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1. Kutatási téma bemutatása és a kutatás célja  
 

A motorizáció fejlődésének köszönhetően az autógyártás ipari termelésre gyakorolt hatása 

jelentős méreteket öltött az elmúlt évtizedekben. Ez a fejlődés továbbra sem állt meg, és 

nemcsak a méretében, de minőségében is egyre komplexebb rendszerek megértését és 

irányítását igényli. Ennek a rendszernek egyik alapvető alkotóeleme az értékteremtési 

folyamatban a globális méreteket öltött ellátási lánc, melynek autóipari környezetben 

történő logisztikai szempontú vizsgálata adja doktori disszertációm témáját. 

Az autóipar kutatása aktuális és különösen adekvát, mert a nemzetgazdaságokra gyakorolt 

hatása (beleértve Magyarországot is) igen jelentős. Munkám során megállapítottam, hogy a 

téma ebből a szempontból történő, átfogó tudományos vizsgálatával eddig még sem a 

hazai, sem a nemzetközi tudományos, illetve gyakorlati élet nem foglalkozott, ugyanakkor 

a logisztikai szemléletű megközelítés kellő mélységgel segít elemezni az autóipari ellátási 

lánc rendszerének összefüggéseit és azok makro környezetre gyakorolt hatását.  

A 10 évvel ezelőtti világgazdasági válság azonban rámutatott arra, hogy a gépjárműipar 

különösen érzékenyen reagál a fogyasztói magatartás rövid távú változásaira, mivel az 

iparágban a termékélet ciklusok technológiai okokból már nem rövidíthetők tovább, a 

gyártói kapacitáskihasználás döntően befolyásolja a költségeket, ugyanakkor az átfutási 

idők (lead-time) növelését a piac nem tolerálja. A termék szortiment szélesedése és a nagy 

értékű termék miatt a készletezés sem adhat megoldást, mivel ez rendkívüli lekötött 

forgóeszköz állományt jelentene.  

Az ellátásilánc-menedzsment, és a logisztika egymástól elválaszthatatlan fogalmak, 

ugyanakkor, fontos differenciálni e két terület kapcsolódási pontjait és egyiket a másik 

értelmezésében vizsgálni. Kutatásom fő célja az autóipari ellátási hálózatok működésének 

elemzése és leírása. Célom, hogy feltárjam és igazoljam azon összefüggéseket, amelyek 

logisztikai irányelvek mentén segítenek a rendszer jobb megértéséhez, továbbá 

bemutassam annak főbb mechanizmusait és sajátosságait. Másik fontos célkitűzésem olyan 

modellek létrehozása, amelyek gyakorlati szempontból segítenek leképezni azon 

szinergiákat, melyek az autóipari ellátási láncok optimalizálását teszik lehetővé.  
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2. A kutatás során alkalmazott módszerek és a 
disszertáció felépítése  
 

Az ellátási lánc tevékenységeinek környezete folyamatosan változik és a változás a 

jövőben sem áll meg. Stank és szerzőtársai (2015) tíz tendenciát határoztak meg az ellátási 

lánc menedzsment területével összefüggésben, melyek közül a kutatásom tárgya 

szempontjából releváns tendenciákat igyekeztem szem előtt tartani az értekezés 

kidolgozása során. Ezek a következők:  

 Rendszerszemléletű megközelítés: A teljes ellátási lánc teljesítményének 

optimalizálása, vevői értékteremtés.  

 Információs szintézis: Az információ holisztikusan megosztott közös értelmezése, a 

teljesítmény javítása érdekében.  

 Kollaboratív kapcsolatok: Közös felelősség és előnyök, rendszerszintű 

értékteremtés.  

 Keresletformálás: A kereslet proaktív befolyásolása, teljes rendszerérték 

létrehozására.  

 Transzformációs agilitás: Állandóan változó körülmények.  

 Rugalmas hálózati integráció: a partnerek dinamikus kiválasztása (mindkét 

irányban) 

 Globális optimalizálás [Stank et al., 2015 ] 

Doktori disszertációm első részében szakirodalmi áttekintést végeztem. Az 

irodalomkutatás során a releváns hazai és külföldi szakkönyvek, publikációk, illetve 

korábbi doktori munkák áttekintése történt meg. Az alapszakirodalmak tanulmányozásán 

kívül kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy a fellelhető legfrissebb tudományos 

eredményeket is bemutassam. A terjedelmi korlátok miatt törekedtem arra, hogy 

leszűkítsem a területet a címben megfogalmazott fő témakörre, ugyanakkor szem előtt 

tartva az ellátási lánc ezen szegmensének komprehenzív leírását is.  

Számos kutatás témáját adta már a járműipari logisztika. A sokrétűségéből adódóan, 

fontosnak tartottam, hogy lehatároljam a központi témát, egyfajta keretrendszert felállítva a 

vizsgálat pontos tárgyára. 

Ezt követően, a logisztika és ellátási lánc korrelációját vizsgáltam. Bemutattam a logisztika 

fogalmát, kapcsolódási pontjait és a különbözőségeket az ellátási lánc menedzsmentnél. 
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Ismertettem az autóipari logisztika és autóipari ellátási lánc témakörének szempontjából 

releváns és jelentőséggel bíró hazai és nemzetközi kutatásokat.  

A disszertáció további részében rendszer-szintű környezetben végeztem tipológiai 

vizsgálatokat, valamint elemeztem a logisztikai kapcsolatokat, s ismérveket. A 

szakirodalom felhasználásával vizsgáltam az autóipari ellátási láncok rendszerét, illetve 

állapítottam meg téziseimet. Munkám során ötvöztem az induktív és deduktív 

módszereket. A tézisek megállapításánál a gyakorlatban szerzett tapasztalataimat abduktív 

módon integráltam a modellek felírásához.  

A vizsgálatok során egyre inkább megerősítést nyert, hogy az autóipari logisztikai 

modellek szorosan kapcsolódnak egyes közlekedéstudományi modellezési területekhez is. 

A kutatás multidiszciplináris jellege különösen jól megfigyelhető az átfutási idők 

csökkentésére vonatkozó törekvések teljesítésénél. Ezzel párhuzamosan, a probléma 

megoldása óhatatlanul magával vonja a matematikai modellezés és számítási módszerek 

fejlesztését is, ezért számos matematikai eszközt használtam fel az összefüggések 

megállapítására.  

A különböző tudományterületeken megállapított párhuzamosságok figyelembe vételével és 

az elért eredmények alapján, mindenképpen célszerű összekapcsolni a logisztikai 

folyamatok analízisét a közlekedési rendszerek folyamatanalízisével. Mivel, mindkettő 

pozitív dinamikus rendszer, hasznos kutatási terület ezeknek a kapcsolatoknak a mélyebb 

feltárása. Emellett nem szabad elhanyagolni a skálafüggetlen hálózatok tulajdonságaival 

kapcsolatos Barabási-féle elméletet sem, amely a gráfelmélet és a valószínűségelmélet 

határterületét fedi le. A disszertáció lényegi részei ezeknek a témaköröknek a vizsgálatát és 

az autóipari ellátási láncra vonatkozó kiterjesztési lehetőségeit tárgyalja.  

 
1. ábra A kutatás abduktív keretrendszere  

(Forrás: saját szerkesztés) 

 
Kutatásaim során nagy szerepet játszottak a gyakorlati életben, empirikus úton megszerzett 

tapasztalatok és feldolgozásuk, melyeket igyekeztem a disszertáció főbb részeibe ok-

okozati következtetésként megfogalmazni.  



5 
 

3. Az autóipari ellátási hálózatok analízise  
 

Kutatásom a logisztika és ellátási lánc autóipari kontextusban történő vizsgálatára 

koncentrálódott. Figyelembe véve a disszertáció felépítését, fontos megemlíteni, hogy a 

vizsgálatok nem elsősorban az autóiparral gyakran összefüggésbe hozott (Just-in-Time, 

kanban stb.) elméletekre és általános logisztikai menedzsment kérdésekre (raktározás, 

készletezés, szállítmányozás stb.) összpontosultak. Sokkal inkább holisztikus szemléletben 

mutatja be a rendszer egészét és az egész hálózat interakcióinak leírására törekszik. 

Törekedtem arra, hogy pontosan és részletesen leírjam azokat a hatásokat, amelyek 

befolyásolják a hálózat működését. 

3.1. Általánosított autóipari hálózat felépítése  
A fejezetben egyfajta megközelítési módot adtam az autóipari ellátási hálózat 

többszempontú leírására. A vizsgálatban a logisztika módozatainak és eszközinek mentén 

mutattam be az autóipari ellátási láncban betöltött egyes logisztikai funkciók szerepét. 

Megállapítottam, hogy a logisztika a modern irányításelmélet eszközként is definiálható, 

mert annak egyes elemei önmagukban is végeznek ellátási lánc irányítási funkciókat. A 

készletezési résznél kiemeltem, hogy a kereslet pontatlan előrejelzésének az autóiparban is 

számos negatív hatása van. Az ostorcsapás-effektus ezt a pontatlanságot még jobban 

felerősítheti és a problémákat jelentősen megnövelheti. A gyakorlatban ennek a 

következménye lehet a túl nagy készletszint, a kevésbé hatékony erőforrás-kihasználás, a 

szállítási, raktározási és egyéb logisztikai költségek növekedése, a kiszolgálási színvonal 

csökkenése stb. Megállapítottam, hogy az autóipari ellátási lánc a biológiához hasonló 

stabil egyensúly fenntartására törekszik hosszútávon. Ezután az AETR szabályozás hatásait 

mutattam be a logisztikai készletek alakulására, majd elemeztem a globális autóipari 

beszállítók szervezeti felépítését. Megállapítottam, hogy minden bemutatott autóipari 

szervezet felépítése különböző. Nincs egzakt elterjedt mód a szervezeti felépítést illetően, 

mert azt általában a termék és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás határozza meg. 

Összefoglalóan autóipari ellátási hálózatnak neveztem el az autó, mint végtermék és annak 

előállításához szükséges tevékenységek összességét, amelyben a szereplők stratégiai 

partnerségen alapuló összeköttetésben állnak, mely együttműködésnek köszönhetően az 

alapanyag felhasználása után késztermékként eljut a végfelhasználóhoz. Az autóipari 

ellátási hálózat szerves részét képezik az inverz logisztikai folyamatok, melyek az 

alapanyagok, félkész és késztermékek újrahasznosításával foglalkozik, valamint a 
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pótalkatrész ellátással kapcsolatos (aftersales) tevékenységek. Fontos tényező, hogy 

autóipar estén az inverz logisztikai folyamatok egyfajta hurkot alkotnak, mert az egyes 

alkatrészek pótalkatrészként visszakerülhetnek az ellátási láncba, anélkül hogy az teljesen 

alapanyagszintre redukálódnának. Ez alapján a következő modellt konstruáltam a tézis 

részeként a folyamatok illusztrálására: 

 
2. ábra Az autóipari ellátási hálózat kibővített sematikus modellje (saját szerkesztés, [Lambert et. al 

1998] alapján)  

 

Az autóipari ellátási hálózatok fejlesztése rendkívül komplex probléma, melynek 

megfelelő modellezéséhez újfajta informatikai lehetőségek szükségesek. A döntések 

támogatására cél egy olyan kiber-fizikai rendszer létrehozása, amelyben a folyamatok 

állandó változásának leképezésére újabb és újabb real-time alapú modellezés - és 

beavatkozás szükségeltetik. Meg kell teremteni azt a feltételt, amelyben a logisztikai 

részfolyamatok maguktól adaptálhatók és a pozitív rendszerek elméletére támaszkodva, 

dinamikus szervezési eljárásokkal teszik hatékonyabbá a rendszer egészének működését. 

Valójában egyszerre többféle, eklektikus rendszerek alkalmazásáról és integrációjáról van 

szó, melyek megállják a helyüket a gyorsabb, pontosabb és hatékonyabb kiszolgálás 

érdekében.  

 

Tézis 1. Bevezettem egy speciális definíciót az autóipari ellátási hálózat fogalmára és 

egy hálózati modellt konstruáltam az ellátási láncok működésének leírására. A 

logisztikai rendszert egy dinamikus egyensúlyt biztosító modern vállalatirányítási 

rendszernek tekintve, empirikus leírást adtam a rendszer dinamikus működésére, 
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amelynél az Ipar 4.0 keretében megvalósuló SMART technológiák döntő 

jelentőségűek az autóipari ellátási láncok irányításában és ez által megváltoztatják 

annak jellemzőit.  

 

A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikációk: [D2],[D3],[D4],[D5], 

[D6],[D8],[D9],[D10],[D11],[D12],[D13],[D14]  

4. Dinamikus modellek és a kapcsolatok analízise 
 

4.1. Dinamikus rendszermodellezéssel kapcsolatos optimálási 

módszerek és a hatékonyság növelése 

A logisztikai feladatok végrehajtásánál a hatékony szállítás biztosítása jelentős kihívás, az 

egyre nagyobb szállítási volumenek és a növekvő forgalmi folyamatok következtében 

[Terelius és Johansson, 2015]. Ebben a fejezetben célirányosan, az ezzel kapcsolatos 

hatékonyságot növelő, matematikai módszereket és lehetőségeket tárgyalom. A szállítási 

feladatoknál a szükséges szállítási távolságokon kívül, figyelembe vettem az adott 

szállítási időszakban fellépő valós forgalmi folyamatokat is. A témakörben, egy komplex 

eljárást mutattam be, amelynél figyelembe vettem, hogy a nagyméretű dinamikus hálózati 

modell alkalmazásával modell prediktív eljárással is kiszámíthatók a szállítással 

kapcsolatos forgalomsűrűségek és az ehhez kapcsolódó forgalmi sebességeket az adott 

hálózaton.  

Az irodalomban áttekintett tanulmányok egy része olyan új szállítási hatékonysági 

intézkedések, amelyek elemzik az utazási útvonalak nagy adatállományait és azt 

határozzák meg, hogyan lehet az üres futásteljesítményt ideálisra csökkenteni azzal a 

feltétellel, hogy a szereplők aktívan együttműködnek.  

Tekintsük a továbbiakban a szállítási hatékonyság mérését és néhány tulajdonságát. 

Feltételezzük, hogy a szállítási rendszer homogén szereplőkkel rendelkezik és az igények 

kielégítésére minden szereplő elfogadja a kooperatív együttműködést. 

 

A vizsgált hálózat matematikai modellje  

Legyen ( , )G N   irányított gráf, amelynél N a csomópontok száma és N N   direkt 

szorzat az irányított élek halmaza. Ennél, az egyes ( , v)u   éleknél két kapcsolódó 

szállítási áramlás van, 1 :f R  és 0 :f R  . Az első f1, a kívánt szállítási feladatokat 
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jelenti, a második az f0 pedig, az üres szállítási áramlásokat, annak érdekében, hogy a 

szállítási eszközöket a következő szállítási feladat megbízásokhoz mozgassák, és ez 

utóbbit üres szállítási áramlásnak nevezünk. Minden ( , v)u   élnek van egy 

:w R  súlya, amely az áramlásnál az egység szállításának költségét jelenti az adott 

élnél.  

Optimum kritérium a szállítási hatékonyság növelésére  
Ebben a részben megvizsgáltam a szállítási rendszer hatékonyságát, amelynél a „C” 

költség jelöli az összes szállítás teljes költségét, amelyet a szállítási feladatok és az üres 

áramlások együtt határoznak meg.  

 

 0 1
( , )

w( , ) ( , ) ( , )
u v

C u v f u v f u v


   

 
Az f1 kívánt szállítási feladat végrehajtását azon optimális hálózati áramlás 

megvalósításával javasom elvégezni, amelynél az üres f0 áramlást oly módon csökkentjük, 

hogy eközben megőrizzük a rendelkezésre állást, az üres szállítási eszközök esetében: 

 

 0 1
( , )

arg min w( , ) ( , ) ( , )
f u v

f u v f u v f u v






 
 

Az optimum feladat a K1 és K2 korlátozó feltételek figyelembe vételével történik: 

 
K1: 00 ( , ) ( , ), ( , )f u v f u v u v      

K2:  0 0
v N v N v N v N
( , ) ( ,u) ( , ) ( ,u)

( , ) (v, u) ( , ) (v, u)

u v v u v v

f u v f f u v f u N

   
   

   

         

 

A K1 kényszer azt biztosítja az 0f


esetében, hogy az optimálás az üres áramlat egy működő, 

meghatározott mértéknél jobban nem növekedhet. A második, K2 kényszer, az összes 

csomópontra azt biztosítja, hogy az optimális áramlás változatlan számú üres járművet 

hagy az összes csomópontnál, a soron következő feladatokhoz. A fenti feltételes optimum 

számítási feladat megoldása határozza meg az optimális hálózati áramlás költségét: 

 

 0 1
( , )

w( , ) ( , ) ( , )opt
u v

C u v f u v f u v






   

 



9 
 

Ez által, megadható a szállítási intézkedés hatékonyságának definíciója, amely az alábbi 

módon írható fel: 

 

optC

C
   

 

ahol:  0,1 ,   

Mivel, általában, nem feltétlenül biztosított a konkurens beszállítók közötti kooperáció, 

ezért a továbbiakban a számítás fő célja, a hálózati áramlási probléma, egy önálló 

logisztikai cég számára történő optimális megoldása volt, ugyanakkor, a minimális 

áramlási költségprobléma megfogalmazása az előzőhöz hasonló módon tárgyalható. Ez 

esetben, a minimálandó függvény az alábbi módon írható fel: 

 

( , )

min w( , ) ( , )
f

u v

u v f u v



 

 

amelynél, a korlátozó feltételek az alábbiak: 

0 ( , ) ( , ), ( , )f u v c u v u v      

v N v N
( , ) ( ,u)

( , ) ( , ) u

u v v

f u v f v u b u N

 
 

 

    
 

 

A fenti összefüggéseknél c (u, v) a maximális élkapacitást jelöli és a bu, a csomóponti 

(kereslet/kínálat) szükségletet jelenti, amelyeknél a megvalósíthatósági feltételezés:  

 

0u
u N

b



 

 
A tézisben a szállítási lánc működését és az azt befolyásoló közúti hálózat lefolyását 

vizsgáltam. A vizsgálataimban figyelembe vettem a szállítási láncot, mint gráfot és a 

szállítás során azt a közlekedési környezetet is, amely befolyásolja az ellátási lánc 

dinamikus működését. Az így létrehozott komplex hálózati dinamikai modell a valóságos 

folyamatok egzaktabb vizsgálatát szolgálja. A modell alapján megadható a hálózati 

disztribúció, valamint a hálózaton történő eljutások optimális mozgása és ideje. Ez további 

új lehetőségeket biztosított a szállítási folyamatok optimális irányítására.  

A modellezés során univerzális hálózatot vizsgáltam, melyben csak az αij diszkrét 

valószínűségi eloszlást követő változókat adtam meg. A csúcsoknál érvényesülő 
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disztribúciók minden csúcsnál valamely idő és állapotfüggő diszkrét valószínűség-eloszlást 

követnek. Ezért a csúcsok közötti kapcsolatok vizsgálatánál már a véletlen gráfok elméletét 

is alkalmazhatjuk.  

Tézis 2. A nagyméretű nemlineáris közúti hálózatok modern modellezési technikájára 

támaszkodva, dinamikus modellt adtam meg a logisztikai folyamatok hálózati 

leírására. A modell lehetőséget biztosít a szállítási folyamatok hatékonyságának 

növelésére és optimális irányítására.  

A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikációk: [D5],[D8],[D10] 

 

4.2 Ellátási lánc dinamikát befolyásoló kapcsolódási szintek 

vizsgálata 

Az autóipari ellátási hálózatban rejlő kapcsolatokat bizonyos fokú determináltság jellemzi 

(pl. beszállító-vevő kapcsolat előre meghatározott szerződés alapján). Ez a kijelentés 

azonban jórészt a stratégiai szintre igaz, mivel a kieső és újonnan belépő szereplők sorsa 

általában stratégiai, vagy taktikai szinten dől el a hosszú távú együttműködéseknek 

köszönhetően. Figyelembe véve, hogy egy autó több mint 10.000 alkatrészből épül fel, a 

hálózat megszámlálhatatlanul sok csúcsot (szervezetek) és az azokat összekötő éleket 

(együttműködések) tartalmaz. Aggregált hálózati szemszögből nézve ez azt jelenti, hogy a 

hálózat folyamatosan változik, ezért ahhoz hogy megfelelően modellezzük az ellátási 

láncot és annak fejlődését egy jellemzően dinamikus környezet szükséges.  

Aszerint hogy az ellátási láncban determinisztikus vagy sztochasztikus folyamatokról 

beszélünk, a vizsgálat mélysége mutatja. Szintenként különböző modellek figyelhetőek 

meg.  

 
3. ábra Üzleti folyamatok beágyazódása az autóipari ellátási lánc különböző szintjein  

(Forrás: saját szerkesztés) 
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A kidolgozott kategorizálás segítségül szolgál, hogy mely tényezőket érdemes 

megvizsgálni illetve figyelembe venni a tervezési feladatok indításakor. Gyakorlati 

szempontból felhívja a figyelmet az ellátási lánc kritikus elemeire, amely a bizonytalanság 

elkerülés céljából fontos támpontot adhat a koncepciók kiválasztásakor.  

A kutatás során felállítottam a logisztika eszközeinek beágyazódását az egyes 

vállalatvezetési szinteken, figyelembe véve azok determinisztikus és sztochasztikus 

tulajdonságait. Ennek segítségével a 3. ábrán szemléltem az autóipari üzleti folyamatok 

elhelyezkedését. A kidolgozott kategorizálás segítségül szolgál, hogy mely tényezőket 

érdemes megvizsgálni illetve figyelembe venni a tervezési feladatok indításakor. 

Gyakorlati szempontból felhívja a figyelmet az ellátási lánc kritikus elemeire, amely a 

bizonytalanság elkerülés céljából fontos támpontot adhat a koncepciók kiválasztásakor.  

Tézis 3. Kimutattam, hogy az OEM és beszállító közötti kapcsolatrendszer irányítási 

szintenként eltérő bekövetkezési valószínűséggel rendelkező input adatot dolgoz fel. 

Kategorizáló jellegű modell keretet hoztam létre a logisztika tágabb értelemben vett 

eszközeivel, figyelembe véve az üzleti folyamatok determinisztikus és sztochasztikus 

jellegű tulajdonságait. Ez a megközelítés gyakorlati szempontból hívja fel a figyelmet 

az ellátási lánc kritikus elemeire, így a bizonytalanság elkerülése céljából fontos 

támpontot adhat a stratégiai és taktikai koncepciók kiválasztásakor.  

A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikációk: [D5],[D8],[D10]  

 

4.3. Véletlenszerűségen alapuló hálózateleméleti párhuzamok 

Az autóipari ellátási hálózat nem sztochasztikusan szerveződik, mégis modellezhető 

bizonyos szempontból véletlenszerűen létrejövő kapcsolatok hálózataként. Az ellátási 

láncok szereplői esetünkben a beszállítók és a nagy autóipari vállalatok. Egy-egy 

vállalatnak rengeteg beszállítója lehet és van is, ezért a létrejövő hálózat tipikusan olyan, 

amelyben van néhány hub (ezek az autógyárak), melyekhez sok-sok csúcs kapcsolódik 

(ezek a beszállítók). A tapasztalat szerint egy beszállító nem szállít minden gyárnak, sőt 

előfordulhat olyan eset is, hogy csak egyetlen egynek a beszállítója. Ez a hálózatban azt 

eredményezi, hogy az ellátási hálózatok a beszállítókon keresztül kapcsolódnak 

egymáshoz, de ezek között nagy valószínűséggel nincs olyan, amely az összes hubhoz 

kapcsolódik.  

Ezért fontos a kapcsolati hálózat modellezése, melynek megalkotásához a magyarországi 

autóipari szektor szereplőit vettem alapul. Öt autógyártó, valamint százhetvenkilenc 
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autóiparai beszállító adatait használtam fel. A gyártó-beszállító kapcsolatok kialakítását 

befolyásoló tényezőknél nemlineáris valószínűségi függvényeket vettem figyelembe. A 

kapcsolódási preferenciákra ható változók elsődleges szempontjainak a szereplők 

távolságát, valamint a méretüket (árbevétel szerint) tekintettem. 

Elsőként néhány elméleti modellt dolgoztam ki melyek megmutatták a kapcsolódási 

valószínűségek rendeződését különféle esetekben, majd szimulációsmodell segítségével 

mutattam be a kapcsolódások lehetséges változatait. A szimulációban feltételezem, hogy az 

egyes beszállítók kapcsolódásai a modell szerint különböző kritériumok szerint 

preferenciális valószínűséggel történnek, azaz egyes gyárakhoz eltérő valószínűséggel 

csatlakoznak. A feltételezés és a realitás alapján ezeket a csatlakozási valószínűségeket 

mindenképpen befolyásolják az alábbi tényezők: 

 Az adott autóipari vállalat magyarországi jelenlétének mérete. Nagyobb partnerhez 

szívesebben csatlakoznak a beszállítók. 

 A partner távolsága a beszállítótól. A távolságot itt többféleképpen lehet 

értelmezni: beszélhetünk a közúti távolságról (de bizonyos esetekben vasúti vagy 

akár légi fuvar is szóba jöhet), de a távolság megtételéhez szükséges időről is, vagy 

egységnyi áru eljuttatásához szükséges fajlagos költségről is. 

 Mivel az autógyárak megbízhatósági okokból szívesebben kötnek szerződést 

komoly, stabil háttérrel rendelkező partnerekkel, ezért a beszállító gazdasági mérete 

is szerepet játszik a kapcsolat létrejöttében. 

Ily módon a kapcsolat létrejöttének valószínűsége az alábbi általános formulával adható 

meg:  

),,( dbcfP   

 

ahol c a reménybeli partner autóipari (OEM) vállalat gazdasági mérete, b a beszállító 

gazdasági mérete, d pedig kettejük távolsága, mely a fentiek értelmében nem feltétlenül 

csupán földrajzi távolságot jelent. Feltételezés szerint az alábbiak teljesülnek az f 

függvényre: 

 minél nagyobb c értéke, annál nagyobb P értéke, vagyis az f függvény c-ben 

monoton növő; 

 minél nagyobb b értéke, annál nagyobb P értéke, vagyis az f függvény b-ben 

monoton növő, továbbá: 
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 minél nagyobb d értéke, annál kisebb P értéke, vagyis az f függvény d-ben 

monoton csökkenő. 

A 4.ábrán szemléltetem azt az elméleti állapotot, amikor a távolság és az OEM nagysága 

együttesen befolyásolja a kapcsolat létrejöttének a valószínűségét. Az alapverzióban 

pontosan egy céghez kapcsolódhat (a), a továbbiakban legfeljebb 2 (b.), 3 (c.) ill. 4 (d.) 

partnere lehet egy adott beszállítónak 

 

 

4. ábra Hálózati topológia, amikor a kapcsolódás valószínűsége a távolságtól és az OEM nagyságától is 
függ. (saját szerkesztés)  

 

Az elméleti hátteret követően, valós adatokon alapuló szimulációs segítségével vizsgáltam 

tovább az ellátási láncot a Magyarországi példán keresztül.  

Az OEM-beszállító távolágfüggő kapcsolódási valószínűségének modellezéséhez olyan 

függvényre van szükség, ami a kiindulópontnál (0 km) a távolság növekedésével 

fokozatosan növekvő mértékben csökkenti a kapcsolódás valószínűségét, majd egy 

bizonyos pont után csökkenő mértékű csökkenést ábrázol. Ezzel modelleztem a 

távolságnak azt a hatását, hogy azonos régióban lévő beszállítók nagyobb mértékben 

versenytársai egymásnak (progresszíven csökkenő szakasz), míg a távolabbi beszállítók 

más versenyelőnyök mentén érvényesülhetnek, ott a távolság jelentősége egymáshoz 

viszonyítva lecsökken (degresszíven csökkenő szakasz). Hanem régión belüli, régiók 

közötti kapcsolódási potenciálokat.  
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5. ábra Kapcsolódási valószínűséget leíró szigmoid függvény távolság alapján (saját szerkesztés) 

 

Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező függvényeket szigmoid függvényeknek nevezzük, 

amelyek közül a logisztikus függvényt választottam a kapcsolódási valószínűség 

leírásához. Az alapfüggvény vízszintes tengely menti eltolása, nyújtása, valamint 0-nál vett 

helyettesítési értékével történő osztása után az alábbi összefüggésre adódik:  

 

ahol: 

Ps – OEM és beszállító távolságfüggő valószínűségi változó 

s – OEM és beszállító távolsága 

i – inflexiós pont (vízszintes tengely menti eltolás) 

a – meredekség (nyújtás) 

 
Az OEM-beszállító méretfüggő kapcsolódási valószínűségének modellezéséhez használt 

lineáris függvényt olyan korrekcióval egészítettem ki, amely csökkenti a méretkülönbségek 

egyenes arányú hatását. A hatáscsökkentés érdekében a forgalom figyelembevételénél 

logaritmikus skálát alkalmaztam, így a forgalom abszolútértéke helyett annak természetes 

alapú logaritmusát vizsgáltam. Ezen korrekciót alkalmaztam mind az OEM, mind a 

beszállító mérethatásánál (az alábbi összefüggés az OEM méretével kapcsolatos 

valószínűségi változót írja le):  

 

ahol: 
PT – OEM és beszállító méretfüggő valószínűségi változó 
TOEM1 – OEM1 forgalma  
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Az OEM kiválasztás kritériumvizsgálatánál beépítettem annak a lehetőségnek a 

vizsgálatát, hogy az adott OEM nem telítődött-e (maximális beszállító). A beszállítók 

kiválasztásánál megengedhető közös beszállító, továbbá meg is tiltható az, hogy egy már 

kiválasztott beszállító további kapcsolatot létesíthessen.  

Ezen valószínűségi változók adott paraméterek mentén statikus értékekkel rendelkeznek, a 

modell futtatása közben végig megőrzik értékeiket, továbbá megismételt futtatásnál is 

változatlanok maradnak, ezért Markov-tulajdonságúak. 

Commodity alapú modell 
A beszállítók választásának korlátozása nem csak mennyiségi, hanem minőségi 

szempontok alapján is szelektálható. Egy adott tevékenység ellátására csak azon beszállítói 

körből nyílik lehetőség, aki azt a feladatot végre is tudja hajtani. Jelen modellben ezt az 

igényt úgy építettem be, hogy az OEM beszállítóválasztást megelőzi a feladattípus 

(alkatrészcsoport) kiválasztása. Ezután a modell már csak azon beszállítók közül válogat, 

melyek alkalmasak a feladat elvégzésére, és futtatása az alábbi folyamat ábra alapján 

adódik: 

 

6. ábra Szimulációs modell módosított folyamatábrája commodity kiválasztás figyelembevételével 
(saját szerkesztés [Dömötörfi et al., 2019]) 
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A modellezés során Commoditynek neveztem azt az adott feladatkört, amit a beszállítók 

egy csoportja el tud végezni. Itt is lehetőség van azon korlátozó tényező beállítására, hogy 

egy beszállító hány OEM-hez kapcsolódhat.  

Konszernen alapuló preferenciális kapcsolódások  
A kapcsolódási modell résztevői alapesetben olyan valószínűségi változók mentén 

kerülnek párosításra, amely Markov-tulajdonságú, a modell futtatása során változatlan 

marad. Azonban létezhet olyan lefutást befolyásoló tényező, amely párosítás eredményét 

gyűrűzteti tovább a futtatás során.  

A modellben ezt a szerepet az OEM-ek egymás közötti kapcsolatán keresztül mutatom be. 

Amennyiben két OEM között jó viszony alakul ki, megosztják egymás között a beszállítói 

tapasztalatokat, esetleg közös fejlesztési programjaik vannak, szélsőséges esetben azonos 

tulajdonosi háttérrel rendelkeznek, úgy egy beszállító csatlakozása az egyik OEM-hez 

elősegíti a másikhoz történő csatlakozását (értelemszerűen ez olyan futtatási 

peremfeltételek mellett teljesíthető csak, ahol megengedett egy beszállító több OEM 

kapcsolata). Amennyiben a két OEM között rossz viszony alakul ki, úgy az egyikhez 

történő csatlakozás csökkenti, szélsőséges esetben ki is zárhatja a másikkal történő 

kapcsolatteremtés lehetőségét. Az alábbi ábrán ki,j értékekkel jelöltem az egymás közötti 

kapcsolat minőségét. 

 

7. ábra Konszern alapú kapcsolati gráf feltételezett kapcsolati valószínűségekkel (saját szerkesztés 
[Dömötörfi et al., 2019]) 

 

A modell ezen tulajdonsággal történő kiegészítéséhez be kell vezetni egy olyan 

dinamikusan változó valószínűségi értéket (Pk) amely attól függően változtatja értékét, 

hogy az adott beszállító milyen kapcsolatot létesített már a piacon. Ezzel a modell elveszíti 

Markov-tulajdonságát, mivel a múltbéli kapcsolatok hatást gyakorolnak a jövőbeni 

állapotra.  
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A szimulációban ezt az autógyártók és beszállítók egymás közötti kapcsolatát és annak 

kiválasztódási folyamatát igyekeztem modellezni. A felépített modell segítéségével azt 

vizsgáltam, hogy egy adott típusú kapcsolódási preferencia megváltoztatásával milyen 

mértékben változik meg a futtatás kimenetele. Ebből adódóan a következő téziseket 

fogalmaztam meg:  

 

Tézis 4. Az autóipari ellátási láncokra, mint hálózatokra a komplexitásból és a 

különféle preferenciákon (távolság, gazdasági méret, partner mérete, stb.) alapuló, de 

sokszor véletlenszerű kapcsolódásokból adódóan, érvényesek a skála-független -

független hálózatokat generáló törvényszerűségek. Matematikai modellt 

konstruáltam a fenti preferenciák hatásának leírására, figyelembe véve az autóipari 

beszállítók sajátos jellemző viselkedését, melyek döntően befolyásolják a kialakuló 

hálózat struktúráját.  

A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikációk: 

[D1],[D3],[D4,][D5],[D6]  

 

Tézis 5. Szimulációs modellt dolgoztam ki a fenti struktúrák viselkedésének és 

alkalmazhatóságának tanulmányozására, amely képes figyelembe venni az autóipari 

ellátási láncokban rejlő sajátos kapcsolatokat, méretbeli problémákat és stratégiai 

szempontokat is.  

A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikáció: [D1],[D3] 

 

Tézis 6. Széleskörű szimulációs kísérleteket végeztem a kidolgozott hálózati modell 

elemzésére az ellátási lánc legfontosabb paramétereinek változtatásával, különös 

tekintettel a hálózat struktúráját eredményező valószínűségelméleti megfontolásokra. 

Az így kapott eredmények jó alapot adnak a modellezett rendszer viselkedésének 

elemzésére.  

A tézisben megfogalmazott eredményeket tartalmazó publikáció: [D1],[D3] 
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5. Eredmények összefoglalása, jövőbeli kutatási irányok 
 

A doktori disszertáció a logisztika és ellátási lánc autóipari kontextusban történő 

vizsgálatával foglalkozott. Fontos megemlíteni, hogy a vizsgálatok nem elsősorban az 

autóiparral gyakran összefüggésbe hozott (Just-in-Time, kanban stb.) elméletekre és 

általános logisztikai menedzsment kérdésekre (raktározás, készletezés, szállítmányozás 

stb.) összpontosultak. Sokkal inkább holisztikus szemléletben mutatják be a rendszer 

egészét és az egész hálózat interakcióinak jellemzésére tesznek kísérletet. A fentiek alapján 

arra törekedtem, hogy pontosan és részletesen leírjam azokat a hatásokat, amelyek 

befolyásolják a hálózat működését.  

Az 1. tézisben definiáltam az autóipari ellátási lánc fogalmát, felállítottam egy lehetséges 

hálózati modellt a működésére. Az autóipari ellátási láncban a logisztikai rendszert, az 

egyensúlyi állapot fenntartását biztosító modern irányítási rendszerként definiáltam és 

leírást adtam a működésére, valamint megállapítottam, hogy az Ipar 4.0 keretében 

megvalósuló okos (SMART) technológiák döntő jelentőségűek lesznek az autóipari ellátási 

láncok irányításában, megváltoztatva annak jelenlegi jellemzőit.  

A 2. tézisben kimondtam, hogy a logisztikai hálózatok sok szempontból analóg módon 

viselkednek a nagyméretű közúti hálózatokkal. A nagyméretű nemlineáris közúti hálózatok 

elméletére támaszkodva modellt hoztam létre a logisztikai hálózatok pozitív dinamikus 

rendszerének leírására, mely további új lehetőségeket biztosít a szállítási folyamatok 

vizsgálatára és optimális irányítására.  

A 3. tézisben leírtam, hogy az autóipari ellátási hálózatban rejlő kapcsolatok szintenként 

különböző, determinisztikus és sztochasztikus jelleget mutatnak. Kategorikus modellt 

adtam a logisztika eszközeinek beágyazódására az egyes vállalatvezetési szinteken, 

figyelembe véve azok determinisztikus és sztochasztikus tulajdonságait. A kidolgozott 

kategorizálás segítségül szolgál arra, hogy mely tényezőket érdemes megvizsgálni illetve 

figyelembe venni a tervezési feladatok indításakor. Gyakorlati szempontból felhívja a 

figyelmet az ellátási lánc kritikus elemeire, így a bizonytalanság elkerülése céljából fontos 

támpontot adhat a stratégia és taktikai koncepciók kiválasztásakor.  

A 4. tézisben megállapítottam, hogy az autóipari ellátási láncokra, mint hálózatokra a 

komplexitásból és a különféle preferenciákon (távolság, gazdasági méret, partner mérete, 

stb.) alapuló, de sokszor véletlenszerűnek tekinthető kapcsolódásokból adódóan 

érvényesek a skála-független hálózatok jellemzői. Matematikai modellt adtam a fenti 
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preferenciák szerepének leírására, figyelembe véve az autóipari beszállítók jellemző 

viselkedését, mely döntően befolyásolja a kialakuló hálózat struktúráját.  

Az 5. Tézis eredményeként szimulációs modellt dolgoztam ki a fenti struktúrák 

viselkedésének és alkalmazhatóságának tanulmányozására, amely képes figyelembe venni 

az autóipari ellátási láncokban rejlő sajátos kapcsolatokat, méretbeli problémákat és 

stratégiai szempontokat is.  

A 6. Tézisben széleskörű szimulációs kísérleteket végeztem a kidolgozott hálózati modell 

elemzésére az ellátási lánc legfontosabb paramétereinek változtatásával, különös tekintettel 

a hálózat struktúráját eredményező valószínűségelméleti megfontolásokra. Az így kapott 

eredmények jó alapot adnak a modellezett rendszer viselkedésének elemzésére. 

 

Fontos terület marad a kutatók számára a komplexitás nyomon követése, a folyamatok 

ismétlődő monitoringja, analizálása és a hálózatok multikritériumos értelmezése. Cél a 

rendszer fenntarthatóságának biztosítása, az innovatív koncepciók által.  

Az autóipar egyik legfontosabb célja marad az autók rövid átfutási idővel történő 

legyártása alacsony készletek és magas flexibilitás mellett. A flexibilis gyárak helyett a 

rugalmas ellátási láncokra helyeződik a hangsúly, ami azonban nem mindig jár együtt 

magasabb jövedelmezőséggel. Az új termékek és termékfajták gyors bevezetése és a vevők 

igényeihez való alkalmazkodás képessége olyan külső rugalmassági tényező, amelyek 

számos értékteremtő tevékenységet integrálnak az ellátási láncon keresztül.  

Az ellátási láncok növekvő összehangolásával a szűk keresztmetszetek a szállítási 

műveletekben súlyos korlátokká válhatnak. Ezért további kutatásokra van szükség arra 

vonatkozóan, hogy az ellátási lánc esetében hogyan kell megtervezni a teljes rugalmassági 

szintet, az egyes ellátási láncban részt vevő partnerek között. A fő cél a rendszer 

összehangolása oly módon, mely az erőforrásokat optimalizálja, csökkentve ezáltal a 

környezetterhelést. Ennek következtében egy olyan élhetőbb kultúrát biztosít, amely a jövő 

nemzedéke számára is biztosítja a fenntarthatóságot.  
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