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Motiváció, célkitűzések 

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 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. Az eltellt 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. Munkáim során 

visszatérően többnyire ugyanazon problémákkal és nehézségekkel 

találkoztam mindenhol. Adódtak azok a témakörök, melyeket érdemesnek 

találtam feldolgozni, mert vagy nem foglalkozott vele senki vagy csak olyan 

kis mértékben, amiből kifolyólag további potenciálok elérhetőek. 

Fontos az elért eredmények oktatási használhatósága is. Az állandó változás 

megkívánja, hogy a területen dolgozó szakemberek rugalmasak és 

innovatívak legyenek, mert ezen felkészültség és ismeretek birtokában 

lesznek képesek hatékonyan reagálni a folyamatosan jelen lévő változásokra. 
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Az elért eredmények felhasználása az oktatásban lehetővé teszi, hogy a 

hallgatókból felkészült, a változásokra jól reagáló szakemberek váljanak. 

 

Az értekezés felépítése, módszerek 

Az értekezés első két részében a szakirodalmi kutatásokat végeztem, azok 

friss tudományos eredményeit dolgoztam fel. Külön választottam a 

szimulációval és a disztribúcióval, szállítástervezéssel kapcsolatos részeket, 

hogy saját eredményeimet könnyebb legyen elhelyezni a friss kutatások 

sorában. Ez után induktív, deduktív és empirikus módszereket alkalmaztam. 

Az értekezés harmadik részében megfogalmaztam, milyen 

szempontrendszer alapján lehet megítélni egy elkészült szimuláció 

alkalmazhatóságát. A korábbi részekben megfogalmazottakból kiindulva 

összegeztem az elosztási feladatok szimulációjához szükséges adatokat 

ismérveit illetve a szimulációs tér ehhez tartozó meghatározását. 

Az értekezés negyedik részében ismertettem az időföldrajzi rendszerek 

elméleti hátterét, majd bemutattam, hogy ez miként alkalmazható elosztási 

feladatok esetén. Bemutattam, hogy az elosztási rendszer összetettségétől 

függően az információk milyen módon áramolhatnak és ez milyen 

összefüggésben van a megjelenő bizonytalansággal. Kitértem a szimulációs 

tervezés eredményének alkalmazhatóságára valamint az ezek között fennálló 

trade-off kapcsolatra. 

Az értekezés ötödik részében megvizsgáltam a szimulációk 

alkalmazhatósága és a bemenő adatok pontossága közötti kapcsolatot 
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elosztási feladatok esetén. Az ipari kutatások és elemzések során 

összegyűjtött adatok segítségével futtatásokat készítettem. A kapott 

eredmények értékelése alapján megfogalmaztam, hogy mely adatok milyen 

mértékben befolyásolják az eredmények alkalmazhatóságát. 

A disszertáció hatodik részében megvizsgáltam és feltártam azon 

összefüggéseket, amelyek a szállítási időablakok hosszának és eloszlásának 

vizsgálata valamint a rendelési határidők hosszának vizsgálata során 

találtam. A kapott eredmények alapján bemutattam, hogy ezen paraméterek 

miként befolyásolják a szállítási feladatok erőforrás igényét. 
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Kutatási eredmények 

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 [1], [2], [3]. 

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 
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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 a 

szimuláció futtatását, nehézkessé teszi, a kapott eredményeket pedig 

felesleges információkkal tölti ki, melyek a végeredmény értékelését 

nehézkessé teszik. 

 

1. ábra A szimulációs tér lehetséges ábrázolása 

Megfogalmaztam (3.5.-3.6. fejezetek), hogy a szimulációs tér az elosztási 

feladatok speciális jellegétől függően lehet más és más, különböző jellegű 
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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 [4], [7]. 

 

2. ábra STP alakzatok időbeli kiterjedtségének elemzése 
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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.  

ρdepó = 𝑡𝑗1 + 𝑡𝑗2 + 𝑡𝑗3 + ⋯ + 𝑡𝑗𝑛    (1) 

ρdepó =  ∑ 𝑡𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1   (2) 

ahol tj1, tj2, tj3, tjn az egyes járművek munkaideje. 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) 

ρrend = ∑ 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑
𝑛
𝑖=1 = 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑1 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 2 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 3 + ⋯ + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑛 (4) 

Megállapítottam, hogy a két STP alakzat teljes azonossága szinte soha nem 

következik be, többnyire mindig van eltérés. Az alakzatok 

összehasonlításakor az alábbi összefüggéseket különbözettem meg: 

- amennyiben a depó STP alakzata és idősűrűsége nagyobb az igény 

STP-nél. 

- a depó STP alakzata időbeli kiterjedtsége és idősűrűsége nagyobb, a 

lefedett földrajzi terület viszont kisebb mint az igény területe. 

- a depó STP alakzata nagyobb az igény STP-nél de idősűrűsége nem. 
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- a depó STP földrajzi területe és idősűrűsége nagyobb az igény STP-

nél, de néhány rendelés STP alakzata nincs fedésben a depó STP 

alakzatával. 

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. 

- minden egyes pont STP alakzatának fedésben kell lenni legalább egy 

jármű STP alakzatával. 

- a depó STP idősűrűségének egyenlőnek vagy nagyobbnak kell 

lennie az igény STP-nél. 

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. 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 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 [5], [8]. 
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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.  
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3. ábra A termék és az adat lehetséges útjai 

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 [6], [12]. 

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 
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és szűk ezért ilyen esetben az algoritmusnak 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 [6], [9].  

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. 
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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. 

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 
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mérőszámok (távolság, munkaidő, vezetési idő) változása hasonló jelleget 

mutat. A minimum és maximum értékek közötti különbségek változóak, 

azonban a domborzat jellege nagy hasonlóságot mutat. 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 [9], [10], [11]. Az elvégzett kutatások során szoros 

összefüggést találtam a tervezett és végrehajtott szállítások erőforrás 

szükséglete és a rendelkezésre álló árufogadási idők pontosságának mértéke 

között. 

 

 

4. ábra Távolság, munkaidő és vezetési idő változása az adatok 

pontosságának függvényében 
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Tézis 6. 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 [13], [14]. 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. 

  

5. ábra Koncentrált és egyenletesen elosztott árufogadási idők változásának 

hatása az erőforrásokra 

Mivel az eredmények azt mutatták, hogy az árufogadási idők eloszlása 

befolyásolja az erőforrás szükségletet, ezért a kutatást tovább folytatva 
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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. 

 

6. ábra A rendelési idő és az ellátandó terület hatásának vizsgálata 

számítógépes és analitikus eljárással 

Ezek után megvizsgáltam az elérhető megtakarítások kiaknázásának 

megvalósíthatóságát a partnerek bevonása esetén. Három különféle 

javaslatot tettem a díjszabás kialakítására kedvezmények 

alkalmazhatóságának szempontjából: 

- az aktuális díjszabási rendszer megtartása, az aktuális paraméterek 

bázisként való meghatározása. 

- a megbízó számára legkedvezőbb, a partnerek számára kedvezőtlen 

paraméterek bázisként való felhasználása. 
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- a megbízó számára kedvezőtlen, a partnerek számára kedvező 

paraméterek bázisként való felhasználása. 

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. 

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 
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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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