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1. A kutatási téma bemutatása, a kutatás célkitűzései 

Disszertációm témaköre az ellátási láncok működési folyamatait vezérlő 

szabályrendszer feltérképezése, a vizsgálat során megismert kompromisszum 

helyzetek döntési konfliktusainak feltárása.  

Megfigyelhető, hogy az élet minden területén a keresleti és a kínálati piac egyaránt 

folyamatosan bővül, ezáltal teremtve újabb és egyre bonyolultabb problémaköröket 

a témával foglalkozó kutatók számára. A disszertáció a kiterjedésében és 

elemszámában egyaránt növekvő ellátási láncok modellezési lehetőségeit, a 

modellezéssel kapcsolatos problémaköröket vizsgálja. 

A témaválasztásban domináns szerepet játszott az ellátási lánc szemlélet, mint 

tudományterület napjainkban is zajló aktív fejlődése. Mivel a jelenlegi gazdasági 

helyzetben kevés olyan vállalat tud versenyképes maradni, amelyik nem fordít 

figyelmet nem csak a közvetlen, de közvetett külső kapcsolataira is, ezért a 

témakör új ismeretanyagokkal történő folyamatos bővülése, a meglévő 

szabályrendszerek folyamatos pontosítása a távlatokban is biztosított.  

A választott terület vonzerejét növeli a magas fokú gyakorlati szemléletmód. Az 

ellátási lánc vizsgálata magában foglalja a teljes logisztikai tevékenység 

vizsgálatát, sőt, túlmutat azon. Eddigi munkatapasztalatim nagy részét a logisztikai 

számos területén végzett alkalmazott vállalati kutatások alkották, ezért bízok az így 

összegyűjtött ismeretanyag dolgozatban történő hasznosíthatóságában. 

Kutatásom során a vizsgálati témakört az értékteremtés matematikai modellezésre 

kívánom fókuszálni, ahol jelentős szerepet játszik az egyes tevékenység 

modellezési lehetősége, továbbá a felállított modell optimalizációs lehetőségei. 

A disszertáció elkészítéséhez szükséges ismeretanyag elsődleges forrása a 

tudományos szakirodalom, ezért a dolgozat fontos részét képezi egy olyan 

szakirodalmi áttekintés, amelyben a témával kapcsolatos releváns információk ki 

vannak emelve. 
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A rendelkezésre álló ismeretanyagból történő következtetéseim induktív és 

deduktív módszert is követnek. A készletezési költségfüggvény megalkotásánál 

egy rendelkezésemre álló vállalati statisztikai adatsort tudtam hasznosítani, 

melynek vizsgálata során jutottam el arra következtetésre, hogy a készletezési 

költségek szakirodalomban alkalmazott modellezését pontosítsam. Az itt vizsgált 

készletértékekből regresszió számítás felhasználásával általános érvényű gyakorlati 

modellt alkottam meg. A logisztikai értékteremtés költség- és 

hasznosságmodelljének megalkotásához már meglévő szabályrendszert 

alkalmaztam. 

2. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A disszertáció első része az ellátási lánc fejlődéstörténetével foglalkozik. Ennek a 

fejezetnek a célja az ellátási lánc szakterületének átfogó bemutatása a 

későbbiekben felvázolt problémakör pozícionálása végett. Mivel a kutatási 

területet nem lehet önmagában, függetlenítve számos más szakterülettől vizsgálni, 

ezért fontosnak éreztem tisztázni ezeket a külső kapcsolatokat is.  

A dolgozat második része az ellátási láncok tevékenységeivel kapcsolatos 

modelleket vizsgálja. Itt történik meg a témához kapcsolódó fontosabb 

szakirodalmak áttekintése a teljesség igénye nélkül. Bár a szakterület újszerű, a 

téma komplexitása nem teszi lehetővé az átfogó, minden részletre kiterjedő 

szakirodalmi vizsgálatot, így ebben a fejezetben történik meg a választott 

problémakör megfogalmazása. A szakirodalmi áttekintés mélyebb részletekben 

ezért csak az ellátási lánc költségelemeit érintő paraméterekre terjed ki. 

A harmadik fejezet foglalkozik az ellátási lánc szereplőinek döntési stratégiáival, 

valamint az ezzel kapcsolatos optimalizációs eljárásokkal. Egy ellátási lánc döntési 

tevékenységét leginkább úgy lehetne jellemezni, mint szorosan kapcsolódó, 

összességében azonos célokért küzdő, de számos egyéni érdek által befolyásolt 



 5

döntéshozók csoportja. Az egyes láncszemek a közös anyag- és információáramlási 

folyamataikon keresztül kommunikálnak egymással, miközben az ellátási lánc 

menedzsment próbálja irányítani és ellenőrizni a működésüket.  

Az ellátási láncok jellemzően összetett funkciókra és szervezetekre kiterjedő, 

olykor hosszú időhorizontot lefedő, komplex feladatköröket foglalnak magukba. 

Következésképp szükséges egy koordinációs rendszer kiépítése, ahol is a 

koordináció az ellátási lánc külön-böző szervezeteinek vagy szervezeti 

egységeinek integrálását jelenti adott tevékenységcso-port kölcsönös hasznosság 

mentén történő elvégzése céljából. Mindez formális kapcsolati viszonyokat, 

összeegyeztethető és közös célkitűzéseket valamint akció terveket jelent, és nem 

feltétlenül centralizált irányítást. A disszertációban bemutatásra kerül, hogy egy 

ellátási lánc milyen értékeket állít elő, és hogy ezek az értékek milyen konfliktusba 

kerülhetnek egymással, valamint az előállítási költségeikkel.  

A negyedik fejezet egy olyan modellt állít fel, melyben a logisztikai folyamatok 

értékteremtő tevékenysége van szembeállítva az értékteremtés költségeivel. A 

fogyasztó számára a termékben különböző, de egymással szoros kapcsolatban lévő 

értékek testesülnek meg. Ezek az értékek egy termék adás-vételekor jelentkező 

komplexitást bontják kisebb egységekre, ám valójában egymástól 

elválaszthatatlanok, együttesen képviselnek értéket. A disszertációban bemutatott 

modell a fogyasztó számára egységként jelentkező hely-érték, idő-érték, használati 

érték komplexitását bontja szét és képez belőlük önálló „költséghelyeket”. A 

modell célja olyan optimum pont meghatározása, ahol a cél az együttes költségek 

minimalizálása egy kiválasztott fogyasztói hasznosságszint mellett. 
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3. Kutatási eredmények, tézisek 

A kutatásom eredményeit az alábbi 4 tézisben foglalom össze:    

Hipotézis: A matematikai modellek nem használhatók minden feltétel nélkül a 

gyakorlatban az optimalizációs eljárások során. 

1/a tézis: Azonosítottam az ellátási láncok szereplőinél fellépő lokális 

optimum csapda jelenséget. 

A matematikai optimalizációs modellek feladata felállítani egy célfüggvényt, 

amely megadja, hogy az adott peremfeltételek mellett hol található meg a 

kérdésemre keresett legjobb választ. Azzal azonban már nem foglalkoznak, hogy 

az optimum pontba történő eljutás milyen áron valósítható meg, továbbá milyen 

hozadékokkal jár a jelenlegi helyzethez képest. 

Lokális optimumban működő folyamat esetén a vállalatnak racionális döntés a 

globális optimumtól eltérő működési folyamatban maradás, ami kevésbé hatékony 

üzemi folyamatokat eredményez.  
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1/b tézis: Meghatároztam a lokális optimum csapdájából történő 

kilépési lehetőségeket. 

Mivel egy vállalat számára optimális döntés a lokális csapdában maradás, ezért az 

onnan történő kiszabadulás csak bizonyos feltételek teljesülésével lehetséges. Ezen 

feltételeket az alábbiakban azonosítom: 

• a olyan forgalomnövekedés, ahol az átlépés hozadéka meghaladja az 

átlépéshez szükséges befektetést, 

• az idő múlásával csökken a beruházások használhatósága, ami ugyan nem 

csökkenti a globális optimumba történő belépés költségeit, azonban 

optimális döntéssé válik az átlépés, mivel a jelenlegi pontban az avulás 

miatt csökken a működési gazdaságosság, 

• a forgalom lecsökkenése, ami azt eredményezi, hogy a lokális 

optimumból ismét globális optimum lesz; ez ugyan nem kilépés, mégis 

megszűnteti a csapda jelenségét. 

 

Hipotézis: Paraméterek célszerű kiválasztásával a fogyasztói hasznosság 

függvénye leírható. 

2. tézis: Feltártam a logisztikai értékek hasznossága és előállítási 

költségei közötti konfliktus kapcsolatát, megalkottam az ezt leíró 

költség és hasznosság függvényeket.  

A hasznosságot a következő dimenziókban definiáltam: 

• Helyérték Up 

• Időérték Ut 

• Használati érték Ua 

Megállapítottam, hogy a helyérték előállítási költsége a legszorosabb korrelációt az 

adott áru szállítási költségével mutatja. Mivel a szállítási költséget legjobban 

befolyásoló tényező – azonos technológiai megoldás mellett – a szállítási út 
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hossza, ezért a helyérték előállítását leíró összefüggésben (4.2) ezt szerepeltetem 

független változóként.  

 
p

ppp sCsC βα ⋅+= 0)(
 

Az időérték előállítási költsége az a költség, ami fedezi azt az áru és erőforrás 

szükségletet, ami biztosítja, hogy az áru az igény jelentkezésének pillanatában a 

felhasználó rendelkezésére álljon.  

Ez az erőforrás-szükséglet a szállítás során a szállítási sebesség költsége, a tárolás 

során pedig a teljes készletezési költség. Az előbbi figyelembevételével a szállítási 

költség függvénye: 

 t
p

ppp sCsC αα β ⋅⋅+= 0)(
 

A készletezési költség alakulását az alábbi összefüggés szemlélteti: 

 
t

ttt tCtC
βα ⋅+= 0)(

 

A használati érték előállítási költsége – Ca(s) – a termék gyártási költségét jelenti. 

Ebben a modellben az előállítási költség egy adott előállítási helyhez kötődik, a 

mértéke pedig az előállítási helyhez tartozó költségszínvonallal arányos. Vagyis 

minden egyes lehetséges előállítási helyhez hozzárendelhető egy adott előállítási 

költség, valamint egy úthossz, ami a felhasználási hely és az előállítási hely közötti 

távolság. Mivel ezen költség távolsággal való kapcsolatának meghatározása inkább 

gazdaságpolitikai, mint logisztikai kérdéskör, ezért ennek vizsgálatával a 

disszertáció csak érintőlegesen foglalkozott.  

Az értékteremtési folyamat összevont költségfüggvénye tehát: 

 
)s(C)s(C)s(C)s(C atp ++=

 

A fogyasztó számos esetben nem várja el a hely- és időérték maximumát. Ebben az 

esetben a költségfüggvény így módosul: 

 
)s(C)s;s(C)s;s(C)s;s(C atp +∆+∆=∆

  

A termék előállításához kapcsolódó összevont korrigált hasznosságfüggvény a 

következő: 
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 attpptermelő UtCUsCUtsCU ⋅⋅= );();();;(  

 

 

Hipotézis: A készletezési költségek leírására a jelenleg általánosan alkalmazott 

lineáris függvények helyett nemlineáris függvény pontosabb eredményt adhat.  

3. tézis: Feltártam a készletezési költség és a fajlagos készletezési 

költség forgalomfüggő nemlineáris függvényét, ami figyelembe veszi a 

volumennövekedéssel járó degresszív költségnövekedést is.  

Vállalati alapadokból elvégzett költségszámítások az mutatják, hogy a volumen 

növekedésével nem növekszik egyenes arányban a készlettartási költség, vagyis a 

költségek tisztán állandó és változó költségekre történő felosztása nem pontos. 

A táblázatból leolvasható, hogy a költségek növekedésének üteme a forgalom 

növekedésével folyamatosan csökken. Ennek egyik magyarázata (a 

forrásadatokban megtalálható természetes zajon kívül), hogy számos tisztán 

állandó költségként viselkedő (forgalomtól független) és a tisztán változó 

költségként viselkedő (a forgalommal egyenes arányosságban változó) költségek 

mellett megtalálhatók olyan költségelemek, amelyek forgalomnövekedés esetén 

ugyan költségnövekedéssel járnak, de a növekedéssel ennek mértéke folyamatosan 

csökken. Ilyen lehet minden olyan üzemi tevékenység, ahol a működési 

hatékonyság a forgalom növekedésével növekszik.  

Ennek modellezését degresszív függvénnyel oldottam meg. Mivel a növekvő és 

csökkenő skálahozadékok modellezésére közismert összefüggés a Cobb-Dougles 

által alkalmazott termelési függvény, ezért én is ezt alkalmaztam. Az általam 

megalkotott függvények a következők: 

 
βα qqkKK vfk ⋅+⋅+=  

 
1−⋅++= βα qk

q

K
k v

f
k  
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Hipotézis: A 2. tézisben feltárt kapcsolat az áru volumentől is függ, és felépíthető 

olyan költségmodell, amelyben a kezelt árumennyiség elsődleges paraméterként 

szerepel. 

4. tézis: Felállítottam egy olyan költségmodellt, amelyben a kezelt 

árumennyiség is elsődleges paraméterként szerepel. 

A logisztikai szolgáltatások fajlagos költsége a kezelt áru mennyiségétől is függ. A 

jelenleg általánosan alkalmazott költségmodellek egy adott logisztikai szolgáltatás 

hasznosságának előállításánál ezt nem veszik figyelembe. 

A kezelt árumennyiség modellbe történő illesztését egy „k”  együtthatón keresztül 

valósítottam meg. Amennyiben „k”  értéke nem konstans, vagyis a logisztikai 

értékek előállítási költsége függ a kezelt árumennyiségtől, „k”  értékét az 

exponenciális eloszlásfüggvény felhasználásával jellemzem. 

 

1=k  
olyan áruk esetén, melyek nem érzékenyek a kezelt 
árumennyiségre 

( )sqek −−⋅= 1λ  
olyan áruk esetén, melyek érzékenyek a kezelt 
árumennyiségre 
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ahol: 

q: kezelt árumennyiség (független változó) 

λ: a költségfüggvény árumennyiség általi befolyásolhatósága. λ ≥ 1 Minél 

nagyobb a λ, az adott tevékenységnél annál nagyobb szerepe van a kezelt 

áru mennyiségének. 

s: az árumennyiség-változás érzékenysége. s ≥ 0 Minél nagyobb az értéke, 

annál kisebb árumennyiség változás is megváltoztatja k értékét. s = 0 a 

költségfüggvény érzéketlen az árumennyiség változásra 

Kiegészítve az egyes logisztikai értékek előállítási költségeit leíró függvényeket: 

 t

t

ttt ktCtC ⋅⋅+= βα0)(  (4.15)

 p
p

ppp ksCsC ⋅⋅+= βα0)(  (4.16)

Az összevont korrigált költségfüggvény szintén ki kell egészíteni a kezelt 

árumennyiség paraméterével: 

 );();;();;();;( qsCqssCqssCqssC atp +∆+∆=∆  (4.17)
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4. A kutatásból levonható következtetések 

Korunk gazdasának fejlődése jelenleg egyértelműen azt a tendenciáját követi, hogy 

a legtöbb iparágban működő ellátási láncok mérete folyamatosan növekszik, egyre 

több zereplő vesz részt ugyan abban a láncban, továbbá az értékteremtésben egyre 

nagyobb részarányt képvisel az ellátás költsége. 

Ezt az irányvonalat követve elengedhetetlen, hogy az eddig alkalmazott modellek 

alkotóelemeit és összefüggéseit újragondoljuk és pontosítsuk, ami által a 

gazdaságban működő folyamatok leírásának pontossága jelentősen növelhető.  

A disszertációban bemutatottak alapján megállapítható, hogy az ellátási láncok 

működésére alkalmazott jelenlegi költségmodellek jellemzően egyáltalán nem 

veszették figyelmebe a kezelési volumen megnövekedése vagy lecsökkenése által 

generált peremfeltétel-módosulásokat.  

A munkám során bemutatásra került egy olyan modell, amely leírja az ellátási lánc 

értékteremtő folyamatának költségei és vásárló által tapasztalt értékek közötti 

kapcsolati rendszert. A modellben befolyásolási tényezőként megjelenik a kezelési 

volumen, mint független változó. Továbbá rávilágítok egy olyan hibára a vállalati 

döntési mechanizmusok környezetében, melyben az optimális kimenetel nem 

biztosít versenyelőnyt az adott körülmények között. 
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