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1 A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI 

A termelő vállalatok számára az utóbbi néhány évtized közül szinte mindegyik egy 

új irányadó vevőkiszolgálási stratégiát hozott. E stratégiák innovatív taktikai és 

operatív módszerek kidolgozására ösztökélte a szakembereket, kutatókat. Jelenleg a 

diverzifikált nagysorozatú termelést támogató rugalmas gyártórendszerek térhódí-

tása zajlik. Számtalan kutatás foglalkozik az ilyen rendszerek termeléstervezési, 

ütemezési kérdéseivel. Mind üzemi, mind ellátási lánc szinten is kutatják az egyes 

termelési vezérlési, illetve vevőkiszolgálási stratégiák alkalmazásának hatásait. 

Aránylag kevés azon kutatások száma, melyek a termeléskiszolgálást, mint rend-

szert vizsgálják, még kevesebb, melyek a termelést és a termeléskiszolgálást integ-

rált rendszerként kezelik.  

A célom olyan modellek kidolgozása volt, melyek segítenek feltárni az integrált 

termelési és termeléskiszolgálási rendszerek összefüggéseit és képesek az operatív 

tervezési folyamatok támogatására is. Már a kutatásom kezdeti fázisában két olyan 

jól lehatárolható termeléskiszolgálási probléma megoldására is igényt láttam, me-

lyet elkerül a tudományterület fókusza. Az egyik ilyen probléma a beszállítói cso-

magolási egységek optimalizálása termelési szemszögből, illetve ezen csomagolási 

egységek szétcsomagolási kérdései. Másik probléma az inverz anyagáramlással 

kapcsolatos optimalizálási kérdések.  

Az új termelési filozófiák, stratégiák fejlődése új termelés- és anyagáramlás vezér-

lési mechanizmusok kidolgozását tette szükségessé (PMFC = Production and 

Material Flow Control), amely vezérlési mechanizmusok megválasztása rendszerint 

a vállalat választott vevőkiszolgálási stratégiájával harmonizál. Kutatásom során 

foglalkoztam a PMFC mechanizmus megválasztásának kérdésével, mely nagymér-

tékben befolyásolja a rendszer teljesítménymutatóit. Célom volt olyan modell lét-

rehozása, amely iparágtól, termelési rendszer sajátosságoktól és termékjellegtől 

függetlenül értékeli az integrált kiszolgálási és termelési rendszert.  
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2 A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE 

A disszertáció első fejezete bemutatja a témaválasztás indokait, a kutatás módszer-

tanát és célkitűzéseit.  

A második fejezetben a termelési környezet tipizálását, kategorizálását, a fejlődési 

trendek vizsgálatát végeztem el. A szakirodalom feltérképezése és a gyakorlati 

tapasztalatok alapján bemutatom a termelési rendszerek jelenleg is zajló, piaci 

igények és innováció miatti folytonos átalakulásának jellemző irányait. Felvázolom 

a termelési és anyagáramlási vezérlési mechanizmusok alternatíváit, értékelem 

azok használhatóságát adott környezeti feltételek mellett.  

A harmadik fejezetben a termeléskiszolgálás és a termelés szorosan összefonódó 

kapcsolatrendszerét, összefüggéseit és informatikai támogatását elemzem. Bemuta-

tom a termeléskiszolgálási rendszerek problémakörét és a logisztikai trade-off szi-

tuációk halmozódását.  

A negyedik fejezetben matematikai modellezés segítségével vizsgálom többek 

között a kiszolgálási kötegméret hatásait az integrált termelési–termeléskiszolgálási 

rendszert leíró költségfüggvényre.   

A viszonylag ritkán elemzett visszavételezési folyamatok vizsgálatával is foglalko-

zom, kiterjesztem a modellt az utánpótlási és inverz anyagáramlási folyamatokra. 

Bevezetem a visszavételezési együttható és az optimális kiszolgálási mennyiség 

fogalmát.  

Ezt követően kitérek a többlépcsős termelési folyamatok és különböző vezérlési 

mechanizmusok kezelésére. Az általam alkotott modell az integrált termeléskiszol-

gálási folyamatokat vezérlés-semlegesen írja le. Lokalizáltam azon releváns folya-

matparaméterek körét, melyek optimálásával költségminimum érhető el.  

 

3 ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK 

A modellépítés induktív eljárással történt, a gyakorlati folyamatok modelljét empi-

rikus úton építettem fel analitikus matematikai módszerekkel. Ezen modellek hasz-
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nálhatóságát próbaszámításokkal igazolom. Valós vállalati folyamatokat elemezve, 

a folyamatjellemzők összefüggéseit feltárva általános termelési-kiszolgálási rend-

szerekre is érvényesíthető megállapításokat tettem. Figyelembe vettem a termelő-

kiszolgáló rendszerek vezérlés- és stratégiaspecifikus ismérveit. A kiszolgálási 

kötegméret és a visszavételezési folyamatok vizsgálatánál a leíró modell megalko-

tása mellett célom volt egy jól használható optimumkereső modell létrehozása is.  

A visszavételezési folyamatok vizsgálatánál elkerülhetetlen volt valószínűségi 

változók bevezetése, mivel a visszavételezést sok esetben pont a véletlenszerűség 

generálja.  

A vizsgálandó problémák lokalizálásában, a kutatási irány kijelölésében az ipari és 

akadémiai szakemberekkel való hosszas személyes konzultációkon túl saját gya-

korlati tapasztalataim segítettek. Több száz hazai és nemzetközi szakirodalmat 

feldolgozva számos, itthon kevésbé ismert, illetve alkalmazott vezérlési és vizsgá-

lati módszerekről szereztem tudomást. A nemzetközi tudományos folyóiratok cik-

kein túl az on-line irodalomkutatásom során számos nemzetközi (főleg német, 

illetve amerikai) szakértő vállalatok esettanulmányait, konkrét problémafelvetések-

ből kiinduló vizsgálatokat is elemeztem. Mindezek hatással voltak a disszertáció 

problémafelvetésének és kezelésének orientációjára.  

A próbaszámítások input adatainak generálásához saját ipari tanácsadói, illetve 

vállalati mérnöki munkáim során végzett méréseket használtam fel, tapasztalati 

becsléseket, illetve adatbányászat és controllingeszközök segítségével meghatáro-

zott mutatószámokat alkalmaztam. Az egyes valószínűségi változók eloszlásának 

meghatározásához statisztikai célszoftvert (StatFit) használtam. Korlátozott mér-

tékben alkalmaztam a Simul8 szimulációs programot az eredmények validálásához, 

de a próbaszámításokat főként MS Excel segítségével hajtottam végre.  

Bizonyos összefüggések meghatározásánál regresszióanalízist alkalmaztam. A 

próbaszámítások input adatainak lehatárolásához Pareto-elemzést végeztem. 
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4 KUTATÁSI EREDMÉNYEK, TÉZISEK 

A kutatásaim eredményeit az alábbi 3 tézisben foglalom össze:    

 

1. Tézis (4.1-es fejezet) 

A termeléslogisztikai folyamatok költségszintjét befolyásolja a csomagolási egység 

mennyisége és a kanban konténerben lévő mennyiség aránya. A készletezési egy-

ség mennyiségének (csomagolási egység) kiszolgálási szempontból helyes megvá-

lasztásával csökkenthető a kiszolgálás anyagmozgatási folyamatát és a termelés 

készletezését jellemző teljes költség. Meghatároztam a többgépes, többtermékes 

kanban kiszolgálású rendszer kiszolgálási és készlettartási költség szempontból 

optimális, beszállító vagy belső folyamat által előállított kanban mennyiségét. Föl-

állítottam a kétopciós szétcsomagolási dilemmát modellező költségfüggvényt, 

amely döntési változótól függően kalkulálja a kiszolgálási költségeket, majd rend-

szer szinten összegzi azokat.  

A szétcsomagolás irányított alkalmazásával csökkenthetők az alapanyagok gyártó-

téri készlettartási költségei, melyet a validált modell segítségével igazolok.  

a. Megállapítottam, hogy kooperatív és adaptív beszállítói kapcsolat esetén a 

csomagolási mennyiség rugalmas változtatásával minimalizálható a gyártótéri 

készlettartás és a kiszolgálás együttes költsége. Az optimálás által az arányai-

ban nagyobb értékű, több gyártósoron párhuzamosan felhasznált, viszonylag 

lassú ütemben fogyó alkatrészek esetén érhető el jelentősebb költségcsökken-

tés.  

b. A nem kooperatív beszállítói környezet, vagy nem gazdaságos szállítási felté-

telek miatt nagy csomagolási egységekben érkező anyagok a termelés igénye-

inek való megfelelés miatt szét- vagy átcsomagolása adott termelési környe-

zetben indokolttá válik. A szétcsomagolás, mint főtevékenységen felüli extra 

tevékenység természetesen egy lokális veszteség, viszont általa kiküszöbölhe-

tő a termelési készletek túlzott felhalmozódás.  
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c. Felépítettem a kiszolgálási és készletezési folyamat költségszint alakulását 

leképező rendszermodellt. Mivel a szét- és átcsomagolás megtérülése nem 

biztosított csak bizonyos alapanyagoknál, emiatt bevezettem az egy cikkhez 

rendelhető döntési változót.  

 

2. Tézis (4.2-es fejezet) 

A termeléskiszolgálási problémákkal foglalkozó kutatások fókusza elkerüli a ki-

szolgálási sajátosságok miatti fellépő inverz anyagmozgatási jelenségeket, holott 

ezek jelentős többletfeladatot jelentenek. Az inverz anyagáramlás folyamatait vizs-

gálva az alábbi megállapításokat tettem, illetve téziseket fogalmaztam meg:  

a. Létrehoztam egy mutatószámot, amely a termeléskiszolgálás inverz anyag-

áramlási folyamatparamétereitől és a visszavételezendő alapanyag jellemzői-

től függ.  A mutatószámot visszavételezési együtthatónak neveztem el. Az 

együttható operatív támogatást nyújt a visszavételezési dilemma eldöntéséhez. 

Definiáltam a visszavételezési határszámot, amely azt a darabszámot jelenti, 

amely felett a visszavételezés megtérül. Egyéb esetben a visszavételezés he-

lyett érdemesebb az alapanyag másodlagos felhasználása, mert az kisebb 

rendszerveszteséggel jár. A visszavételezési határszámnál kalkulált visszavé-

telezési együttható értéke 1. 

b. Az egyes termelés és anyagáramlás vezérlési rendszerek költségcsökkentés, 

illetve WIP csökkentés fókuszú megközelítései jellemzően nem veszik figye-

lembe az inverz logisztikai folyamatokat, a fizikailag is megvalósuló raktári 

visszakönyveléseket. Erre a problémára kidolgoztam az inverz anyagáramlási 

folyamatokat integráló költségmodellt. 

 

c. Meghatároztam az optimális kiszolgálási darabszámot, amely mellett költ-

ségminimum érhető el. A rendszer költsége függ a fajlagos előkészítési időtől, 

a termék másodlagos felhasználási veszteségétől, a visszavételezési időszük-

ségletektől, az utánpótlási folyamat jellemzőitől. A széria utántöltés (pótlás), 
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visszavételezés illetve másodlagos felhasználás különböző költségszintjeit il-

letve a megszámolhatóságot figyelembe véve alakítottam ki az optimálandó 

költségfüggvényt. Bemutattam, hogy miképp függ a visszavételezési mennyi-

ség a kiszolgálási stratégiától, a tervezett gyártási szérianagyság és a minőségi 

hibák miatti alapanyag zárolás előrejelezhetőségétől, illetve a kiadás pontos-

ságától.  

 

3. Tézis (4.3-as fejezet) 

Kidolgoztam a többlépcsős, többgépes, diverzifikált integrált termelési és kiszolgá-

lási rendszer teljes költségét leképező modellt.  

A modell figyelembe veszi, hogy a termelés és anyagáramlás vezérlési mechaniz-

musok (PMFC) befolyással vannak az olyan folyamatparaméterekre, mint a cellák 

illetve gyártóegységek közötti WIP szintek, gyártósori alapanyag készletszint, 

visszavételezési feladatok mennyisége, átfutási idő, gépek kapacitáskihasználása, 

és számszerűsíti az átfutási idő okozta előnyöket/hátrányokat.  A WIP szint emel-

kedése nem csupán egy lineáris készlettartási költséget jelent, hanem extra anyag-

mozgatást is eredményezhet, készletezési irányelvet sérthet, nyomonkövetési koc-

kázatokat emel, és növeli az utómunka költségeket a késleltetett hibaészlelés miatt. 

A fent említett jelentős költségtételek számszerűsítéséhez és a legelőnyösebb vezér-

lési mód kiválasztásához olyan komplex modell felállítását láttam szükségesnek, 

amely integráltan kezeli a termelési és termelés-kiszolgálási alrendszereket. A 

szakirodalomban fellelhető logisztikai rendszermodellek sokszor külön vizsgálják a 

termelési és a termeléskiszolgálási folyamatokat. Az összehasonlító kutatásoknál a 

vizsgált anyagáramlás vezérlési mechanizmusok teljesítményértékelései általában 

csak egy vagy néhány rendszerjellemző szempontjából értékelik az adott mecha-

nizmust.  
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5 A KUTATÁSBÓL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

A disszertáció átfogóan elemzi a termeléskiszolgálási rendszerek fejlesztési lehető-

ségeit, döntési dilemmáit, az egyes anyagáramlási és termelésvezérlési mechaniz-

musok jellemzőit.  

5.1 A KISZOLGÁLÁSI KÖTEGMÉRET OPTIMUMA 

A beszállító által előkészített, illetve szétcsomagolással kapott kiszolgálási köteg-

méret megválasztása rendszerkialakítástól függően csökkentheti a teljes kiszolgálá-

si költséget (1. ábra). 

 

1. ábra: A teljes logisztikai költség alakulása a csomagolási mennyiség függvényében (saját szerk.) 

 

Az optimális beszállítói csomagolási mennyiség az alábbi összefüggéssel számol-

ható: 

HoldMachinePickItemCycle

WageplenishReBom

cNNT

cTNt

3

2

A

D
q






  (1) 
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Megállapítottam a szétcsomagolással kapott optimális kiszolgálási kötegméretet. 

Ez a szám többek között a párhuzamos beépülési helyek számától függ (ld.: 2. 

ábra). 

 

2. ábra: Költségszint az átcsomagolás és a rendeltetési helyek számának függvényében (saját 

szerk.) 

 

Megállapítottam a beszállítói csomagolási egység azon mennyiségét, amely felett 

megéri a szétcsomagolást, mint gyártótéri készletet csökkentő eszközt alkalmazni.  

A kifejlesztett modell alkalmas támogatást adni a kiszolgálási kötegméret operatív 

meghatározásához és kalkulálható vele a teljes kiszolgálási költség. A részletes 

modellt a disszertáció 4.1.3-as alfejezete tartalmazza. 

5.2 A VISSZAVÉTELEZÉSI ÉS UTÁNPÓTLÁSI FOLYAMATOK 

VIZSGÁLATA 

Kiszolgálás vezérlési mechanizmustól függően lehetőségünk van a gyártási széria 

befejezéséhez szükséges mennyiség kiadásánál a visszavételezési és utánpótlási 

feladatok miatt keletkező költségeket csökkenteni. Az inverz anyagáramlási folya-

matok, visszavételezések a diverzifikált termelés gyakori átállásai, a minőségi hi-

bák, illetve a kiadott alapanyagok mennyiségének számolási, ill. mérési pontatlan-

ságai miatt keletkeznek és jelentősen növelik az erőforrások leterheltségét. A széri-
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ához kiadott mennyiség megfelelő megválasztásával elérhetjük a visszavételezés és 

az utánpótlási feladatok valószínűségétől függő kiszolgálási költségfüggvény mi-

nimumát (3. ábra).  

 

3. ábra: Kiszolgálási (fix, teljes egység kiadás, számlálás), utántöltési és visszavételezési költségek 

alakulása a számlálás biztonsági tényezőjének függvényében 

 

Meghatároztam a visszavételezési együtthatót (2). Az összefüggés részletezése és a 

változók jelentése a disszertáció 4.2.3-as fejezetében található.  

 i,Secondaryi,icePrl,k,j,i,verseRe

lk,j,m,ReverseItej,i,verseRe

i,count

l,k,j,i,verseRe

i,IDWage

l,k,ij,verseRe
r1cN

NT
v

N
Tc 5






















  (2)  

 Az együttható 1-nél kisebb értéke esetén a visszavételezés megtérül, egyéb esetben 

a vállalat felesleges kockázatot illetve többletköltséget vállal a visszavételezési 

művelettel (4. ábra).  
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4. ábra: Visszavételezési együttható alakulása a visszavételezendő darabszám függvényében (saját 

szerk.) 

 

A másodlagos felhasználás lehetőségének bevezetésével változik a teljes visszavé-

telezési költséget leíró függvény is.  

 

   
   
   









































Part Machine oductPr k,j,Job
5N

1i

N

1j

N

1k

N

1l

i,Secondaryi,icePrl,k,j,i,verseRel,k,j,i,verseRe

lk,j,m,ReverseItej,i,verseRe

i,count

l,k,j,i,verseRe

i,IDWagel,k,j,i,verseRe

r1cNX1

NT
v

N
TcX

TRMC

 

 (3) 

 

Kialakítottam egy vállalati szempontból gyakorlatban is használható döntéstámoga-

tó módszert, amely a kiszolgálási és a termelési rendszer különböző költségeit 

egyaránt összegzi. A teljes költség az alábbi költségtételekre meghatározott össze-

függések segítésével számolható a különböző PMFC kombinációkra (pl.: MRP, 

Kanban/E-kanban/Adaptív kanban, CONWIP, DBR, POLCA):   
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A teljes kiszolgálási költség kalkulációja:  

    
   


Part Machine oductPr k,j,JobN

1i

N

1j

N

1k

N

1l
l,k,j,il,k,j,il,k,j,i RVCRPCISCTSC

 (4) (74) 

 

Termelési költségek kalkulációja:  

 
 











Machine oductPrN

1j
j,Machinel,k,j,Waitk,j,Jobl,k,j,LotSize

N

1k
k,j,Cycle cTNNTMC

 (5) 

 

Átállási költségek kalkulációja: 

    
 

Part Machine oductPrMachine oductPr N

i

N

j

N

k
Wagek,j,imin,Ad

N

1j
jMachine,k,j,Job

N

1k
k,j,Setup cTcNTSC  (6)  

 

WIP költségek kalkulációja: 

   
  


Machine oductPr k,j,JobN

1j

N

1k

N

1l
k,j,HoldWIPl,k,j,Leadl,k,j,LotSize cTNWIPC   (7) 

 

Késési költségek kalkulációja: 

  l,k,j,Delay

N

1j

N

1k

N

1l

l,k,j,Lead
*

l,k,j,Leadl,k,j,LotSize cTTNDC
Machine oductPr k,j,Job

   
  

  (8) 

 

Az összefüggések részletezése a disszertáció 4.3-as alfejezetében található.  

A fenti összefüggésekkel kialakítható a különböző vezérlés kombinációk alkalmaz-

hatóságának rangsora egy adott integrált kiszolgálási/termelési rendszerre vonat-

koztatva.  
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