝑎
 [%] 

A szállítói alkalmazhatóság mértéke nagyon ritkán lehet 100 %. Ez abból adódik, hogy az egyes 

paraméterek megvalósíthatóságára a szállítási környezet bizonyos jellemzői hatással vannak, 

ezáltal meggátolva az elvárt érték teljes elérését. Amennyiben az elkészült terv eleget tesz 

minden megbízói elvárásnak, úgy az árufogadási és a rakodási idők betartásából adódó 

munkaidő igény megakadályozza a szálló ez irányú elvárásainak való megfelelést. 

Következtetések 

Megfigyelésem és a begyűjtött adatok elemzése alapján kijelentem, hogy az elosztási feladatok 

szimulációhoz szükséges adatok bizonytalansága az adatot szolgáltató vállalatnál vagy 

vállalatoknál minden esetben jellemezhető meghatározott kiindulási bizonytalansággal. A 

rendszer összetettségétől és attól függően, hogy az adat hány további szinten áramlik át, további 

járulékos bizonytalanság is megjelenik. 

A szállítási feladatok tervezésének megfigyelése és elemzése alapján az alábbiakban 

fogalmazom meg a szállítási feladatok szimulációjának alkalmazhatóságát: 

a rendelkezésre álló és kiválasztott bemenő adatok alapján a szimulációval létrehozott 

járattervek, távolság és idő adataikat figyelembe véve minél nagyobb pontossággal közelítik 

meg az optimális fizikai végrehajtás paramétereit annál magasabb azok alkalmazhatósága.  

Az általam végzett megfigyelések és kutatások alapján kijelentem, hogy a szimulációhoz 

használt algoritmus gyorsasága és a rendelkezésre álló adatok között trade-off kapcsolat van a 

végeredmény alkalmazhatóságát tekintve. Magas alkalmazhatóságú szimulációs eredmény 

eléréséhez kevés és nem túl pontos adat rendelkezésre állása esetén kellően gyors, hatékony 

algoritmusra van szükség, míg ha az adatok a megfelelő mennyiségben és pontosságban állnak 

rendelkezésre, úgy kevésbé jól kidolgozott és összetett algoritmussal is elérhető a kitűzött 

alkalmazhatóságú végeredmény. Amennyiben az adatok pontossága és mennyisége megfelelő, 
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úgy csak a szigorúan vett szimulációt kell elvégezni a magas alkalmazhatóságú eredmény 

eléréséhez. Ha azonban az adat kevés és nem túl pontos, akkor a szimuláció elején kell valamely 

eljárással, akár historikus adatok felhasználásával ezen adatokat tovább pontosítani. Mivel 

azonban a szimuláció elvégzéséhez rendelkezésre álló idő hossza fix és többnyire szűk, ezért az 

algoritmus gyorsasága vezethet el a kívánt eredményhez. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján fontos további kutatási területnek értékelem a szállítási 

feladatok tervezésének elvárt pontossága és a tervezéshez felhasznált algoritmusok közötti 

trade-off kapcsolatok tulajdonságainak feladattípusokkal összefüggésben feltárható 

tulajdonságait. Ezen belül érdemes foglalkozni a szállítási feladattípusokkal kapcsolatos tipikus 

bizonytalanságok fajtáival valamint azoknak az elérhető pontosságra illetve a trade-off 

kapcsolatra gyakorolt hatásával. Továbbá a bizonytalanságok csökkentésére, esetleges 

kiküszöbölésére használható lehetséges módszerek kidolgozása is további kutatások témája 

lehet. 
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5. Elosztási feladatok szimulációja és az eredmények feldolgozása 

5.1. A szimuláció végrehajtásához szükséges adatok meghatározása 

Ahhoz, hogy megalapozott legyen az elosztási feladatok szimulációja és végrehajtása közötti 

összefüggések feltárása, elengedhetetlen, hogy valós adatok alapján egy kidolgozott példán 

keresztül bemutatásra kerüljenek ezen folyamatok. Ehhez több elosztási feladatokat végző 

logisztikai szolgáltató adatait elemeztem mind a rendelési igények, mind a tervezés mind pedig 

a végrehajtás oldaláról. A vizsgálatok célja nem az, hogy a szimulációhoz használt eszköz és 

algoritmus hatékonyságát bizonyítsam, hiszen ez rengeteg elemzés során már megtörtént. 

Célom annak vizsgálata, hogy a szimulációhoz elérhető és használható adatok 

sorrendisége és pontossága milyen összefüggésben van az eredményekkel és azok 

alkalmazhatóságával disztribúciós feladatok esetében. 

Mivel nagyon széles skálán mozoghatnak a felhasználható adatok, ezért terjedelmi és fontossági 

okokból igyekeztem ezen adatokat úgy összegyűjteni és kiválasztani, hogy ténylegesen 

értékelhető eredmények szülessenek. Az erőforrásokkal kapcsolatos adatok (depó, jármű 

kapacitás, munkaidő) adottak, ezek állandó értékkel jelennek meg a szimulációs folyamatok 

során. Egyrészt törvényi előírások korlátozzák ezen értékeket (munkaidő), másrészt 

állandósággal bírnak, melyek nem változnak állandóan (járművek száma és kapacitása). Négy 

olyan adat fajtát emeltem ki, melyek jellegükből adódóan nem állandóak vagy nem mindig 

elérhetőek, azonban minőségük befolyásolhatja a szimuláció eredményét és a környezet 

változását nem képesek visszaadni. Ez után felállítottam négy pontossági osztályt, majd ezek 

kombinálásával vizsgáltam meg a szimuláció eredményeit és összehasonlítottam a tényleges 

végrehajtás mutatószámaival. Ezen adatfajták a következők: 

- térképi adatok. A térképi adatok pontossága több tényezőtől függ. Egyrészt a 

szimulációhoz használt szoftverek esetében több különféle térkép is alkalmazható. Ez 

általában a felhasználó anyagi lehetőségeitől függ. A térkép árával összefüggésben nő a 

térkép részletezettsége, vagyis milyen mélységig tartalmazza az utcákat, kanyarodási és 

egyéb közlekedési szabályokat, egyéb korlátozásokat. Minél részletesebb a térkép, 

annál pontosabban fogja megmutatni a szimuláció során a végrehajtás várható távolság 

adatait. Amennyiben a térkép képes kezelni az időjárásból és forgalmi szokásokból 

adódó változásokat, úgy a végrehajtás várható időadatai is egyre pontosabbak lesznek. 

A logisztikai szolgáltatóknál történt megfigyeléseim alapján az alábbi térképi 

kategóriákat határoztam meg: 
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- elnagyolt térkép, csak a főbb utakat, utcákat és minden út típusra ugyanazon 

átlagsebesség adatokat tartalmazza. 

- pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály szerepel benne, de 

ugyan azon átlagsebesség adatokat tartalmaz. 

- pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály szerepel benne, az 

egyes út és utca típusokhoz külön átlagsebesség adatok vannak rendelve. 

- pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály szerepel benne, az 

egyes út és utca típusokhoz külön sebesség adatok vannak rendelve, további ismeri a 

területi súlykorlátozásokat és a rendszeresen fellépő, forgalmi viszonyokból adódó 

átlagsebesség változásokat. 

- rendelési mennyiségek. Megfigyeléseim során az adatok pontosságával kapcsolatban a 

pontos adatok hiányában több becslési eljárást láttam, ezeket használtam fel: 

- ha ismert a pontos rendelési mennyiség, akkor az kerül felhasználásra. 

- nincsenek pontos rendelési mennyiségek, de rendelkezésre állnak historikus 

adatok, melyek szezonalitásokat is tartalmaznak, így ezek alapján egy közelítő becslés 

lehetséges. 

- nincsenek pontos rendelési mennyiségek, de többé-kevésbé rendelkezésre állnak 

historikus adatok, így ezek alapján egy elnagyolt becslés lehetséges. 

- nincsenek rendelési mennyiségek, a termék jellegéből adódó átlagmennyiség 

van megállapítva. 

- rakodási idő. A rendelési mennyiségekhez hasonlóan itt is négy módon történhet a 

rakodási idők megállapítása: 

- minden címnél ismertek a parkoláshoz és papírmunkához kapcsolódó 

időszükségletek, illetve a rakodási eljárás alapján egy rendelési egység kirakása. Ebből 

pontosan megmondható a szükséges rakodási idő. 

- nem ismert minden paraméter, de közelítőleg megbecsülhető a rakodás 

időszükséglete. 

- kevés paraméter ismert, csak elnagyoltan lehet a rakodás időszükségletét 

meghatározni. 

- semmiféle adat nem áll rendelkezésre, egy átlagos rakodási normaidő van 

meghatározva és alkalmazva mindenhol. 

- áruátvételi idők. A korábbiakban ismertetettekhez hasonlóan itt is négy módon történhet 

meg a meghatározásuk: 
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- minden címnél ismertek percre pontosan az áruátvétel nyitási és zárási 

időpontjai. 

- visszajelzések alapján közelítőleg ismertek a nyitási és zárási időpontok. 

- kevés információ áll rendelkezésre, több órás bizonytalansággal elnagyoltan 

ismertek az időpontok. 

- semmiféle adat nem áll rendelkezésre, egy átlagos nyitási és zárási időpont van 

meghatározva mindenhol. 

A rendeléshez kapcsolódó adatok (mennyiség, időadatok) minősége nagyban függ a szállítási 

feladatokat elvégző vállalat vállalatirányítási rendszerétől illetve a megbízókkal és partnerekkel 

fennálló viszonyoktól is. Többször is megfigyeltem, hogy lenne mód az adatok pontos 

rögzítésére és tárolására, de ennek ellenére az adatok rögzítésénél nem figyelnek eléggé a 

pontosságra. Egy pontos ügyfél adatbázis felállítása, mely tartalmazza a partnerek rakodási és 

árufogadási idejét, a fogadható járművekkel kapcsolatos szabályokat mindenképpen 

megalapozza pontosabb tervezhetőséget. Az így kapott tervek pedig összevetve a megvalósult 

járatok paramétereivel pontos teljesítménymérésre adnak módot [75], [78], [88]. 

Az adatfajták és a pontossági besorolások meghatározása után kiválasztottam 12 olyan szállítási 

címet, melynek adatai ismertek voltak illetve kellő információ állt rendelkezésre a megvalósult 

szállítási feladatok paramétereiről is. Ezen címek területileg Budapesten helyezkednek el, mivel 

a közúthálózat városi jellege és a fennálló korlátozások itt képesek komoly mértékben 

befolyásolni a szállítások paramétereit, ezáltal komoly hatással bírnak a felhasznált erőforrások 

mutatóira is. A kiindulási depó helyét a BILK területén vettem fel, mivel az általam vizsgált és 

megfigyelt szolgáltatók is itt folytatják tevékenységüket. 

A kapott eredményeket a ténylegesen végrehajtott szállítás adataival négy paraméter alapján 

vetettem össze. Azért ezt a négy paramétert választottam, mert megfigyeléseim és szolgáltatási 

feladatokat végzőkkel történt megbeszélések alapján többnyire ezek azok a paraméterek, 

melyek alapján az elvégzett munka hatékonyságát és eredményességét figyelik és mérik. Ezek: 

- a feladatok kiszolgálásához szükséges futás (km), 

- a feladatok kiszolgálásához szükséges munkaidő (óra, perc), 

- a feladatok kiszolgálásához szükséges vezetési idő (óra, perc), 

- a feladatok kiszolgálásához szükséges járműszám (db). 

A négy paramétert csoportokba osztottam a kiindulási adatok pontossága alapján, 

kategorizáltam őket majd összehasonlítottam a tényleges végrehajtás számaival. Ezek alapján 
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határoztam meg a kiindulási adatok pontossága és az elvégzett szimuláció végrehajthatósága 

közötti összefüggéseket. A kiindulási adatokat az alábbi táblázatokban foglaltam össze. 

 

azonosító cím   

A001 1013 Budapest Krisztina krt. 37. 

A002 1023 Budapest Fény u. Piac 

A003 1033 Budapest Flórián tér 7-9. 

A004 1043 Budapest Berda J. u. 48. 

A005 1055 Budapest Falk Miksa u. 28. 

A006 1064 Budapest Rózsa u. 86. 

A007 1103 Budapest 
Sibrik-Mádi u. 

sarok 

A008 1116 Budapest Kondorosi u. 7. 

A009 1156 Budapest Páskomliget u. 49. 

A010 1182 Budapest Varjú u. 56. 

A011 1212 Budapest Szent István út 73. 

A012 1224 Budapest Barackos u. 1. 

1. táblázat: A szimulációban tervezett címek 

 

azonosító 

átlagos 

mennyiség elnagyolt közelítő pontos 

A001 78 100 175 192 

A002 78 100 125 144 

A003 78 85 90 106 

A004 78 60 55 47 

A005 78 80 90 92 

A006 78 60 55 34 

A007 78 60 40 15 

A008 78 70 60 55 

A009 78 70 60 59 

A010 78 100 110 120 

A011 78 60 40 35 

A012 78 60 50 40 

2. táblázat: A szimulációban tervezett címek rendelési mennyiségei kilogrammban és azok 

variációi 
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azonosító 

átlagos 

rakodás elnagyolt közelítő pontos 

A001 18 20 22 25 

A002 18 25 30 35 

A003 18 19 19 20 

A004 18 17 16 15 

A005 18 19 20 21 

A006 18 15 13 12 

A007 18 15 12 10 

A008 18 17 16 15 

A009 18 17 16 15 

A010 18 20 25 28 

A011 18 15 13 11 

A012 18 16 14 12 

3. táblázat: A szimulációban tervezett címek rakodási idő adatai percben és azok variációi 

 

azonosító 
átlagos 

fogadás 
elnagyolt közelítő pontos 

A001 7:00-15:00 8:00-12:00 8:00-9:00 8:00-8:15 

A002 7:00-15:00 7:00-12:00 7:00-10:00 7:00-9:00 

A003 7:00-15:00 8:00-12:00 9:00-10:00 9:00-9:30 

A004 7:00-15:00 7:00-13:00 8:00-13:00 8:00-12:00 

A005 7:00-15:00 8:00-12:00 9:00-11:00 9:00-10:00 

A006 7:00-15:00 7:00-12:00 7:00-10:00 7:00-8:30 

A007 7:00-15:00 7:00-13:00 8:00-13:00 8:00-12:00 

A008 7:00-15:00 8:00-14:00 8:00-13:00 9:00-13:00 

A009 7:00-15:00 8:00-14:00 9:00-14:00 9:30-13:30 

A010 7:00-15:00 7:00-12:00 7:00-10:00 7:00-8:00 

A011 7:00-15:00 8:00-13:00 9:00-12:00 
10:00-

12:00 

A012 7:00-15:00 8:00-13:00 9:00-12:00 9:30-11:30 

4. táblázat: A szimulációban tervezett címek árufogadási idő adatai és azok variációi 
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21. ábra: A meglátogatandó pontok és a depó elhelyezkedése (saját szerkesztés) 

A szimulációkat az adatok tulajdonságai alapján négy fő csoportra bontottam a rendelkezésre 

álló térképek szerint, majd azon belül további verziókat készítettem a további három vizsgált 

adat pontossága alapján. Ezen csoportok és verziók: 

- Csoportok:  

A. elnagyolt térkép, csak a főbb utakat, utcákat és minden út 

típusra ugyanazon átlagsebesség adatokat tartalmazza. 

B. pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály 

szerepel benne, de ugyan azon átlagsebesség adatokat 

tartalmaz. 

C. pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály 

szerepel benne, az egyes út és utca típusokhoz külön 

átlagsebesség adatok vannak rendelve. 

D. pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály 

szerepel benne, az egyes út és utca típusokhoz külön sebesség 

adatok vannak rendelve, további ismeri a területi 

súlykorlátozásokat és a rendszeresen fellépő, forgalmi 

viszonyokból adódó átlagsebesség változásokat. 
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- Csoportokon belüli verziók: 

1. súly, rakodás, árufogadás átlagos  

2. súly, rakodás, árufogadás elnagyolt 

3. súly, rakodás, árufogadás közelítő 

4. súly, rakodás, árufogadás pontos 

5. súly átlagos, rakodás, árufogadás pontos 

6. súly közelítő, rakodás, árufogadás pontos 

7. súly elnagyolt, rakodás, árufogadás pontos 

8. rakodás átlagos, súly, árufogadás pontos 

9. rakodás közelítő, súly, árufogadás pontos 

10. rakodás elnagyolt, súly, árufogadás pontos 

11. árufogadás átlagos, súly, rakodás pontos 

12. árufogadás közelítő, súly, rakodás pontos 

13. árufogadás elnagyolt, súly, rakodás pontos 

14. árufogadás pontos, súly, rakodás átlagos 

15. árufogadás közelítő, súly, rakodás átlagos 

16. árufogadás elnagyolt, súly, rakodás átlagos 

17. rakodás pontos, súly, árufogadás átlagos 

18. rakodás közelítő, súly, árufogadás átlagos 

19. rakodás elnagyolt, súly, árufogadás átlagos 

20. súly pontos, árufogadás, rakodás átlagos 

21. súly közelítő, árufogadás, rakodás átlagos 

22. súly elnagyolt, árufogadás, rakodás átlagos 

Az így elkészült 88 különböző szimuláció eredményét összehasonlítottam a ténylegesen 

végrehajtott teljesítés adataival. Az összehasonlítást a futott km, a munkaidő és vezetési idő 

szükséglet valamint a járműszám összevetésével végeztem el. Ezek alapján állapította meg, 

hogy a szimulációkhoz felhasznált kiindulási adatok pontossága és a tényleges végrehajtás 

eredményei között milyen összefüggések találhatók. 

5.2. A szimuláció elvégzéséhez használt program 

Sokszor a disztribúcióban dolgozók, elosztási feladatok tervezését végzők sincsenek teljesen 

tisztában azzal, hogy mi a különbség az útvonaltervező és járattervező programok között. 

Az útvonal tervező egy olyan program mely rendszerint tartalmaz egy digitális térképet, amin 

a megfelelő út kategóriák fel vannak tüntetve. A program a megadott két, vagy több cím közötti 
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legrövidebb utat határozza meg. A bonyolultabb programok képesek különbséget tenni, hogy a 

legrövidebb út időben vagy távolságban kerüljön figyelembevételre, esetleg képesek különböző 

egyéb adatok (fogyasztás, üzemanyag ár) megadása estén tájékoztató jellegű információk 

kiszámítására. Ezen programok a gyakorlatban az átmenetet jelentik a manuális és a 

számítógépes járattervezés között, mert az egy járatba sorolt rendelések számát és azok 

sorrendjét általában valamilyen manuális módszerrel határozzák meg, viszont a járatok 

útvonalát már az útvonaltervező programra bízzák.  

A járattervező programok manapság már rendszerként jelennek meg (angolul: CVRS, azaz 

Computerised Vehicle Routing and Scheduling). Ezek olyan bonyolult számítógépes 

programcsomagok, amelyek a rendelések teljesítésére járatokat hoznak létre és optimalizálják 

azokat vagyis szimulálják az ismert paraméterek alapján a végrehajtást. Ezek a rendszerek nagy 

mennyiségű térkép, ügyfél, rendelés, erőforrás (jármű, járművezető) és áru adatokat 

tartalmaznak és átláthatóan, rendszerezetten kezelik ezeket. 

A szimulációk elkészítéséhez a Paragon járattervező programot használtam, mely az angliai 

Paragon Software System Plc. terméke. A programot világszerte több mint 50 országban 

használják, az Egyesült Királyságban a piaci szereplők több mint 70 % használja, valamint 

idehaza is számos vállalat és logisztikai szolgáltató (MOL, Posta, Waberers-Szemerey Kft., 

Linde Gáz) alkalmazza. Ezáltal módomban állt megfigyelni és felmérni, hogy a hazai és 

külföldi alkalmazók milyen feltételrendszer mellet alkalmazzák illetve az elkészített tervek és 

azok végrehajtása közötti összefüggéseket milyen módon mérik és értékelik. 

A szoftver a pásztázó eljáráson alapul. A módszer egy próbálgatásos heurisztikus eljárás. Mivel 

a gyakorlati tapasztalatok alapján az optimális megoldások radiálisan helyezkednek el a depó 

körül, ezért a pásztázó módszer nem eredményez rossz megoldást. Működése a kétlépcsős 

módszerekre példa. Az elsőben kiválasztja az egy járatba sorolt vevőket, a másodikban az utazó 

ügynök probléma valamely megoldásával optimalizálja az egyes túrákat.  

Az első lépésben a vevőket körcikkre osztja úgy, hogy az abban lévő vevők igénye egy 

kiválasztott jármű teherbírását még éppen nem haladja meg. Ezen vevők tartoznak egy járatba. 

Ez után további körcikkeket készít mindaddig, amíg az összes vevőt járatra nem kerül. A járatok 

ilyen módon való elkészítése után a súly, rakodási és árufogadási idők, munkaidők, áruk 

speciális jellemzői, stb. alapján elkészül a tényleges bejárási sorrend illetve annak időbeli 

ütemezése 
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Maga a pásztázás nagyon gyorsan végrehajtható, ezért a program más és más kezdőpozíciókból 

és különböző irányokban is képed végrehajtani a számításokat. A kapott eredmények közül a 

beállított tervezési paraméterek alapján a legjobbat fogja eredményként mutatni.  

A Paragon program mellett megvizsgáltam más, hasonlóan működő járattervező programok 

felhasználási lehetőségét is. Mivel ezen programok működése ugyanazon elvekre épül, az 

általuk használt algoritmus is azonos, ezért a kapott eredmények általánosíthatóak, más 

járattervező programmal azokat nem vizsgáltam. 

5.3. A szimuláció eredményei és azok értékelése 

A szimulációk eredményeit valamint a tényleges végrehajtás számait egy táblázatba gyűjtöttem 

össze. Kiszámoltam, hogy a szimulációban tervezett és végrehajtott értékek között 

százalékosan mekkora az eltérés valamint ezekből egy átlagos pontosságot számoltam. Ezt két 

lépésben végeztem el. A valós végrehajtás során a kiszállításokat csak két járművel lehetett 

megoldani az árufogadási idők szűkösségéből és egymásba való átfedéséből adódóan. Ezért 

azon verziókat, ahol a program a szimuláció során egy jármű alkalmazásával is megoldhatónak 

találta a feladatot, nem vettem figyelembe. A többi esetben a távolság és idő adatok közötti 

százalékos eltérésből egy átlagértéket számoltam, melyben mindhárom paramétert egyformán 

vettem figyelembe. 

 
km 

munkaidő 
(perc) 

vezetési idő 
(perc) 

járműszám 
(db) 

km munkaidő 
vezetési 

idő 
átlag 

Tényleges 143 612 275 2 pontosság 

A8 168 472 256 2 117% 77% 93% 96% 

B4 119 461 240 2 83% 75% 87% 82% 

C5 132 481 262 2 92% 79% 95% 89% 

D4 135 585 258 2 94% 96% 94% 95% 

5. táblázat: A szimulációk és tényleges szállítás adatai és azok összevetése 

A táblázat a négy leginkább pontos variációt tartalmazza. A teljes eredménylista az összes 

vizsgált variáció eredményeivel illetve azoknak a tényleges adatokhoz megállapított 

pontosságával a Mellékletben található. 

A szimulációk elvégzése és az eredmények összehasonlítása után felkerestem olyan szállítási 

feladatokat végző vállalatokat, ahol alkalmazzák a járattervezést, annak alapján végzik a 

kiszállítási feladatok végrehajtását és monitorozzák a megvalósulások adatait is. 

Megvizsgáltam a tervezéshez használt adatok mennyiségét, minőségét és pontosságát, az 

elkészült tervek mutatószámait és ezeket összehasonlítottam a ténylegesen végrehajtott járatok 
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adataival. Az általam végzett szimulációk és a vállalati adatok vizsgálata alapján az alábbi 

következtetéseket vontam le: 

- az eredmények alkalmazhatóságát leginkább az árufogadási idők pontossága 

befolyásolja. Minél pontosabbak ezek az adatok annál jobban megállapítható, hogy az 

esetleges szűk árufogadási idők miatt mennyire kell felborítani a legrövidebb útvonalat 

és a munkaidőkeret illetve a területi eloszlások alapján mekkora erőforrás igényt fog ez 

okozni. 

- a térképek pontossága önmagában kevésbé fontos tényező, mint az időablakoké, de a 

kettőt együtt kezelve fellépnek olyan tényezők, melyek a térkép minőségének a 

szimuláció alkalmazhatóságára gyakorolt hatását megnövelik. Ami a térkép 

pontosságával kapcsolatban még kiemelnék, hogy a pontatlan térkép esetén megjelentek 

túlbecsült távolságadatok is. Mivel a pontatlan térképen nem szerepelnek olyan utak 

vagy utcák, melyeket egyébként a szállítójármű használhatna, ezért olyan kerülőket 

tervez be, melyeket egyébként a sofőr nem venne igénybe. Amennyiben a szimuláció 

felültervezi a távolságokat azzal a sofőrök munkavégzésnek nem kellő hatékonyságát 

segíti elő illetve munkamoráljukat csökkenti, mivel ezzel a lazasággal élni fognak. 

Fontos megemlíteni, hogy amennyiben a térképen leképezhető a napi forgalom hatása, 

az pontosabb erőforrás felhasználást tesz lehetővé. Ilyen esetben a csúcsforgalmi 

időszakban jelentkező lassabb elérhető sebesség miatt csökken az egy jármű által 

meglátogatható pontok száma, több gépjárműre van szükség.  

- a rendelési mennyiségek pontosságával kapcsolatban arra a megállapításra jutottam, 

hogy jól meghatározott átlagmennyiségek nem feltétlenül befolyásolják negatívan a 

szimuláció alkalmazhatóságát, a valós mennyiségek pozitív és negatív irányú eltérései 

az átlagértéktől elég jól kioltják egymást. Ugyanakkor azt is megállapítottam. hogy ahol 

nagy eltérések vannak a minimum és maximum értékek között, ott érdemes törekedni a 

minél pontosabb mennyiségek használatára, mert a kioltás hatása gyengül és 

befolyásolja az erőforrásigényt (járműszám, munkaidő) ha nem is olyan mértékben, 

mint az árufogadási idők pontossága. Ennek ellenpontjaként bizonyos feladatok esetén 

(csomag, postai küldemény, stb.) nincs komoly jelentősége a rendelési mennyiségnek, 

mert jellegükből adódóan nem lehetne velük teljesen megtölteni a rendelkezésre álló 

rakteret egy adott munkavégzési időszak során és egy átlagérték megfelelően 

használható. 

- a rakodási időkkel kapcsolatban hasonló megállapításokra jutottam, mint a rendelési 

mennyiségek pontosságánál. Azonban itt azt találtam, hogy ha nagy eltérések vannak 
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az időkben, akkor azokat érdemes pontosan felvenni, főleg ahol nagy a rakodási idő 

szükséglet, mivel az erőforrásigényre ez is hatással van. Ide is kapcsolódik, amit a 

rendelési mennyiséggel kapcsolatban megfogalmaztam, vagyis ahol állandó normaidők 

vannak (csomag átadás átvétel pl.) ott annak a normaidőnek az általános használata 

elegendő és kielégítő. 

Ezen túlmenően fontosnak találtam még megvizsgálni, hogy a bemenő adatok változásának 

függvényében a szimuláció eredményéül kapott távolság és időadatok milyen mértékben 

változnak. Itt a saját szimulációimon túl szintén elemeztem azon vállalati adatokat, melyeket 

bizalmas kezelés feltétele mellett rendelkezésemre bocsátottak. A lentebb látható ábrákból 

kiolvasható összefüggéseket megtaláltam a vállalati adatokkal végzett elemzéseim elkészítése 

során is. 

 

 

22. ábra: Távolságadatok változása a bemenő adatok jellemzőinek függvényében (saját 

szerkesztés) 
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23. ábra: Munkaidő változása a bemenő adatok jellemzőinek függvényében (saját szerkesztés) 

 

24. ábra: Vezetési idő változása a bemenő adatok függvényében (saját szerkesztés) 

A legfontosabb következtetés, amit leszűrtem az elemzések alapján készített 

összehasonlításokból, hogy a bemenő adatok változásával készült szimulációk végeredményei 
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mások lesznek és ezen belül a kiválasztott mérőszámok (távolság, munkaidő, vezetési idő) 

változása hasonló jelleget mutat. Látható, hogy a minimum és maximum értékek közötti 

különbségek változóak ugyan, nem egyforma magasak a csúcsok és nem egyforma mélyek a 

hasadékok, azonban domborzat jellege (vagyis hol vannak és milyen irányúak a csúcsok és a 

hasadékok) nagy hasonlóságot mutat. Ez alapján pedig kijelenthető, hogy ha a bemenő 

adatokban megjelenő változás a szimulációban magasabb futásteljesítményt okoz, akkor ezzel 

együtt, de ettől eltérő mértékben a munkaidő és a vezetési idő is nőni fog. 

Mivel az elvégzett szimulációk és megfigyelések alapján az árufogadási idők szerepét és 

pontosságát kiemelkedőnek találtam, ezért a továbbiakban érdemesnek találtam megvizsgálni 

azt is, hogy az időablakok hosszának és eloszlásának változása milyen módon befolyásolja az 

elosztási feladatok végrehajtásának erőforrásigényét. 

Következtetések: 

Kutatásaim és az elvégzett elemzések során szoros összefüggést találtam a tervezett és 

végrehajtott szállítások erőforrás szükséglete és a rendelkezésre álló árufogadási idők 

pontosságának mértéke között. Ez után sorrendben a térképi adatok pontossága, végül a 

rakodási idők és rendelési mennyiségek pontossága van hatással a tervezés eredményeinek 

alkalmazhatóságára. Ahhoz, hogy az elkészített tervek alkalmazhatósága minél magasabb 

legyen, elsődlegesen legfontosabb, hogy pontos árufogadási idő adatok legyenek begyűjtve és 

felhasználva. A pontos térképi adatok, rakodási idő és rendelési mennyiség adatok 

felhasználása tovább növeli az alkalmazhatóság mértékét, azonban már egyre kisebb 

mértékben.  

További kutatási irányt jelent speciális szállítási feladatok kiválasztás és feldolgozása, majd 

annak meghatározása, hogy a kutatások során vizsgált paramétereken túl milyen más, a 

speciális jelleggel összefüggő tényezők befolyásolják a tervezés eredményének 

alkalmazhatóságát.  
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6. Időtényezők változásának szimulációs vizsgálata és összefüggései  

Az elosztást végző járatok összes hosszának, idejének nagyságát több tényező is befolyásolja. 

Ahogy azt korábban megfogalmaztam, ezen folyamatok tevékenységei megfogalmazhatóak idő 

értékekként. Ezen értékek egy része nem befolyásolható. A foglalkoztatási időket törvény írja 

elő, az eljutási idők az úthálózat minőségétől és jellegétől függnek, a rakodási idők a 

kiszolgálandó pontokon rendelkezésre álló technológiákkal vannak összefüggésben, melyekre 

az elosztási tevékenységet végző szolgáltatónak nincs ráhatása.  

A megfelelő alkalmazhatóságú szimulációt és a szimuláció alapján végrehajtott kiszállítást 

nagyban nehezíti, hogy a partnerekhez a megrendeléseket a nap melyik szakában és milyen 

időintervallumban lehet szállítani. FMCG termékek esetében például gyakran előfordul, hogy 

mindenki a kora reggeli órákban kéri a szállítást és szélsőséges esetben órára és percre pontosan 

előírva kéri a megrendelés beérkezését. Ezzel összefüggésben a partnerek a rendelés leadásától 

számítva minél rövidebb határidőn belül kérik a kiszállítás végrehajtását, a szállítást végző 

szolgáltatónak annál kevésbé van lehetősége az egyes járatok útvonalában, kapacitásában rejlő 

lehetőségek összehangolására, hatékony folyamatok működtetésére. 

Fontosnak találtam ezért az árufogadási idők és a rendelési időközök változásának szállítási 

teljesítményekre gyakorolt hatásának vizsgálatát, hiszen így az ezek változásával elérhető 

optimalizálás mértéke megfogalmazható, az így előálló nyereségek a tarifarendszer 

segítségével forintosíthatók, ezzel pedig a partnereket ösztönözni lehet a feltárt változtatások 

bevezetésére [14], [19]. 

Ezen túlmutatóan olyan össztársadalmi érdekek is érvényesíthetővé válnak, melyekkel a 

közúthálózat zsúfoltsága, a torlódások, dugók kialakulása csökkenthetővé válik illetve a 

járművek feleslegesen úton töltött idejének kiiktatásával a környezetterhelés mértéke is 

alacsonyabb lehet [76].  

A vizsgálatok alapjait 2009-ben és 2010-ben végeztük el Hirkó Bálinttal és Hegyi Csabával 

ipari innovációs kutatások során. Az akkor gyűjtött adatokat később az akkori megbízók újabb 

adataival bővítettem, elemeztem és újra feldolgoztam. A szimulációjához itt is a Paragon 

Software Systems szoftverét alkalmaztam valamint azok megerősítésére felhasználtam azon 

analitikus módszereket is, melyeket Hirkó Bálint a közreműködésemmel állított össze az eredeti 

kutatás során. Az analitikus módszerekhez felhasznált összefüggéseket és képletek alapjait 

Daganzo et al. dolgozták ki [20], [66]. 
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6.1. Az időablak eloszlás költségbefolyásoló hatásának vizsgálata 

szimulációval 

Mivel az árufogadási idők egyre gyakrabban konkrét időpontokat jelentenek, valamint a 

különböző partnerek által adott időablakok egybeeshetnek (pl. a friss árut a boltok túlnyomó 

része reggel 5-7 óra között kéri), egyértelmű, hogy ezen körülmények befolyásolják a szükséges 

erőforrások mértékét és a végrehajtáshoz kapcsolódó teljesítményeket. A szűk időablakok 

növelik a futás-, idő- és költségráfordításokat, a környezet károsanyag-terhelését stb. Ezért 

mindenképpen érdemes elemezni, hogy ezen időablak eloszlások valamint ezek módosítása 

miképpen befolyásolja a környezeti terhelést, teljesítmény- és költségráfordításokat. [79] 

A számítógépes szimulációhoz először egy 80 km sugarú kör alakú területet határoztam meg 

Magyarországon, valós úthálózattal, de minden útszakaszon azonos sebességgel (40 km/óra). 

A területen véletlenszerűen 200 pontot helyeztem el, ahová egységesen 1 egységnyi árut kell 

szállítani. Az alkalmazott járművek kapacitása 10 egység. A pontok egységesen 10 órás 

időintervallumban kereshetők fel, 6-14 óra között. 

A rakodási idő 30 perc pontonként. A megkezdett rakodást az időablakon túl is be lehet fejezni, 

vagyis az érkezésnek kell az időablakon belülre esnie.  

Egy körjárat átlagos hosszát, ha az adott terület közelítőleg kör alakú, továbbá a területen az 

érintendő pontok elosztása viszonylag egyenletes, a következő módon becsülhető [90]. 

TN
Nq

G
Tj 


 75,075,0 , ahol (5) 

- T - a terület nagysága, 2km  

- N - a pontok száma 

- q - az igény átlagos nagysága 

- G - a szállítás végző járművek átlagos kapacitása (a q egységében) 

Mivel a terület sugara 80 km, így a terület nagysága 20096 2km . A képlet alapján egy járat 

hosszának átlaga 181,5 km. 

A ki- és beállás átlagosan 106,3, az átállások pedig 75,2 km-t tesznek ki. Két pont átlagos 

távolsága tulajdonképpen 
N

T
75,0 , vagyis 7,5 km, ezért, mivel csak n-1 helyre kell átállni 

egy járatban, ezért a pontosabb becsléséhez javasolható ez felhasználható, vagyis  
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N

T

q

G
Tjk  )1(75,075,0   (6) 

Ennek alapján a járathossz 174 km-re adódik. 

Az összes feladat ellátásához N*q/G járatra van szükség, vagyis az összes járműfutás igény: 

kj
G

qN
F 


 .  (7) 

A képlet alapján ez 3480 km. 

A járművek napi foglakoztatási ideje 11 óra. Egy járat esetében az összes rakodási és vezetési 

idő ennél nem lehet hosszabb. A GB teherbírástól függő járatidő: 
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, ahol (8) 

- 
Lt  - a rakodások időszükséglete a járatban (fordulóban) 

- 
Dt  - a járműfutás időszükséglete a járatban (fordulóban) 

- pt  - a fajlagos rakodási idő (óra/tömegegység) 

- 
BG  - a keresett célszerű járműkapacitás (tömegegységben) 

- )G(d Bt  - a járatok átlagos hossza a gépkocsi kapacitás függvényében 

Nagyobb teherbírású gépkocsi több pont rendelését tudja kiszállítani, mintha a szállítást kisebb 

jármű végezi. Adott feladathoz az a legjobb járműkapacitás, amely a rendelkezésre álló idő alatt 

még éppen teljesen kihasználható. Ha ennél nagyobb jármű dolgozik, akkor a foglalkoztatási 

idő korlátja miatt nem tud a járat annyi pontot meglátogatni, mint amennyire kapacitása 

lehetővé tenné, vagyis a jármű teherbírása nem használható ki teljesen. Rövidebb foglakoztatási 

időhöz ezért azonos feltételek mellett kisebb, hosszabb időhöz nagyobb járművet érdemes 

alkalmazni. 

Innen az adott foglakoztatási idő alapján a legjobb jármű: 

  
TNtvN

NNTvtNq
G

P

W

B
75,0

)75,0




  (9) 

A számítás eredménye 12,4. Ami azt jelenti, hogy a munkaidőt tekintve akár 12 egység 

kapacitású járműveket is lehetne foglalkoztatni. Minthogy az alkalmazott járművek kapacitása 

csak 10 egység, ezért a jármű képes mind a 10 pontot felkeresni. 
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A legjobb alkalmazható járműkapacitás meghatározásakor azonban az egy időben éppen 

meglátogatható boltok időablakát is számításba kell venni. A jármű a lehető legkorábbi 

időpontban megérkezik az első ponthoz, s legkésőbb az időablak végén érkezik meg a járat 

utolsó pontjához. Ez alatt az idő alatt 1
q

G
alkalommal kell átállnia és rakodnia: 


















 1

75,0
1

q

G

N

T

vq

G
tt bb

PO
  (10) 

A behelyettesítések után 10 egység kapacitású jármű esetén a szükséges terítési idő csak 6,2 

óra. Az adott időablakhoz még alkalmazni érdemes kapacitás a következőképpen fejezhető ki: 

q

N

T

v
t

tq
G

P

O

b 






75,0
 (11) 

A képlet alapján akár 15 egység teherbírású jármű is használható lenne. Azonban a számítások 

közül a kisebbik eredmény a használandó.  

A gyakorlatban a feladatok végrehajtása során csak a meglévő járművek használhatók, akkor 

is, ha azok az adott feladat elvégzéséhez nem optimálisak. A már meglévő járművek aktuális 

kapacitáskihasználása: 

B

B
G

G
  vagy 

b

b
G

G
  (12) 

6.1.1. Időben egybeeső időablakok 

Az általam bemutatott számítások alapján látható, hogy a napi foglalkoztatási idő vagy az 

időablak szűkítésének közvetlenül jelentkező hatása az, hogy a járművek kevesebb pontot 

tudnak meglátogatni, azaz kihasználtságuk csökken. Az első vizsgálat a szükséges 

járműteljesítmények alakulását elemzi, ha a területen lévő boltok egységesen szűkítik 

időablakaikat úgy, hogy ezek azonos időben kezdődnek és végződnek. 

Az időablak a gépkocsi kapacitás kihasználtsága révén fejti ki hatását. Ehhez a G kapacitás 

helyett a bG kapacitást kell használni. Mivel a felvett jármű 10 egység kapacitású, ezért 

mindaddig, amíg a Gb értéke ennél nagyobb, 10 egységgel kell számolni. Az általam így 

megbecsült várható futásszükségletek eredményeit a 6. sz. táblázat mutatja.  
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A táblázat első oszlopa az időablakok hosszát jelenti. Az időablak 6:00 – 14:00 (azaz 10) órával 

indul, majd lecsökken 6:00 – 13:00 (9) órára, s így tovább, végül az utolsó esetben 6:00 – 7:00 

órával fejeződik be. Az időablakok szűkítésével csökken a rakodások végrehajtására 

rendelkezésre álló összes idő. Ezt mutatja a második oszlop. Minthogy 200 pont van, az induló 

érték 10*200, a befejező pedig 1*200 óra. A továbbiakban ez az összehasonlítások alapja.  

A 3. és 4. oszlopok a szimulációval végzett tervek eredményeit mutatják, először az alkalmazott 

járműszámot, majd a terv szerint járműfutást, km-ben. Az 5. és 6. oszlopok a bemutatott 

képletekkel számított jármű- és futásszükségletet tartalmazzák.  

A táblázat utolsó két oszlopában a képlettel általam számított teherbírás kihasználás értékek 

láthatók. Mindaddig, amíg a kihasználás nem csökken 1 alá, a számított járműfutás változatlan 

marad, az alkalmazott 10 egység kapacitású járművek egészen addig teljesen kihasználhatók. 

Ez addig tart, amíg az időablakok hossza 7 óra alá nem csökken. Ha az időablak hossza kisebb, 

a járművek teherbírás-kihasználása romlik. Egy órás időablak mellett a jármű már legfeljebb 2 

pontot tud érinteni egy járatban, ezért a kihasználás 0,2-re vagy ez alá csökken. 

Időablak 

hossza 

Összes 

rakodási 

idő 

Szimulált 

jármű-

szám  

Szimulált 

járműfutás  

Becsült 

járműszám 

Becsült 

járműfutás 

Szimulált/ 

becsült 

jármű 

Szimulált 

kihasz-

nálás 

Becsült 

kihasz-

nálás 

óra óra darab km darab km % egység egység 

10 2000 20 3500 20 3480 100,6 1,000 1,000 

9 1800 20 3500 20 3480 100,6 1,000 1,000 

8 1600 21 3525 20 3480 101,3 0,952 1,000 

7 1400 21 3593 20 3480 103,2 0,952 1,000 

6 1200 24 3866 23 3700 104,5 0,833 0,900 

5 1000 28 4194 25 3974 105,5 0,714 0,800 

4 800 36 4875 34 4798 101,6 0,556 0,600 

3 600 45 5697 40 5456 104,4 0,444 0,500 

2 400 63 7189 67 8091 88,9 0,317 0,300 

1 200 104 10824 100 11384 95,1 0,192 0,200 

6. táblázat: Becsült és szimulált járműfutás szükséglet a rendelkezésre álló rakodási összes idő 

függvényében (koncentrált rakodási idők) 

A számítógépes szimuláció esetében az alkalmazott járművek száma már 8 órás nyitvatartási 

időintervallum esetén 20 fölé emelkedik, pedig ennél kevesebb jármű is képes lenne a feladat 
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ellátására. Ez azért van, mert a program nem a minimális járműszámot, hanem az optimális 

járműfutással járó megoldást keresi. 

A számításokat megerősítik a szimulációk. Az eredmények jól fedik egymást, mind a 

járműszámokat, mind a futásadatokat tekintve. 

 

25. ábra: A számítással becsült és a számítógéppel szimulált eredmények egybevetése 

koncentrált időablakok esetében (saját szerkesztés) 

Az ábrán jól látható, hogy az időablakok csökkenése jelentősen megnövelhetik a járatok összes 

hosszát, emiatt foglalkoztatási idejét valamint költségét. Ebben az esetben ez azért következik 

be, mert a járművek rövid időablak esetén egy járaton belül csak kevés pontot látogathatnak 

meg, s emiatt többször kell a ellátandó területre ki- és onnan beállni. Amennyiben az időablak 

7 óráról 2 órára szűkül, akkor már több, mint kétszeres lesz a járművek futással, 1 órás 

időablakok esetében pedig már a háromszorosa. 

6.1.2. Egyenletesen elosztott időablakok 

Itt olyan esetet vizsgáltam, amelyben a csökkenő időablakok időben nem esenek egybe. A napi 

foglalkoztathatósági idő változatlan marad (11 óra), az egymás után következő időablakok 

összes hossza pedig 10 óra, mint az előző esetben. Az időablakok hossza ugyanakkor egyforma, 

azaz 5-5, 3,3-3,3 stb. óra. Ez az 5 órás időablak esetében azt jelenti, hogy a pontok fele 6:00 – 

11:00-ig a másik fele pedig 11:00 – 16:00 óráig van nyitva. Ha az időablakok megosztása 3,3 
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órás, akkor a pontok 6:00-9:20, 9:20-12:40 és 12:40-16:00 között fogadják a járműveket. Az 

egyidőbe eső időablakokkal rendelkező pontok a területen véletlenszerűen szétszóródva 

helyezkednek el. 

A korábbi összefüggés kicsit módosított változatával kell a szükséges futásteljesítményt 

meghatározni, mert egy nyitvatartási időperiódusban a pontoknak csak egy része érhető el [33]. 

Egy időpillanatban az elérhető pontszám induláskor 200, de 5 órás időablaknál már csak 100, 

és 1 órás időablak esetében csupán 20. Emiatt az elérhető pontok távolsága nő:  

BX

B
osztott

G

qN

N

T

q

G
TF




















 75,0)1(75,075,0 , ahol (13) 

- NX az egyszerre nyitvatartó pontok száma 

- 
B  az adott időablakhoz tartozó járműkihasználhatóság 

 

Időablak 

hossza 

Összes 

rakodási 

idő 

Szimulált 

jármű-

szám 

Szimulált 

járműfutás 

Becsült 

járműszám 

Becsült 

járműfutás 

Szimulált/ 

becsült 

jármű 

Szimulált 

kihasz-

nálás  

Becsült 

kihasz-

nálás 

óra óra darab km darab km %   

10 2000 20 3500 20 3480 100,6 1,000 1,000 

5 1000 22 3899 20 4040 96,5 0,909 1,000 

3,33 666 23 4271 20 4471 95,5 0,870 1,000 

2,5 500 25 4770 21 4841 98,5 0,800 0,995 

2 400 27 5079 22 5242 96,9 0,741 0,952 

1,66 332 28 5181 22 5609 92,4 0,714 0,916 

1 200 30 5565 25 6777 82,1 0,667 0,817 

7. táblázat: Becsült és szimulált járműfutás szükséglet a rendelkezésre álló rakodási összes idő 

függvényében (egyenletesen elosztott rakodási idők) 

Ahogy az időablakok hossza nagyon lecsökken, az egyszerre nyitva tartó pontok száma 

kevesebb lehet, mint az indítandó járműszám. Amikor a nyitvatartási idő 1 óra, akkor egyszerre 

már csak 20 pont fogadja a járműveket, ugyanakkor 20-nál jóval több járat van a területen. A 

járatok egy része tehát nem képes annyi pontot érinteni, mint amennyi a képletből következne. 

Ilyen esetekben a számított értékek már erősen torzítanak. Ezt mutatják a 7. táblázat 7. 

oszlopának alsó sora, amely szerint 1 órás időablak esetén a számítással elkövetett hiba 

megközelíti a 20%-ot. 
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26. ábra: A számítással becsült és a számítógéppel szimulált eredmények egybevetése 

elosztott időablakok esetében (saját szerkesztés) 

A koncentrált időablakok esetében a pontok elérhetőségének rövidülése miatt a járatok az 

időablakok hosszának csökkenésével arányosan mind kevesebb pontot érhetnek el, azaz egyre 

kisebb járműkapacitás alkalmazására lesz szükség. Ugyanakkor az alkalmazandó 

járműkapacitások annak ellenére csökkennek, hogy minden jármű egész nap dolgozhat. Ennek 

magyarázata az azonos időkeretben elérhető pontok számának csökkenése miatt van. Minél 

kevesebb pont van nyitva egy időszakaszban, annál távolabb lesznek egymástól. Amint a járat 

érint egy pontot, a következő elérhető pontig mind több időt kell utaznia. Ezt a szimulációs 

eredmények is mutatják (8. táblázat).  

Időablak, óra 10 5 3,33 2,5 2 1,66 1 

Pontszám 200 100 67 50 40 33 20 

Szimulált átlagos táv 10,9 13,8 15 16,2 16,9 17,4 19,1 

Becsült átlagos táv 7,5 10,6 13,1 15 16,8 19,4 23,8 

8. táblázat: Az átlagos ponttávolságok változása az azonos időben elérhető pontszámok 

függvényében 
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Ha a nyitvatartási idő hosszú, 10 óra, az egymást követő pontok átlagos távolsága mintegy 10 

km körüli (mind a 200 pont elérhető). Két órás időablak esetében (csak 40 pont van nyitva 

egyszerre) ugyanez az érték már 17 km körül alakul.  

 

27. ábra: Pontok átlagos távolságának változása szimulált járatokban az azonos időben 

elérhető pontszámoktól függően (saját szerkesztés) 

6.1.3. A koncentrált és az egyenletesen elosztott időablakok összehasonlítása 

A 6. és 7. táblázatok összehasonlításából megállapítottam, hogy a szükséges teljesítmények 

kisebb mértékben növekednek akkor, ha a pontok időablakai szűkülnek, de azok a járművek 

foglalkoztathatósági ideje alatt egyenletesen elosztva fordulnak elő. 

A 9. táblázat adatai a 28. ábrán is láthatóak. 5 órás időtartamig az osztott és a koncentrált 

időablakokok mellett a járművek futásszükséglete gyakorlatilag megegyezik. Ennél kisebb 

időablaknál viszont az osztott rendszer sokkal jobbnak bizonyul, a feladat lényegesen kevesebb 

járműfutással végezhető el. Egy órás időablak esetén egybeeső időablakok mellett már 

kétszerannyi járműfutással kell számolni az egyenletesen elosztott időablakok esetéhez 

viszonyítva.  
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Időablak 

hossza, óra 

Összes 

nyitvatartási idő, 

óra 

Összes futásigény, 

koncentrált 

időablak, km 

Összes futásigény, 

egyenletesen osztott 

időablak, km 

Koncentrált 

/számított 

% 

10 2000 3500 3500 101 

5 1000 4194 3899 108 

3,33 666 5296 4271 124 

2,5 500 6372 4770 134 

2 400 7189 5079 142 

1 200 10824 5565 195 

9. táblázat: A koncentrált és az egyenletesen elosztott időablakok esetén szükséges 

járműfutások egybevetése 

 

28. ábra: Egybeeső (koncentrált) időablakok esetén az időablakcsökkenés nagyobb 

teljesítményszükségletet indikál (saját szerkesztés) 

Az általam elvégzett szimulációs és analitikus elemzések eredményei jól mutatják, hogy az 

árufogadási idők változásai, azok hossza és eloszlása komoly befolyással bírnak a 

végrehajtáshoz szükséges erőforrásigényre. A kevesebb és jobban kihasznált járművel végzett 

szállítás a költségek csökkenését eredményezi. Ezen megtakarítások segítségével illetve az így 

előállt nyereség a szállítást végző szolgáltató és partner közötti megosztásával elérhető, hogy a 
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partner árufogadási idejét úgy alakítsa át, hogy az mindkét fél számára előnyös legyen. Ezekből 

következik továbbá, hogy ha kevesebb erőforrásra van szükség valamint azok kihasználtsága 

nagyobb, akkor a közúthálózat egy időszakra vetített terheltsége csökkenthető (dugók, 

torlódások mérték kisebb, kialakulásuk ritkulhat) illetve a károsanyag kibocsátás, zaj- és egyéb 

környezetterhelés is csökkent, melynek további össztársadalmi haszna van. 

 

6.2. A szállítási határidő flexibilitás költségbefolyásoló hatásának 

vizsgálata szimulációval 

A szállítási tevékenységet végző szolgáltatók működését vizsgálva és elemezve gyakran 

találkoztam olyan megbízásokkal, amelyeknél az áru tényleges szállítási határideje flexibilis, 

azaz több napon át lehetséges [87]. 

Ebben az esetben több idő áll rendelkezésére, a szállítási tevékenység jobban megszervezhető, 

a kihasználtság és hatékonyság növelhető. 

Vizsgálataim során azt találtam, hogy a szállítandó áruk jelentős hányada a jármű 

befogadóképességéhez képest kicsi. A szállítandó feladatok jelentős részét többnyire a 

rendelést követő napon kell kivinni, de gyakran előfordul, hogy a szállítás napjára vonatkozóan 

a megbízó vagy a címzett tól-ig határt ad meg. 

A szimulációhoz itt egy 72 km sugarú kör alakú területet határoztam meg Magyarországon, 

valós úthálózattal, de minden útszakaszon azonos sebességgel (40 km/óra). A területen 

véletlenszerűen 200 pont került elhelyezésre, ahová egységesen 1 egységnyi árut kell szállítani. 

Az alkalmazott járművek kapacitása 10 egység 

6.2.1. Homogén, több napra szóló kiszolgálási idők  

A homogenitás itt azt jelenti, hogy az ügyfelek azonos szállítási feltételekkel rendelik meg 

áruikat. Első esetben minden rendelés teljesítési időintervalluma ugyanakkora, 1, 2, …,n nap 

alatt lehetséges.  

Összesen 200 vevőt (N) kell naponta ellátni, az árut fogadók átlagos igénye naponta 1 egység 

(q). A vevőkör 16300 km2 (T) terület fed le, a termelő (elosztó) e területnek nagyjából a közepe 

táján fekszik. Az áruterítést azonos, 10 egység teherírású (G) tehergépjárművek végzik.  

Mivel minden ügyfél rendelési szokása megegyezik, ezért homogén rendelési ügyfélkörről van 

szó.  
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Egy adott területen véletlenszerűen elhelyezkedő vevők igényeinek kiszolgálásához szükséges 

távolságot egy egyszerű képlettel lehet meghatározni [89]: 




Nk
G

Nq
TkF 21 




 , ahol (13) 

ki egy konstans (értéke szokásosan 0,75...0,9), 

T az ellátandó terület nagysága (km2), 

q az átlagos rendelési mennyiség (tonna vagy m3), 

N az érintendő pontok száma, 

G a szállítást végző járművek átlagos teherbírása (tonna vagy m3), 

 a „pontsűrűség”, 
N

T
 , 

  a jármű átlagos kihasználása ( 1 ). 

Ebben az összefüggésben az első rész a körjáratok első pontjához való kiállási, valamint a járat 

utolsó pontjától a kiinduló helyre való visszaállási távolságok összegét becsüli. A második rész 

a járatok pontjainak várható végig járási hosszát adja meg. Itt  az egymáshoz közel fekvő 

pontok távolságait jelenti. Valóságos viszonyok között a meglátogatandó pontok Jmi 

elemekből állnak, ahol J az indított járatok (fordulók) száma, mi pedig az i-edik járatban ellátott 

pontokat jelenti. Minthogy m pont végig járása m-1 átlagos ponttávolságot jelent, ezért, ha egy 

járat kevés számú pontot érint (m 10), akkor az alábbi korrigált formáját kell használni [33]: 













 )(21

G

Nq
Nk

G

Nq
TkF , (14) 

mert a 




G

Nq
 hányados az indítandó járatszámot adja meg.  

Általában a ki konstansok közel egyenlők, ezért: 
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Az 100m esetre ennek formája: 
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6.2.2. Nincs megkötés az ellátandó területre és időpontra 

Az előzőekben meghatározott feltételeket a gyakorlati tapasztalatokat itt tovább bővítettem: 

- a rendeléseket az n. napon kell feladni, és azokat n napon belül kell teljesíteni, 

- a teljesítést (kiszállítást) az n+1 napon lehet megkezdeni. 
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Vagyis a partnerek rendeléseit vagy a rendelést követő első, vagy a második, vagy legkésőbb 

az n-edik napon kell kielégíteni. Rendelést a szállítást végző szolgáltató minden nap kap, de 

ezeknek csak egy részét kell már másnap kiszállítania. A rendelések a teljes ellátandó területről 

érkezhetnek, vagyis minden nap a teljes területen történnek kiszállítások.  

 

29. ábra: Az ellátandó terület és a rendelések megoszlása az egyes napok között (saját 

szerkesztés) 

A fekete pontok a vizsgált napot 2 nappal megelőzően megrendelt és a rendelést követő napon 

el nem látott partnereket jelzi. A teljes állomány ebben az esetben 32 ügyfél. Közülük 16 rendel 

egy napon, továbbá a rendelések fele az első, a másik fele pedig a második napon kerül 

kiszállításra ki. Mivel a fekete ponttal jelölt ügyfelek a rendelést követő első napon nem lettek 

meglátogatva, ezért őket az aktuális napon mindenképpen el kell látni rendeléssel. A fehér és 

szürke pontok az aktuális napot megelőző napon beérkezett rendeléseket mutatják. Ezen 

rendelések kiszállításához is két napos intervallum áll rendelkezésre, ezért ezeknek csak a felét, 

8 ügyfelet célszerű az aktuális napon ellátni (szürke pontok). A fehér pontokat majd a következő 

napon kell kiszállítani. 

Az előző napról visszamaradt rendelések az egész területen szétszórtan helyezkednek el. Az 

egyes járatok tervezésekor az egymáshoz közelálló pontok igényei kerülnek egy járműre. Mivel 

az előző napról megmaradt rendeléseket mindenképpen el kell látni, ezért ezekhez keresni kell 

az új rendelések közül olyanokat, amelyek a már kötelezően viszonylag jó járatokat alkotnak.  

A leírtak szerint ebben a rendszerben  

- a naponta ellátandó rendelések száma R=N/2 vagyis 32/2=16, 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.005



100 

- a kiszállítandó rendelések feltételezett összetétele:    R
2

R
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R Ú
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2  ,  

- az adott napon kiszolgálható (lehetséges) vevők száma: R
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R
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Itt a felső indexben lévő E az előző napot, Ú pedig az új rendelést jelenti. Naponta hasonló 

számú és mennyiségű rendelés érkezik, továbbá a rendelések egyik fele az első, másik fele 

pedig a második napon kerül kiszolgálásra. 

A vevősűrűség ezekkel a feltételezésekkel 
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A 30. ábrán egy hasonló, de három napos kiszállíthatósággal rendelkező szállítási rendszer 

szerepel. A partnerek száma 36. Az első napra 12 megrendelés érkezik, mindegyik rendelés 

kielégítésére 3 nap áll rendelkezésre (fehér pontok). Az első nap ebből a rendelések harmada, 

vagyis 4 rendelés kerül kiszállításra. 

A második napra megmarad a rendelések kétharmada. Ezek kiszállítására már csak két nap áll 

rendelkezésre. A megmaradt rendelésekhez a második napra 12 újabb érkezett (szürke pontok), 

melyeknek a harmada, továbbá az előző napi megmaradt harmad a második napon kiszállításra 

került. A második napon így a meglátogatandó 8 ügyfelet összesen 8+12 vevőből lehet 

kiválogatni. 

 

30. ábra: Három napos kiszállíthatóság alakulása (saját szerkesztés) 

A harmadik napra végül megmaradt 4 rendelés az első napról, ezeket mindenképpen el kell 

vinni. A második napról maradt 8, ezekből is elszállításra kerül 4 darab. Most is érkezik 12 új 
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megbízás (fekete pontok), amelyek szintén 3 napon belül továbbíthatók. Ezekből is elszállításra 

kerül 4 a címzettekhez. Az adatok ebben az esetben: 

- a naponta ellátandó rendelésszám, R=N/3 

- a kiszállított rendelések valószínűsíthető összetétele: 

R
RRRRRR ÚEE


333333
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- a kiszolgálható vevők száma: 
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Vagyis ha a napok száma n, akkor egy napon 
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a megfelelő R számú vevőt kiválogatni. Így ha a szállítás szabadságfoka n nap, akkor az elméleti 

futásigény teljesen kiterhelés esetén ( 1 ): 
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Mivel az egy napi ügyféligény n-szeresét kell egy adott napon kiszállítani, ezért a járatban 

meglátogatható ügyfélszám lecsökken, így: 
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6.2.3. Kötött rendelési periódus, kötetlen ellátási terület 

Az előzőhöz hasonlóan itt is csak n naponként történik szállítás. De a szolgáltatónak nincs 

lehetősége arra, hogy a szállítást egy korábbi vagy későbbi időpontban teljesítse.  

A vevők 2, …., n napi felhasználásukat kérik egyszerre, így mindenhova 2q,…, n*q 

mennyiséget kell vinni. A szolgáltatóhoz minden nap érkezik rendelés, de egy bolthoz csak 

2,..,n naponként kell szállítani, ugyanakkor a pontoknak csak ½,…,1/n-ed részét kell 

meglátogatni. Valamennyi ügyfél egyformán n naponként rendel, mivel összesen N ügyfél van, 

így egy meghatározott napon ezek N/n-ed hányada fog rendelést feladni. Az ügyfelek igénye 

n*q, a naponta kielégítendő rendelések száma pedig N/n. Ebben a variánsban: 

- a naponta ellátandó rendelésszám, R=N/n, 

- egy rendelés nagysága:n*q, 

- egy adott napon a kiszolgálható vevők száma: R, 
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- az ellátandó terület egy napon: T, 

Ezekkel a várható járműfutás szükséglet: 
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Itt csak n naponként történik szállítás, ezért a járatokat alkotó ügyfelek száma lecsökken. 

Vagyis: 
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 (21) 

 

6.2.4. Szegmentált ellátási terület, kötetlen rendelés 

A 31. ábra bal oldalán látható 16 rendelés (szürke pontok), melyeket 2 napon belül kell 

teljesíteni. A korábbi pontban azt, hogy egy ügyfél az első vagy a második napon kapja-e meg 

a küldeményét, a szállítást tervező döntötte el. Jelen esetben az első napon csak a terület 

baloldalán lévő ügyfelek kapnak árut, a jobboldali vevők pedig megmaradnak a második napra.  

A második napra újabb 16 rendelés érkezik (fekete pontok), de most csak a terület jobboldalán 

fekvő ügyfelek számára történik kiszolgálás. A második napra beérkező új rendelések azon 

részét, amelyek nem a terület jobboldalára esnek, áttevődnek a következő napra.  

 

 

31. ábra: Két napos szegmentált áruelosztási változat (saját szerkesztés) 

A szállítás szabadságfoka napokban 2 (n). Az ügyfelek összes száma 32 (N), ebből egy nap 16-

ot (N/n) kell ellátni. A különbség a korábbiakhoz képest az, hogy itt a szolgáltató területi elv 

alapján dönt arról, hogy éppen melyik ügyfelét szolgálja ki egy adott napon. Ez a szervezési 

technika a rendelések szegmentálásának nevezhető. A leírtak szerint ebben a rendszerben:  
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- a naponta ellátandó rendelések száma R=N/2  

- a kiszállítandó rendelések feltételezett összetétele:    
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- az adott napon kiszolgálható (lehetséges) vevők száma pedig: 
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- az ellátandó terület nagysága: T/2  

A becsült járműfutás szükségletet az alábbi módon írható fel: 
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A vizsgálatok alapján a szegmentálási módszer igen jelentős futás-, ezáltal költségmegtakarítást 

eredményez. Gyakorlati alkalmazásának azonban gátat szab, hogy a boltok rendelési szokásait 

legtöbbször nem lehet, vagy üzletpolitikailag nem célszerű így szabályozni.  

 

32. ábra: A homogén áruelosztási verziók analitikus eredményeinek egybevetése (saját 

szerkesztés) 
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33. ábra: A homogén áruelosztási verziók számítógépes eredményeinek egybevetése (saját 

szerkesztés) 

Minél több nap áll rendelkezésre az elérhető megtakarítás mennyisége ezzel összefüggésben 

nő. Összefoglalva ez a 10. táblázat szerint alakul. Az eredmények jól mutatják, hogy a 

kiszállíthatósági napok számának emelkedésével a szükséges futásigény csökkenő ütemben 

lesz egyre kisebb.  

 Változat 1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 

A
n
al

it
ik

u
s 

Szegmentált 3549 2719 2415 2246 2133 

Intervallum 3549 2838 2529 2347 2222 

Teljes terület 3549 3037 2789 2629 2512 

S
zá

m
ít

ó
g
ép

es
 Szegmentált 3549 2751 2477 2263 2189 

Intervallum 3549 2811 2491 2341 2193 

Teljes terület 3549 3081 2715 2605 2527 

10. táblázat: Az egyes változatok járműfutás-ráfordításainak alakulása km-ben 
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Az elméleti és a járattervezővel kalkulált értékek között nincs szignifikáns eltérés. 

A 11. táblázatban százalékos értékekkel szerepelnek az előbbi eredmények. Már a 2 napos 

kiszállítási verzió is 15-25%-os megtakarítást eredményezhet, 5 napos esetben pedig elérheti a 

30-40%-ot, vagyis jelentős megtakarítások elérhetők. 

 Változat 1 nap 2 nap 3 nap  4 nap  5 nap 

A
n
al

it
ik

u
s 

Szegmentált 100 76,6 68,0 63,3 60,1 

Intervallum 100 79,9 71,3 66,1 62,6 

Teljes terület 100 85,6 78,6 74,1 70,8 

S
zá

m
ít

ó
g
ép

es
 Szegmentált 100 77,5 69,8 63,8 61,7 

Intervallum 100 79,2 70,2 66,0 61,8 

Teljes terület 100 86,8 76,5 73,4 71,2 

11. táblázat: Az egyes változatok járműfutás-ráfordításainak alakulása %-ban 

Gyakorlati megfigyeléseim és a szolgáltatók által átadott adatok alapján megállapítottam, hogy 

partnereik kényelmi okokból többször kisebb tételeket rendelnek. Ez viszont a szállítást végző 

szolgáltatók számára azzal jár, hogy járműveik kénytelenek rossz kihasználtsággal futni. A 

feleslegesen növelt távolságok miatt lényeges teljesítmény-igény többlet jön létre. Mivel célzott 

szimulációk és vizsgálatok nélkül ezt a szolgáltatók nehezen tudják kimutatni, ezért ez a többlet 

költség a szolgáltatást megrendelő partnereknél is megjelenik. A költségek megnövekedése és 

aránytalan eloszlása mellett számolni kell továbbá a felesleges káros anyag kibocsátással és 

zajterhelés többlettel is. Az idő tehát a hatékonysággal szoros kapcsolatban áll.  

 

Az elosztási rendszert működtető szolgáltató és a megbízó érdekeinek alapja a gazdaságos 

járműkihasználás. A szolgáltató ez által csökkentheti költségeit az így elért nyereséget pedig 

megoszthatja díjkedvezmény formájában a megbízóval, akinek ezért bizonyos fokú hátrányt 

kell felvállalnia az elvárt kiszolgálással kapcsolatban [33]. Ez az alábbi területeken jelenik meg 

jellemzően: 

- a várakozási idő csökkentése, 

- az üres futás csökkentése, 

- jármű kihasználatlanság csökkentése.  
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Célszerű arra törekedni, hogy nagyobb kapacitású járművek kerüljenek alkalmazásra a 

járműparkból illetve ezek kihasználtsága minél nagyobb legyen. Minél nagyobb átlagos 

dinamikus teherbírás érhető el, annál kisebb lesz az önköltség.  

A rakodási idők csökkenése és az átlagos sebesség növekedése lehetővé teszi, hogy a szállítást 

végző jármű a rendelkezésre álló munkaidő keretből minél több időt töltsön úton, ezáltal minél 

több megbízó rendeléseit tudja kiszállítani. Ezen tényezők is segítenek az önköltség 

csökkentésében. 

 

Ezen összefüggések valamint a vevői kör és a szállítandó áruk sajátosságai alapján kell a 

szolgáltatónak meghatározni, hogy milyen súlyozással veszi figyelembe a megtakarításokat 

illetve többlet erőforrás igényeket. Ezen megtakarítások illetve többlet erőforrás igények 

megjelenését az alap díjszabásba százalékos eltérésként építheti be a szolgáltató. Ezen 

százalékos eltérések mutatják meg, hogy az alapdíjszabásban lefektetett díjak százalékosan 

mennyivel nőnek vagy csökkennek, ha a megbízók felvállalnak bizonyos hátrányokat vagy 

nem. 

 

Az alapdíjszabás kidolgozásához elengedhetetlen, hogy a szolgáltató alaposan felmérje a vevők 

árufogadási időkkel kapcsolatos elvárásait, rakodási időkkel kapcsolatos tulajdonságaikat, a 

rendelések leadásának gyakoriságát illetve saját járműveinek és humán erőforrásainak 

jellemzőit. 

A díjszabás kialakítása háromféle lehet, a bázis és a kedvezmények alkalmazhatóságának 

szempontjából: 

- az aktuális díjszabási rendszer megtartása, az aktuális paraméterek bázisként való 

meghatározása. Ekkor kedvezmény és többlet díj is alkalmazható, ha az egyes vevők 

hajlandóak elfogadni a hátrányokat vagy ragaszkodnak saját helyzetükhöz. 

- a megbízó számára legkedvezőbb, a partnerek számára kedvezőtlen paraméterek 

bázisként való felhasználása. Ekkor a vevők vagy elfogadják a felkínált díjat és szállítási 

feltételeket, vagy számukra kedvezőbb feltételeket kérnek többletdíj fejében. 

- a megbízó számára kedvezőtlen, a partnerek számára kedvező paraméterek bázisként 

való felhasználása. Ekkor a vevők vagy elfogadják a felkínált díjat és szállítási 

feltételeket, vagy számukra kedvezőtlenebb feltételeket kérnek kedvezmény fejében. 
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Az alapdíjszabás kialakítását és az elérhető kedvezmények illetve többletdíjak mértékét az 

erőforrások felhasználásával és időadatok szerkezetével kapcsolatban minden szolgáltatónak 

egyedileg célszerű elvégeznie.  

Amennyiben a megbízók hajlandóak a kedvezményekért cserébe a vázolt hátrányokat 

felvállalni és a szolgáltató munkáját hatékonyabbá tenni, úgy kézzel foghatóvá válik egy 

össztársadalmi haszon is, amely a káros anyag kibocsátás, zajterhelés és más környezetet 

terhelő tényezők csökkenésén keresztül fejti ki hatását. 

Következtetések 

Kijelentem, hogy az árufogadási idők és rendelési idők valamint a szállítások feladatok 

végrehajtásához szükséges erőforrások mértéke közötti összefüggések nem csak az árufogadási 

idők pontosságával állnak fenn, hanem az időablakok hosszával, eloszlásával és a rendelési 

idők hosszával kapcsolatban is. Vállalati adatok vizsgálata során megállapítom, hogy ezen 

időadatokra a szállítási feladatot végző vállalatoknak közvetlen ráhatása nincs, azonban 

szimulációk létrehozásával, futtatásával és elemzésével lehetősége nyílik ezen hatások 

felmérésére illetve ezen idő adatok változásából fakadó hatások vizsgálatára.  

Kijelentem, hogy az idő adatok hatékonyságnövelő ezáltal költség csökkentő szerepét a 

tarifarendszeren keresztül a szolgáltató megoszthatja a partnerekkel. Ezáltal nem csak saját 

eszköz és költség hatékonyságát tudja növelni, de olyan össztársadalmi hasznokat is segíthet 

elérni, melyek a disztribúciós szállítási folyamatokkal vannak összefüggésben és indirekt módon 

a szállítási folyamatok idő adataihoz kapcsolhatók. 

További kutatási célként kitűzhető annak vizsgálata, hogy az időablakok módosulása esetén 

milyen kapcsolatban áll fenn a szállítást végző járműpark járműveinek kapacitása és azok 

darabszáma között. Ennek alapján pedig tovább vizsgálható a járműpark összetételének 

változásából adódó költségcsökkenés mértéke. 
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Összegzés, lehetséges kutatási irányok 

Tézis 1.  

Elosztási feladatok szimulációja esetén a szimulációs tér egy olyan több dimenziós tér, 

amelynek kiterjedtsége dimenziónként eltérő, a dimenziót jelentő paraméter lehetséges 

minimum és maximum értékeivel van összefüggésben. Ezen tér a szállítási feladatok 

sajátosságából adódóan nem állandó. 

A szakirodalmi elemzések (3.1.-3.4. fejezetek) és vállalati adatok alapján elemeztem a 

szimulációs folyamatokat és a felhasznált adatok jellemzőit. Megállapítottam, hogy stratégiai 

és taktikai feladatok vizsgálata esetén a szimulációs tér bizonyos paraméterei illetve dimenziói 

állandóak lesznek (ügyfélszám, rendelések adatai) míg mások változni fognak (depószám, 

depók elhelyezkedése, járműpark összetétele, költségek). Ez abból adódik, hogy taktikai és 

stratégiai feladatok esetén az optimális erőforrások meghatározása a cél. Azon szimulációs tér, 

mely a legkedvezőbb megoldást adja a vizsgált problémára, megmutatja, hogy mely változó 

paraméter értékeket kell a továbbiakban alkalmazni. Operatív feladatok szimulációja esetén az 

állandó és változó paraméterek felcserélődnek. Ilyenkor a napról napra változó ügyfél és 

rendelésállomány optimális kiszállításának meghatározása a cél állandó erőforrások 

felhasználásával (9. ábra). 

Kijelentem, hogy a dimenzió kiterjedtsége befolyásolja a szimulációk elvégzéséhez szükséges 

erőforrások mértékét. Amennyiben a szimulációs tér kiterjedtsége kicsi úgy a dimenziók 

megvizsgálandó kombinációinak száma alacsony. Ha azonban a dimenziókat jelentő 

paraméterek értéke nőni kezd, úgy a megvizsgálandó kombinációk száma is egyre nagyobb 

lesz. Mivel az optimális eredmény megtalálásához rendelkezésre álló idő véges, a gyakorlatban 

gyakran viszonylag szűk is, ezért kiterjedt szimulációs tér esetén nagyobb erőforrások 

felhasználására van szükség.  

A szimulációs tér meghatározása a vizsgált rendszerből elérhető, összegyűjthető és 

értelmezhető adatokból áll. Azonban nem feltétlenül van szükség minden adatra a szimulációk 

elvégzéséhez. Az alsó korlát meghatározása azért szükséges, mert ha ennél kevesebb adat áll 

rendelkezésre, úgy a szimuláció végeredménye nem lesz használható, nem ad értékelhető 

választ a feltett kérdésekre. Elengedhetetlen a felső korlát megszabása is, mely paraméterek 

szükségesek és milyen mértékben. A nem szükséges paraméterek vagy a szükséges paraméterek 

túl nagy skálája nem feltétlenül vezet használhatatlan végeredményhez, azonban túlbonyolítja 
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a szimuláció futtatását, nehézkessé teszi, a kapott eredményeket pedig felesleges 

információkkal tölti ki, melyek a végeredmény értékelését nehézkessé teszik. 

Megfogalmaztam (3.5.-3.6. fejezetek), hogy a szimulációs tér az elosztási feladatok speciális 

jellegétől függően lehet más és más, különböző jellegű szállítási feladatok esetén különböző 

paramétereket kell figyelembe venni. Az egyes szimulációs terek kiterjedtsége a szállítási 

feladatokat végző vállalatok erőforrásaival és a partnerek szállítási igényeivel összefüggésben 

eltérőek lesznek. Továbbá a szimulációs tér alakja és kiterjedtsége ugyan azon megbízó esetén 

is napról napra és feladatról feladatra változik. 

 

Tézis 2.  

Kutatásaim alapján kijelentem, hogy az időföldrajzban kidolgozott STP (space-time-prism) 

elmélet alkalmazható szállítási feladatok elemzésére.  

Bemutattam (4.1. fejezet), hogy a meglátogatandó pontok földrajzi jellemzői, nyitvatartási 

idejük, rakodási idejük alapján megalkotott STP alakzat összevethető a feladatok megoldásához 

rendelkezésre álló erőforrások idő és földrajzi jellemzői alapján megalkotott STP alakzattal. 

Megállapítottam, hogy az idő illetve térbeli átfedések, a belső idősűrűségek egymáshoz való 

viszonya illetve ezen paraméterek eltérésének nagysága alapján megállapítható, hogy a 

rendelkezésre álló erőforrásokkal az ellátandó igények milyen mértékben és milyen 

hatékonysággal elégíthetők ki, és ennek alapján milyen döntések hozhatóak (17. ábra). 

Meghatároztam az idősűrűség fogalmát, mely a depó esetében a rendelkezésre álló 

munkaidőkeret, a rendelések esetében pedig az egyes pontok meglátogatásához és 

kiszolgálásához szükséges idők összességének viszonya. Amennyiben a depó STP idősűrűsége 

(ρdepó) nagyobb vagy egyenlő, mint a rendelések STP idősűrűsége (ρrend), úgy a rendelések 

kiszolgálása megoldható, amennyiben nem, újabb erőforrások bevonására van szükség a teljes 

körű kiszolgáláshoz (1. képlet, 2. képlet). Ehhez s rendelések kirakodásához szükséges idő (trak) 

és az eljutási idő (telj) alapján meghatároztam egy pont meglátogatásának és kirakodásának idő 

igényét (3. képlet, 4. képlet). 

Megállapítottam, hogy a két STP alakzat teljes azonossága szinte soha nem következik be, 

többnyire mindig van eltérés. Az alakzatok összehasonlításakor az alábbi összefüggéseket 

tettem: 
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- amennyiben a depó STP alakzata és idősűrűsége nagyobb az igény STP-nél, akkor 

területileg és időben is megoldható a feladatok kiszolgálása a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal. 

- amennyiben a depó STP alakzata időbeli kiterjedtsége és idősűrűsége nagyobb, a 

lefedett földrajzi terület viszont kisebb mint az igény STP területe, úgy bizonyos pontok 

a depó hatósugarán kívül esnek. 

- amennyiben a depó STP alakzata nagyobb az igény STP-nél de idősűrűsége nem, úgy a 

rendelések a depó hatósugarán belül vannak, de az erőforrások nem elégségesek a 

kiszolgálásukhoz. 

- a depó STP földrajzi területe és idősűrűsége nagyobb az igény STP-nél, de néhány 

rendelés STP alakzata nincs fedésben a depó STP alakzatával. Ekkor ezen rendelések 

árufogadási idején belül nem oldható meg a kiszolgálásuk, a járművek az árufogadási 

idő legkorábbi időpontja előtt befejezik a munkát. 

Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal a szállítási igények kiszolgálhatóak legyenek, 

az alábbi három feltétel egyidejű teljesülésének kell fenn állnia: 

- a depó hatósugarába tartozó területnek teljes mértékben le kell fednie a pontok 

elhelyezkedési területét, mert csak így lehetséges, hogy legalább egy jármű 

meglátogassa és kiszolgálja a legtávolabbi pontot. 

- minden egyes pont STP alakzatának fedésben kell lenni legalább egy jármű STP 

alakzatával, mert csak lehetséges, hogy a ponthoz tartozó árufogadási időn belül 

megvalósulhasson a kiszolgálás. 

- a depó STP idősűrűségének egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie az igény STP-nél, 

mert csak ebben az esetben áll rendelkezésre elegendő erőforrás az összes pont 

meglátogatására és kiszolgálására. 

 

Tézis 3.  

Meghatároztam az elosztási feladatok szimulációhoz szükséges adatokkal kapcsolatos 

bizonytalanságokat. Megállapítottam, hogy a tervezéshez használt algoritmusok és a 

rendelkezésre álló adatok között trade-off kapcsolat van. Meghatároztam és bevezettem a 

szállítási tervek alkalmazhatóságának fogalmát. 

a. Megfigyelésem és a begyűjtött adatok elemzése alapján kijelentem, hogy az 

elosztási feladatok szimulációhoz szükséges adatok bizonytalansága az adatot 
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szolgáltató vállalatnál vagy vállalatoknál minden esetben jellemezhető 

meghatározott fokú kiindulási bizonytalansággal. A rendszer összetettségétől és 

attól függően, hogy az adat hány további szinten áramlik át, további járulékos 

bizonytalanság is megjelenik. 

Elemeztem és összefoglaltam (4.2. fejezet), hogy az általam végzett kutatások és 

megfigyelések alapján milyen utat járhat be az információ és mely pontokon 

jelentkezhetnek a további bizonytalanságok. 

Egylépcsős elosztás esetén a termelőtől egy szolgáltatón keresztül kapja meg a 

fogyasztó a rendelését. Ilyen elosztás esetén az adat több utat is bejárhat. A 

fogyasztó leadhatja rendelését a termelőnek, aki ezt a fizikai áruval együtt adhatja 

át a szolgáltatónak. Az információ közvetetten a szolgáltatón keresztül is eljuthat 

a termelőhöz, vagy egyszerre megkaphatja mind a termelő, mind a szolgáltató.  

Többlépcsős elosztás esetén a szolgáltató központi raktárán túl még legalább egy 

raktár kerül be a folyamatba. Ilyen esetekben a kritikus pontot beérkező adatok 

feldolgozása és megfelelő időben történő továbbítása jelenti. Mivel a adatok útja 

itt is elválhat a termék útjától, ezért itt a legnagyobb az esély arra, hogy a 

szükséges adatok nem a megfelelő helyre vagy nem a megfelelő időben érkeznek 

meg. Az, hogy az adat milyen útvonalon jut el az egyes szintekre szorosan, függ 

az áru típusából adódó folyamatközi készletezési jellemzőktől, valamint a teljes 

folyamat átfutási időre vonatkozó ismérvektől (18. ábra, 19. ábra).  

b. Az általam végzett megfigyelések és kutatások alapján kijelentem, hogy a 

szimulációhoz használt algoritmus gyorsasága és a rendelkezésre álló adatok 

között trade-off kapcsolat van a végeredmény alkalmazhatóságát tekintve. Magas 

alkalmazhatóságú szimulációs eredmény eléréséhez kevés és nem túl pontos adat 

rendelkezésre állása esetén kellően gyors, jól kidolgozott algoritmusra van 

szükség, míg ha az adatok a megfelelő mennyiségben és pontosságban állnak 

rendelkezésre, úgy kevésbé gyors algoritmussal is elérhető a kitűzött 

alkalmazhatóságú végeredmény. 

Az adatok pontossága és a megjelenő bizonytalanságok mértéke többféle lehet. 

Minél nagyobb az adatok bizonytalansága, annál több kiegészítő számítást kell 

elvégezni az algoritmussal például historikus adatok alapján, hogy azok kellően 

pontosak legyenek. Mivel a gyakorlatban az ilyen feladatok elvégzésére 

felhasználható időkeret fix és szűk ezért ilyen esetben az algoritmusnak 
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megfelelően gyorsnak kell lennie. Ezek alapján meg kell határozni a 

rendelkezésre álló adatok és a tervezéshez használandó algoritmus közötti 

szükséges trade-off kapcsolatot.  

c. A szállítási feladatok tervezésének megfigyelése és elemzése alapján az 

alábbiakban fogalmazom meg a szállítási feladatok szimulációjának 

alkalmazhatóságát: 

a rendelkezésre álló és kiválasztott bemenő adatok alapján a szimulációval 

létrehozott járattervek, távolság és idő adataikat figyelembe véve minél nagyobb 

pontossággal közelítik meg az optimális fizikai végrehajtás paramétereit, annál 

magasabb azok alkalmazhatósága.  

Az alkalmazhatóság mértékét a megbízói és szállítói oldalról is meghatároztam. 

Mindkét esetben a fontosnak ítélt paraméterekből kell multiplikatív 

mérőszámokat kell képezni. A megbízói alkalmazhatóság mértéke az elvárt és terv 

alapján végrehajtott szállítási színvonal adataiból képzett multiplikatív 

mérőszámok (szállítás időbeli pontossága, áru minősége, jármű jellemzői) 

összehasonlításából jön létre: 

𝑚𝑒𝑔𝑏í𝑧ó𝑖 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧ℎ𝑎𝑡ó𝑠á𝑔 =
𝑒𝑙𝑣á𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡é𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑒𝑟𝑒𝑘 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝑡𝑒𝑟𝑣 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡é𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑒𝑟𝑒𝑘 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó𝑠𝑧á𝑚𝑎
 [%] 

A megbízói alkalmazhatóság értéke lehet 100 %, amennyiben megfelelő időben, 

megfelelő minőségben, megfelelő járművön, stb. érkezik be a rendelés, vagyis a 

megbízó elvárásai maradéktalanul teljesülnek. 

A szállítói alkalmazhatóság mértéke az elvárt és terv alapján végrehajtott 

szállítások kihasználtsági adataiból képzett multiplikatív mérőszámok 

(járműszám, járművek kihasználtsága, munkaidő kihasználtsága, futott km) 

összehasonlításából jön létre: 

𝑠𝑧á𝑙𝑙í𝑡ó𝑖 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧ℎ𝑎𝑡ó𝑠á𝑔 =
𝑒𝑙𝑣á𝑟𝑡 𝑘𝑖ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙𝑡𝑠á𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑒𝑟𝑒𝑘 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó𝑠𝑧á𝑚𝑎

 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡é𝑠 𝑘𝑖ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛á𝑙𝑡𝑠á𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑒𝑟𝑒𝑘 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡ó𝑠𝑧á𝑚𝑎
 [%] 

A szállítói alkalmazhatóság mértéke nagyon ritkán 100 %. Ez abból adódik, hogy 

az egyes paraméterek megvalósíthatóságára a szállítási környezet bizonyos 

jellemzői hatással vannak, ezáltal meggátolva az elvárt érték teljes elérését. 

Amennyiben az elkészült terv eleget tesz minden megbízói elvárásnak, úgy az 

árufogadási és a rakodási idők betartásából adódó munkaidő igény 

megakadályozza a szálló ez irányú elvárásainak való megfelelést. 
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Tézis 4. 

Kijelentem, hogy szoros összefüggés áll fenn a tervezés eredményének használhatósága és a 

rendelkezésre álló adatok pontosságának mértéke között. Legnagyobb mértékben az 

árufogadási idő pontossága befolyásolja a tervezés pontosságát, ezáltal alkalmazhatóságának 

mértékét. Ez után sorrendben a térképi adatok pontossága, végül a rakodási idők és rendelési 

mennyiségek pontossága van hatással a tervezés eredményeinek alkalmazhatóságára. 

Valós szállítási adatok paramétereit felhasználva járatterveket készítettem (5. fejezet), majd a 

kapott eredményeket a valós járatterv adataival összevetve bemutattam, hogy a bemenő adatok 

változásával készült szimulációk végeredményei változóak lesznek, és ezen belül a kiválasztott 

mérőszámok (távolság, munkaidő, vezetési idő) változása hasonló jelleget mutat (5. táblázat). 

A minimum és maximum értékek közötti különbségek változóak, azonban a domborzat jellege 

nagy hasonlóságot mutat (22. ábra, 23. ábra, 24. ábra). Ha a bemenő adatokban megjelenő 

változás a szimulációban magasabb futásteljesítményt okoz, akkor ezzel együtt, de ettől eltérő 

mértékben a munkaidő és a vezetési idő is nőni fog. 

Az elvégzett kutatások során szoros összefüggést találtam a tervezett és végrehajtott szállítások 

erőforrás szükséglete és a rendelkezésre álló árufogadási idők pontosságának mértéke között. 

Tézis 5.  

Kijelentem, hogy az árufogadási idők és a szállítások feladatok végrehajtásához szükséges 

erőforrások mértéke közötti összefüggések nem csak az árufogadási idők pontosságával 

kapcsolatban állnak fenn, hanem az időablakok hosszával és eloszlásával kapcsolatban is. Az 

idő adatok erőforrásokra gyakorolt hatékonyságnövelő, ezáltal költségcsökkentő szerepét a 

tarifarendszeren keresztül a szolgáltató megoszthatja a partnerekkel. 

Fontosnak találtam megvizsgálni (6. fejezet), hogy az időablakok hosszának és eloszlásának 

változása milyen módon befolyásolja az elosztási feladatok végrehajtásának erőforrásigényét. 

A vizsgálathoz vállalati adatokat felhasználva számítógépes terveket készítettem, ezeket 

analitikus módszerekkel is megvizsgáltam, így tártam fel árufogadási időablakok egy napon 

belüli eloszlásának és a rendelési idő hosszának hatását a végrehajtáshoz szükséges 

erőforrásokra.  

Először koncentrált árufogadási idők esetére végeztem el a vizsgálatokat (6. táblázat, 25. ábra). 

Ezt követően az egyenletesen elosztott időablakok esetét vizsgáltam meg (7. táblázat, 26. ábra).  
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Mivel az eredmények azt mutatták, hogy az árufogadási idők eloszlása befolyásolja az erőforrás 

szükségletet, ezért a kutatást tovább folytatva megvizsgáltam, hogy a rendelések leadása és a 

szállítások elvégzése között eltelt idő milyen befolyással bír az erőforrások felhasználására. A 

vizsgálatokat az alábbi szabályok alapján végeztem el: 

 kötetlen terület és rendelési idő, 

 szegmentált terület, kötetlen rendelési idő, 

 kötetlen terület, kötött rendelési idő. 

A kapott eredményeket összegeztem és meghatároztam, hogy az egyes feltételrendszerek esetén 

milyen mértékben változik az erőforrás szükséglet (10. táblázat, 11. táblázat, 32. ábra, 33. ábra). 

Ezek után megvizsgáltam az elérhető megtakarítások kiaknázásának megvalósíthatóságát a 

partnerek bevonása esetén. Az alábbi megállapításokat tettem a különféle gyakorlati tarifa 

megállapítások alapján: 

A díjszabás kialakítása háromféle lehet, a bázis és a kedvezmények alkalmazhatóságának 

szempontjából: 

- az aktuális díjszabási rendszer megtartása, az aktuális paraméterek bázisként való 

meghatározása. Ekkor kedvezmény és többlet díj is alkalmazható, ha az egyes vevők 

hajlandóak elfogadni a hátrányokat vagy ragaszkodnak saját helyzetükhöz. 

- a megbízó számára legkedvezőbb, a partnerek számára kedvezőtlen paraméterek 

bázisként való felhasználása. Ekkor a vevők vagy elfogadják a felkínált díjat és szállítási 

feltételeket, vagy számukra kedvezőbb feltételeket kérnek többletdíj fejében. 

- a megbízó számára kedvezőtlen, a partnerek számára kedvező paraméterek bázisként 

való felhasználása. Ekkor a vevők vagy elfogadják a felkínált díjat és szállítási 

feltételeket, vagy számukra kedvezőtlenebb feltételeket kérnek kedvezmény fejében. 

Az alapdíjszabás kialakítását és az elérhető kedvezmények illetve többletdíjak mértékét az 

erőforrások felhasználásával és időadatok szerkezetével kapcsolatban minden szolgáltatónak 

egyedileg célszerű elvégeznie.  

Amennyiben a megbízók hajlandóak a kedvezményekért cserébe a vázolt hátrányokat 

felvállalni és a szolgáltató munkáját hatékonyabbá tenni, úgy kézzel foghatóvá válik egy 

össztársadalmi haszon is, amely a káros anyag kibocsátás, zajterhelés és más környezetet 

terhelő tényezők csökkenésén keresztül fejti ki hatását. 
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További kutatási irányok 

A szimulációs tér alakja és kiterjedtsége összefüggésben van a tipikus elosztási feladat fajtáival 

(csomagszállítás, teljes gépjármű rakomány szállítás, gyógyszerszállítás, stb.). Mindenképpen 

érdemes megvizsgálni, hogy a tér alakja és kiterjedtsége milyen szabályok szerint változik ezen 

tipikus elosztási feladatok esetében. Ezen szabályszerűségek feltárása és megfogalmazása 

gyakorlati segítséget jelenthet a vállalatoknak az általuk végzett szállítási feladatok 

tervezésében és elemzésében. 

A szállítási feladatokra jellemző STP alakzatok további vizsgálatának és kézi járattervezési 

módszerekkel való összekapcsolásának kutatása lehetőséget ad olyan egyszerűbb járattervezési 

módszerek kidolgozására, mely nem éri el ugyan egy célszoftver komplexitását, azonban több 

tényezőt képes figyelembe venni, mint egy egyszerű táblázatos módszer. Ezáltal egy nem túl 

összetett, de kellően eredményes eszköz adható azon vállalatok kezébe, amelyek nem igénylik 

célszoftver alkalmazását. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján fontos további kutatási területnek értékelem a szállítási 

feladatok tervezésének elvárt pontossága és a tervezéshez felhasznált algoritmusok közötti 

trade-off kapcsolatok tulajdonságainak feladattípusokkal összefüggésben feltárható 

tulajdonságait. Ezen belül érdemes foglalkozni a szállítási feladattípusokkal kapcsolatos tipikus 

bizonytalanságok fajtáival valamint azoknak az elérhető pontosságra illetve a trade-off 

kapcsolatra gyakorolt hatásával. Továbbá a bizonytalanságok csökkentésére, esetleges 

kiküszöbölésére használható lehetséges módszerek kidolgozása is további kutatások témája 

lehet. 

További kutatási irányt jelent speciális szállítási feladatok kiválasztás és feldolgozása, majd 

annak meghatározása, hogy a kutatások során vizsgált paramétereken túl milyen más, a 

speciális jelleggel összefüggő tényezők befolyásolják a tervezés eredményének 

alkalmazhatóságát. 

Szintén fontos további kutatási területnek ítélem, hogy az időablakok módosulása esetén milyen 

kapcsolatban áll fenn a szállítást végző járműpark járműveinek kapacitása és azok darabszáma 

valamint az ehhez szükséges gépjárművezetők száma és az összes szükséges munkaidő között. 

Ennek alapján pedig további kutatásokkal vizsgálható a járműpark összetétel illetve a szükséges 

munkaidő változásából adódó költségcsökkenés mértéke. 
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Melléklet 

A szimulációk adatai és azok összevetése a tényleges szállítási adatokkal 

 

 km 
munkaidő 

(perc) 
vezetési idő 

(perc) 
járműszám 

(db) 
km munkaidő 

vezetési 
idő 

átlagosan 

Tényleges 143 612 275 2     

     pontosság 

A1 108 427 166 1 76% 70% 60%  - 

A2 125 446 186 2 87% 73% 68% 76% 

A3 154 447 231 2 108% 73% 84% 88% 

A4 154 450 231 2 108% 74% 84% 88% 

A5 154 450 231 2 108% 74% 84% 88% 

A6 154 450 231 2 108% 74% 84% 88% 

A7 154 450 231 2 108% 74% 84% 88% 

A8 168 472 256 2 117% 77% 93% 96% 

A9 154 447 231 2 108% 73% 84% 88% 

A10 168 471 256 2 117% 77% 93% 96% 

A11 108 430 166 1 76% 70% 60%  - 

A12 153 493 229 2 107% 81% 83% 90% 

A13 125 450 186 2 87% 74% 68% 76% 

A14 168 472 256 2 117% 77% 93% 96% 

A15 145 480 219 2 101% 78% 80% 86% 

A16 125 447 186 2 87% 73% 68% 76% 

A17 108 430 166 1 76% 70% 60%  - 

A18 108 427 166 1 76% 70% 60%  - 

A19 108 426 166 1 76% 70% 60%  - 

A20 108 427 166 1 76% 70% 60%  - 

A21 108 427 166 1 76% 70% 60%  - 

A22 108 427 166 1 76% 70% 60%  - 

B1 83 430 169 1 58% 70% 61%  - 

B2 92 448 188 1 64% 73% 68%  69% 

B3 113 444 228 2 79% 73% 83% 78% 

B4 119 461 240 2 83% 75% 87% 82% 

B5 119 461 240 2 83% 75% 87% 82% 

B6 119 461 240 2 83% 75% 87% 82% 

B7 119 461 240 2 83% 75% 87% 82% 

B8 113 443 227 2 79% 72% 83% 78% 

B9 116 449 233 2 81% 73% 85% 80% 

B10 117 459 234 2 82% 75% 85% 81% 

B11 83 433 169 1 58% 71% 61%  - 

B12 113 447 228 2 79% 73% 83% 78% 

B13 92 452 188 2 64% 74% 68% 69% 

B14 113 443 227 2 79% 72% 83% 78% 

B15 113 444 228 2 79% 73% 83% 78% 
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B16 92 449 188 2 64% 73% 68% 69% 

B17 83 433 169 1 58% 71% 61%  - 

B18 83 430 169 1 58% 70% 61%  - 

B19 83 429 169 1 58% 70% 61%  - 

B20 83 430 169 1 58% 70% 61%  - 

B21 83 430 169 1 58% 70% 61%  - 

B22 83 430 169 1 58% 70% 61%  - 

C1 86 446 185 1 60% 73% 67%  - 

C2 94 458 198 2 66% 75% 72% 71% 

C3 122 494 233 2 85% 81% 85% 84% 

C4 132 481 262 2 92% 79% 95% 89% 

C5 132 481 262 2 92% 79% 95% 89% 

C6 132 481 262 2 92% 79% 95% 89% 

C7 132 481 262 2 92% 79% 95% 89% 

C8 128 472 256 2 90% 77% 93% 87% 

C9 132 478 262 2 92% 78% 95% 89% 

C10 132 477 262 2 92% 78% 95% 89% 

C11 86 449 185 1 60% 73% 67%  - 

C12 132 469 250 2 92% 77% 91% 87% 

C13 110 483 219 2 77% 79% 80% 78% 

C14 128 472 256 2 90% 77% 93% 87% 

C15 122 494 233 2 85% 81% 85% 84% 

C16 94 459 198 2 66% 75% 72% 71% 

C17 86 449 185 1 60% 73% 67%  - 

C18 86 446 185 1 60% 73% 67%  - 

C19 86 445 185 1 60% 73% 67%  - 

C20 86 446 185 1 60% 73% 67%  - 

C21 86 446 185 1 60% 73% 67%  - 

C22 86 446 185 1 60% 73% 67%  - 

D1 86 446 185 1 60% 73% 67%  - 

D2 94 458 198 2 66% 75% 72% 71% 

D3 123 495 234 2 86% 81% 85% 84% 

D4 135 585 258 2 94% 96% 94% 95% 

D5 135 585 258 2 94% 96% 94% 95% 

D6 135 585 258 2 94% 96% 94% 95% 

D7 135 585 258 2 94% 96% 94% 95% 

D8 129 473 257 2 90% 77% 93% 87% 

D9 132 480 264 2 92% 78% 96% 89% 

D10 132 479 264 2 92% 78% 96% 89% 

D11 86 449 185 1 60% 73% 67%  - 

D12 133 470 251 2 93% 77% 91% 87% 

D13 110 484 220 2 77% 79% 80% 79% 

D14 129 473 257 2 90% 77% 93% 87% 

D15 123 495 234 2 86% 81% 85% 84% 

D16 94 459 198 2 66% 75% 72% 71% 

D17 86 449 185 1 60% 73% 67%  - 

D18 86 446 185 1 60% 73% 67%  - 
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D19 86 445 185 1 60% 73% 67%  - 

D20 86 446 185 1 60% 73% 67%  - 

D21 86 446 185 1 60% 73% 67%  - 

D22 86 446 185 1 60% 73% 67%  - 
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