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1 Kutatás bemutatása, kitűzött cél 

A vállalati rendszerek irányítása, és nem utolsósorban hatékony működtetése az állandóan 

változó környezeti hatások függvényében csak megfelelő információkezelési módszerekkel 

érhető el. Napjainkban a vállalati környezetben elképesztő mennyiségű – strukturáltalan – adat 

keletkezik, melyet emberek és hálózatba kapcsolt eszközök közösen állítanak elő: ezen adatok 

hatékony feldolgozása a sikeresség kulcsa lehet. 

A fentiek miatt disszertációm témaköre a termelő vállalatok belső információkezelési 

gyakorlatainak feltérképezése, és a kutatás során feltárt és felismert problematikák bemutatása, 

és erre vonatkozó tudományos következtetéseim ismertetése.  

 

1.1 A kutatási téma választásának indokai 

Témaválasztásomban döntő szerepet játszott, hogy az általam vizsgált terület gyakorlati 

szemléletmódot igényel, melyet több éves tanácsadói gyakorlatom alatt sikerült megszereznem.  

Gyakorlati ismereteimen segítettek a létező problémák megfogalmazásában, elméleti 

ismereteim pedig hozzájárultak ezen nehézségekre adandó tudományos válaszok 

megalkotásában. Bízom abban, hogy az ilyenformán megszerzett tudást és értékrendet 

megfelelőképpen tudom használni a dolgozat megírása során. 

Dolgozatomban kiemelt szerepet szánok a kérdéskörben megjelent meghatározó művek 

ismertetésének.  

Témaválasztásom aktualitását bizonyítja, hogy a választott terület folyamatosan és 

dinamikusan fejlődik – illetve sok esetben fejlődésének igénye –, mely csak és kizárólag 

megfelelő információkezelés mellett valósítható meg. Kijelenthető, hogy az állandóan változó 

gazdasági és piaci környezetben egyetlen olyan vállalat sem tud versenyképes maradni, amelyik 

figyelmen kívül hagyja belső adatkezelési mechanizmusainak folyamatos felülvizsgálatát, és 

javítását. 

Az információ kezelésével kapcsolatos problémák a vállalati hierarchia minden szintjén és 

területén jelen vannak. Piaci előnyt az a vállalat képes elérni, amely stratégiai, taktikai és 

operatív szinten is képes csökkenteni a rendszerben rejlő entrópiát. Viszont a bizonytalanság 

csökkentését nem lehet pusztán technikai eszközök beszerzésével befolyásolni. Ehhez egy, az 

eddigiektől eltérő, új típusú erőforrás kezelési stratégia megalkotása szükséges.  

Dolgozatomban egy ilyen erőforrás, illetve információkezelési stratégia megalkotását célzom 

meg. 
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1.2 A kutatási módszertan 

A disszertációt a következők szerint építettem fel: 

A disszertáció bevezető fejezete a vállalati információkezelés szükségességével foglalkozik, 

mely során külön figyelmet fordítottam az egyes szervezetek közötti anyag és 

információáramlási folyamatokra. Ennek a fejezetnek a célja a szakterületének átfogó 

bemutatása a későbbiekben felvázolt problémakör meghatározása végett. A kutatási területet 

nem lehet önmagában, függetlenítve a hozzá kapcsolódó más szakterületektől vizsgálni, ezért 

fontosnak éreztem, hogy feltérképezzem ezeket a területeket is. 

Módszertan: 

A bevezető fejezetben a téma megismerésére származtató módszereket használok, melyek 

megfigyeléseken, megismeréseken alapulnak. Ezen megfigyeléseket összegezem, és 

következtetéseket vonok le. 

A dolgozat következő része az információ definiálásával kapcsolatos fogalmi 

meghatározásokat vizsgálja. Itt történik meg a témához kapcsolódó releváns szakirodalmak 

feltárása. A szakirodalom feldolgozás során törekedtem arra, hogy próbáljak átfogó képet adni 

az egyes definíciók értelmezéséhez. A vizsgálat során tipizálom az információs környezetet, és 

meghatározom a vállalati környezet számára is hasznos értelmezését. 

Módszertan: 

Szakirodalomelemzés során feltárom a releváns kutatási eredményeket, melyeket deduktív 

módszerrel összesítem és rendszerezem.  

A második fejezet foglalkozik a vállalati környezet számára releváns információk 

meghatározhatóságának feltételeivel. Jellemzem az információk jóságának kritériumait, illetve 

foglalkozom azok megismerhetőségének lehetőségeivel. Definiálom az információ 

megismerhetőségének kritériumait és vállalati környezetbe helyezem ezek korlátait. 

Módszertan: 

Logikai következtetések alkalmazásával meghatározom az információ jóságának 

kritériumait. A kritériumokat összegezem, és további logikai következtetéseket vonok le. 

A harmadik fejezetben a vállalati rendszerek azon tulajdonságát vizsgálom, amelyek képesek a 

hiányos információkból adódó működési nehézségek kompenzálására. Megállapítom, hogy a 

nem megfelelő értékű információ pótlására a vállalati rendszerek egyéb erőforrásokat 

transzformálnak át. Feltárom ezeket az erőforrásokat, és kontextusba helyezem a megfelelő 

jóságértékkel bíró információkkal. 
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Módszertan: 

Induktív módszerrel meghatározom a transzformációs lehetőségek és a nem megfelelő 

információk közötti összefüggéseket. 

A negyedik fejezetben rámutatok arra, hogy – jellemzően – a vállalati szereplők nincsenek 

tisztában a központi erőforrásnak tekintett információik értékével. Erre vonatkozóan az előző 

fejezetben említett más erőforrás transzformációk költségeit veszem alapul ezen információk 

értékének meghatározására. 

Módszertan: 

Matematikai módszerrel megalkotom a jóság menedzsment lehetséges modelljét.  

Az ötödik fejezetben ismertetek egy lehetséges információkezelési modellt, melyet egy 

speciális vállalati logisztikai alrendszer keretein belül mutatok be. Ebben a modellben adott 

időpillanatban rendelkezésünkre álló, megfelelő jóságértékkel bíró információkat fuzzy 

halmazok általánosításának tekinthető hierarchikus felépítésű fuzzy szignatúrákkal modellezek. 

Ehhez feltárom a vállatok ezen szintjéhez kapcsolódó jelenlegi adatkezelési megoldásokat, és 

rámutatok arra a területre, aminek a támogatását kiemelten fontosnak tekintem. 

Módszertan: 

Megfigyelések, és személyes mélyinterjúk eredményeinek összegzését követően feltárom a 

speciális vállalati terület problémáit. Ezen eredményeket módszertani leíró matematikai 

nyelvezetbe ültetem, és az elért eredményeket verifikálom. 

A hatodik fejezetben bemutatok egy újszerű adatkezelési modellt, melynek bevezetésével – a 

logisztika területén bizonyos feltételek megléte mellett, kizárólag a vállalati működést leíró 

mikroökonómiai modellek esetében – a logisztikai folyamatbizonytalanság számszerű 

előrejelzése megvalósulhat. 

Módszertan: 

Matematikai módszerekkel felállítok egy olyan újszerű információkezelési modellt, mely 

képes lehet a vállalati folyamatokban rejlő bizonytalanság csökkentésére. 
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2 Kutatási terület áttekintése 

2.1 Vállalati rendszerek működésének szakirodalmi szinopszisa 

A vállalati működést leíró modellekkel a XX. század elején kezdtek el a kutatók foglalkozni. 

Ezek a vizsgálatok főként a raktározás, termelés, készletezés, csomagolás, szállítás, 

szállítmányozás és anyagmozgatás szervezésének és irányításának lehetőségeit vizsgálták: ezek 

a mai logisztika területei.  

A tudományág fejlődésének kiindulópontjaként tekinthető R. Borsodi 1926-ban megjelent „The 

Distribution Age” című könyve. Borsodi ebben az írásban a vállalati működés vizsgálata mellett 

először említi meg a logisztikát, mint különálló vállalati területet, amely az elosztás és szervezés 

tevékenységével foglalkozik [1].  

A XX. század végére az Amerikai Logisztikai Társaság által elfogadásra került általános 

definíció értelmében ”A logisztika nyersanyagok, félkész termékek, és késztermékek hatékony 

áramlásának tervezését, megvalósítását és ellenőrzését szolgáló tevékenységek integrációja. 

Ezek a tevékenységek magukba foglalják a vevőszolgálatot, a kereslet előrejelzést, az elosztást, 

a készletgazdálkodást, az anyagmozgatást, a szállítást, a termelésprogramozást, és egyéb 

tevékenységeket is." [2] 

A fent említett definíció már inkább közelít az 

ellátási lánc-menedzsment (Supply Chain 

Management – SCM) fogalmához – ami egy adott 

termékhez kapcsolódó összes fizikai áramlás 

tervezését és ellenőrzését végzi a kitermelés helyétől 

a végfelhasználóhoz való eljuttatásig [3]. 

Az áruáramlás minősége, azaz a kiszolgálási 

színvonal azonban nem fejezhető ki pusztán magával 

a teljesítéssel, ehhez szükség van a termék megfelelő 

helyen, időben és mennyiségben (gyorsaságban is) 

való rendelkezésre állásához [28]. – Talán ennek a 

gondolatmenetnek – Prezenszki József által is – 

egyszerűsített és kiegészített meghatározásával „robbant be” a logisztika, mint tudományág 

Magyarországra a 90-es évek közepén. 

 

ELLÁTÁSI LÁNC-

MENEDZSMENT

Beszállító Termelő Vevő

ANYAGÁRAMLÁS

INFORMÁCIÓÁRAMLÁS

 

1. ábra: Ellátási lánc modell elvi 

felépítése Cooper ábrája alapján (saját 

szekesztés) [3] 
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Eszerint az általa publikált 5M típusú logisztika fogalmi meghatározás szerint a logisztika 

megfelelő anyagot, energiát, információt, személyt 

 megfelelő mennyiségben 

 megfelelő minőségben, 

 megfelelő időpontban, 

 megfelelő (minimális) költséggel juttat el a 

 megfelelő helyre [2]. 

Az 5M elvtől indulva, a 7M elven át a 9M-10M elvig nem történt más, minthogy az időben 

előre haladva a logisztika definíciói fokozatosan kiegészültek, kibővültek és részletesebbé 

váltak, azonban alapjai mai napig helytállók maradtak. Jelenleg a logisztikai feladatok elemei 

a következők 10M): 

 a megfelelő információ 

 a megfelelő anyag 

 a megfelelő energia 

 a megfelelő személyek jussanak el 

 a megfelelő helyre 

 a megfelelő mennyiségben 

 a megfelelő időpontban 

 a megfelelő minőségben, 

 a megfelelő állapotban 

 a megfelelő költséggel. 

Összegezve: a logisztika a vállalati rendszerek dinamikus működésének alapja. Működésének 

minőségét az adott vállalatoknál kialakított információs csatornák és információkezelési 

metódusok hatékonysága határozza meg. 

Megállapításom – sajnos – nem újkeletű egyik nagyrabecsült íróm – Jim Womack – például 

régóta hangoztatja a hatékony vállalati információmenedzsment meglétének szükségességét 

[39]. 

Tehát hiába a ma oly divatos Lean1 tréningek – amelyeknek az oktatáson túl, a stratégiai 

eredmények szintjén a szervezeti kultúraváltáson keresztül is vannak hatásai [100] –, ha ezek a 

                                                 
1 A Lean, azaz a karcsú gyártási rendszer a következőképpen határozható meg: „Szisztematikus megközelítés a 

veszteségek (nem értékteremtő tevékenységek) azonosítására és kiküszöbölésére, a vevői húzáson alapuló 

termelési folyamat állandó javításával, a tökéletességre törekedve.” [81] 
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hatások a hibás, vagy nem meglévő információmenedzsment miatt nem tarthatók fenn 

hosszútávon. 

Mivel az információ indítja el a termelési folyamatot, információ tartja össze az egyes szervezeti 

egységeket, és információ mozgatja az ellátási láncokat ezért ideje lenne úgy kezelni, mint a 

többi erőforrást, legyen az akár a tőke vagy az anyagi javak [8]. 

Az információ átadásának és kezelésének nehézsége a vállatok működési hatékonyságán 

egyértelműen tetten érhetők. A téma fontosságát ezen problémák feltárásán keresztül a 

következő fejezetekben szeretném bizonyítani. 

 

2.1.1 Információkezelés nehézségei vállalati környezetben 

Tapasztalataim szerint egy szervezeti egység vagy akár vállalat egybentartására – bizonyos 

méret alatt – nem feltétlenül szükséges számítógépes rendszerek használata. Sok esetben 

elegendő a szóbeli és az írott információ alkalmazása is. Azonban számítástechnika 

fejlődésével egyre ritkábbá válnak az ilyen típusú vállalatok, helyüket az „új” számítógéppel 

vezérelt cégek veszik át, melyek irányításában így különösen nagy szerepe jut, az információ 

adás-vétel körülményeinek, nevezetesen annak, hogy 

 Milyen pontosan adható át maga az információ? 

 Az átadott információ mennyire pontosan hordozza a kívánt jelentést? 

 A vett jelentés milyen hatékonysággal váltja ki a kívánt hatást? [12] 

A fenti kérdések Claude E. Shannon és Warren Weaver által megalkotott hírközlési problémák 

három alapvető kérdéskörére utalnak vissza, melyek részletes értelmezése nélkül nem juthatunk 

el addig a felismerésig, mely disszertációm szempontjából egyik alapvető feltevés, hogy az 

emberek adatfeldolgozó képessége – különösen vállalati környezetben – nem megfelelő az 

információ kívánt szintű kezelésére és sajnos a digitális számítástechnika is csak 

korlátozottan képes erre. 

Ennek okai többek között a következők lehetnek: 

 Technikai problémában keresendők 

Az emberi kommunikációban alapvető probléma, hogy gyakoriak a félreértések. Sok 

esetben az átadott információkat tévesen értelmezik, vagy egyszerűen fel sem 

dolgozzák azokat. Igaz ez, az ember-gép kommunikációra is. 

 Szemantikai problémában értendők 
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A közölni kívánt információ vajon ugyanazt jelenti a küldőnek és a vevőnek egyaránt? 

– Hogyan lehet ezt biztosítani? 

 Átadás hatékonyságának problémáiban keresendők 

Amennyiben sikerült átadni és fogadni is az információt, még mindig ott van az, hogy 

milyen hatást érünk el vele. Hiszen az információátadás célja a bizonytalanság az 

entrópia csökkentése. 

A fentiekben bemutatott alapvető információkezelési problémák mindenhol jelen vannak. Piaci 

előnyt az a vállalat képes elérni, amelyik stratégiai, taktikai és operatív szinten is képes 

csökkenteni a rendszerben rejlő entrópiát. 

A bizonytalanság csökkentését nem lehet pusztán technikai eszközök beszerzésével 

befolyásolni ehhez egy új típusú erőforrás kezelési stratégia megalkotása szükséges. 

 

2.1.2 Információáramlás alapvető folyamatai 

Vállalati környezetben történő információáramlás kialakításánál alapkövetelmény, hogy a 

rendszerek az előírásoknak megfelelően sztenderdizáltan működjenek. Az ilyen jellegű 

rendszerek zavartűrése jelentős kell hogy legyen. 

Az ilyen típusú folyamatokban úgy 

garantálható a folyamatok sztenderd 

eredménye, hogy folyamatosan – lehetőség 

szerint automatikusan – összehasonlítják a 

kimeneti eredményeket az előírt értékekkel. 

Eltérés esetén automatikus szabályozás lép 

életbe a korrekciók kijavítására [79]. 

Ennek vázlatát mutatja be a jobb oldali ábra. 

A vállalati rendszerekben az 

információáramlásnak az anyagáramláshoz 

való térbeli és időbeli viszonyát vizsgálva 

megkülönböztethető anyagáramlással 

megegyező irányú és az anyagáramlással 

ellentétes irányú információáramlás. 

Az időbeliség tekintetében az anyagáramlást megelőző, anyagáramlással egyidejű és 

anyagáramlást követő információáramlásról beszélünk [37]. 

Vezérlő egység
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2. ábra: A szabályzóköri negatív visszacsatolás 

vázlata (saját szerkesztés) [79] 
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Beszállító Érték előállító Vevő

Gyártás tervező

Anyagáramlás

Információáramlás

IGÉNYEKMEGRENDELÉS

Információáramlás

 

3. ábra: Alap ellátási lánc modell (saját szerkesztés) 

 

Az anyagáramlással ellentétes irányú információáramlás – amennyiben megelőzi a fizikai 

folyamatokat – általában előjelzési célokat szolgál. Az anyagáramlással egyidejű áramlás pedig 

az érték előállítást támogatja. 

 

2.1.3 Információkezelés alapvető problémái 

Az információ kezelésével kapcsolatos problémák a vállalati hierarchia minden szintjén és 

területén jelen vannak. Az adatok gyors és pontos hozzáférhetősége a vállalatok működését 

felügyelő rendszerek alapkövetelményévé vált. Ehhez is kötődik Gimenez és Ventura 

vizsgálata, miszerint a marketing és a termelés közötti (jó) kapcsolat és (jó) együttműködés 

pozitív összefüggést mutat a jó logisztikai teljesítményben [88]. 

Észleléseim szerint a meglévő információkezelő rendszerek a rendelkezésre álló erőforrások 

felhasználásánál nem használják ki lehetőségeiket, így hiába alkalmaznak fejlett informatikai 

megoldásokat az egyes vállalatok, ha az üzemeltetett infrastruktúra a felhasználói oldalon 

szeparáltan található, és eltérő szoftveres megoldások miatt kihasználatlan marad. 

Nem segíti a helyzet kezelését az sem, hogy a szeparáltan működő rendszerelemek 

központosítására nem léteznek szervezeti szabályozások, így ahogy az egyes 

rendszerelemekben tárolt információk mennyisége nő, úgy növekszik az információ 

kinyerésére fordított idő is. 

Meglátásom szerint a vállalati rendszerek fejlődésének kerékkötőjét nem az alkalmazott 

hardverelemek jelentik, hanem a szoftveres oldal. 



9 

Ugyanis minél nagyobb egy működtetni kívánt rendszer, annál inkább van szüksége fejlett 

információ feldolgozási megoldások használatára, mely megoldások garantálhatják, hogy a 

feldolgozott, tárolt, és kezelt információk valós időben online bárhonnan elérhetővé váljanak. 

A problémát az elérni kívánt információ minősége jelenti. A vállalati rendszer hardver elemeit 

használók egyre-másra hoznak létre manuálisan táblázatokat, dokumentumokat. Az így 

létrehozott adatok a vállalati működés minőségét meghatározó értékkel bírnak. 

A vállalatoknál előszeretettel használt táblázatkezelő programok nem alkalmasak arra, hogy 

adatbázisként működő „szerverként” üzemeljenek. Ezekben a táblázatokban hibázni egyszerű, 

a hibás rögzítésből eredő problémák megoldása viszont kifejezetten nehéz, és energiaigényes 

feladat, így ahelyett, hogy az emberi tényező háttérbe szorulna és csak a meglévő 

rendszerelemek működtetését végezné, egyre nagyobb szerepet kap.  

Az egyre erősödő központosítási igény miatt a vállalatok már szerveren tárolják adataikat. Az 

adatokhoz való hozzáférés könnyen garantálható, azonban ugyanazon fájlon történő 

munkavégzés jelenleg felhő alapú szolgáltatások mellett is biztosítható. Ezen szolgáltatások 

használata még nem terjedt el, illetve ahol rendelkezésre is áll – jellemzően – ott sem használják 

helyesen. A dolgozók inkább felváltva dolgoznak ugyanazon dokumentumon, vagy egyszerűen 

duplikálják azokat. Ezáltal az adatok a rendszerek működtetésének határán túlra jutnak és az 

informatika számára legnehezebben kezelhető redundanciához vezetnek.  

Az adatok duplikálása miatt a különböző helyeken való tárolás elképesztően sok plusz adatot 

jelent a szükségeshez képest. Ha a redundancia elkerülése a cél, akkor olyan stabil rendszert 

kell létrehozni, ami biztosítja az adatállomány biztonságát több személy által egyidejű 

hozzáférés esetén is. 

További probléma a létrehozott adatok visszakeresése. Egy nagyméretű, átfogó táblázat esetén 

a keresést nehéz szűkíteni és pontosítani, ugyanis ezek csak kisebb mennyiségű adat, és nagyon 

precíz táblázatvezetés esetén tudnak hatékonyan működni. 

Jogosultság kiosztás alapján vállalatirányítási szoftver biztosítja a felhasználók számára az 

egyes funkcionális és hozzáférési jogok hozzárendelését, illetve egyes események 

adattartalmának megismerését és kezelését. Ezeket a lehetőségeket a különféle táblázatok 

használatával azonnal elveszíti a vállalat. Emiatt ennek kezelésére jelenleg megint csak 

specifikus programok képesek. 

A logisztika kifejezetten az a terület, ahol különböző célprogramok egymás mellett működnek. 

Ilyenek a vállalatirányítási rendszerek, fuvarszervezést támogató megoldások, 
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raktárirányítással foglalkozó alrendszerek vagy éppen az anyagáramlás irányítását modellező 

rendszerek. Ezen hálózati rendszerek közötti átjárás – jellemzően – gateway2 által biztosított.  

További észrevételem, hogy a folyamatok információrögzítési szabályozásának mértéke 

fordított arányban áll a munkavégzés sebességével. Minél jobban kötelezzük az operatív 

dolgozót adatátadásra, annál lassabban tudja végezni feladatát. 

Ebből következik, hogy a döntést meghozó taktikai egységek nem rendelkeznek kellő 

információval saját dinamikus folyamatairól (sem), így hiába vezérlik döntéseiket a jó szándék, 

és a profit növelésének vágya, ha alapvető információik helytelenek. Sok esetben sajnos észre 

sem veszik, hogy az információ amivel dolgoznak, jelentősen eltérhet a valóságtól. 

 

2.1.4 Információs csatornákban rejlő nehézségek 

Napjaink vállalati rendszereiben az információ továbbítása, feldolgozása és rögzítése fejlett 

információs és kommunikációs eszközök segítségével történik. Ilyen rendszerek támogatják a 

beszerzés, termelés és elosztás munkáját is. 

Ezen felül, minden vállalatnál (különösen a logisztikai szolgáltatóknál) az üzleti intelligencia 

is egyre fontosabbá válik [92].  

A vállalatok szervezési és irányítási folyamatainak alapját ezekben a rendszerekben a rögzített 

információk adják. Azonban be kell látnunk, hogy az információkezelés több mint informatika. 

Ez különösen annak fényében fontos, hogy a jelenlegi információs rendszerek vállalati szinten 

csak determinisztikus adatot kezelnek, jellemzően könyvelési és pénzügyi szempontú 

adatkezelést végeznek, és a folyamatoknak valamilyen szintű lekövetését tudják elvégezni, 

mint például: 

 Operatív szinten lekövetik a termelt mennyiséget, 

 Taktikai szinten a műszakra vonatkozó célértéktől való eltérést ellenőrzik, 

 Stratégiai szinten pedig az éves terv elkészülését vizsgálják. 

Az általam vizsgált gazdasági szervezetek hierarchikus felépítésűek, mely felépítés az ún. 

Packard-féle piramis modellel jól illusztrálható. 

Az alábbi ábrán jól látható, hogy az információáramlás a szervezeten belül vertikálisan és 

horizontálisan is jelen van. Vertikálisan a menedzsment eszköze, horizontálisan pedig az 

operatív folyamatok irányítója [40]. 

                                                 
2 Két különálló hálózat vagy hálózati szegmens közötti átjárást lehetővé tevő eszköz.  
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Fizikai folyamatok szintje

Stratégiai szint

(felső vezetés)

Taktikai szint

(közép vezetés)

Opratív szint

 

4. ábra: A vállalati információs rendszer Packard-féle piramis modellje (saját szerkesztés) [37] 

 

Operatív vezetési szinten a fizikai folyamatok (anyagmozgatás, termelés, tárolás) célzott 

irányítása és koordinálása zajlik. Mivel az operatív szint közvetlenül felel a megfelelő termék 

vagy szolgáltatás előállításáért, emiatt vállalati szinteken belül a legnagyobb tömegű 

információt szükséges feldolgoznia, hogy irányítási tevékenységét megfelelően végezze.  

A középvezetési szint kontrolálja az operatív szintű irányítási folyamatokat, és egyben 

információt továbbít a felső vezetés részére. 

A felső vezetés a kapott információk alapján hozza meg a vállalat hosszútávú stratégiai céljait. 

Az egyes vezetési szintekre a különböző szabályozási feladatok és horizontok jellemzőek, 

melyekből adódóan az egyes vezetési szintek információ szükségletét specifikálni lehet [40]. 

Legnagyobb mértékű információ az operatív szinteken állítódik elő. Ezt követően fokozatosan 

csökken az információ mennyisége, viszont megnő annak sűrűsége. Tehát az információ a 

Packard piramis teteje felé haladva komprimálódik, ezáltal további attitűdöket hoz létre a 

vállalati hierarchián belül, és elősegíti az egyes szintek elkülönülését. Így jöhet létre az, hogy a 

fizikai mértékek eltűnnek, és helyüket viszonyszámok veszik át. A felsőbb vezetési szinteknél, 

így akár egy adattal is jellemezhető egy vállalat tevékenysége.  

Sajnos a folyamatosan fejlődő technológia mellett mindig aktuális de Boer, illetve Brenner és 

Hamm kilencvenes években tett megállapítása, miszerint ezen vállalati rendszerek csak 

strukturált információk átadására, a kapcsolatok automatizálására összpontosítanak, ráadásul 

sok esetben szeparáltan működnek, és főként csak a taktikai szintű folyamatokat támogatják, a 
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csoportmunkát illetve a stratégiai szint munkáját nem képesek megfelelő módon segíteni [41] 

[42]. 

Mint ismeretes, az információ akkor a legpontosabb, ha a legalacsonyabb szintről (folyamatból) 

kerül real-time módon felhasználásra. Ezek a rendszerek mai napig küzdenek azzal, hogy az itt 

keletkező információt megfelelő módon átalakítva továbbítsák a döntéshozatalban résztvevők 

felé.  

 

2.1.5 A humán erőforrás jelentősége az információkezelésben 

A termelést, illetve szolgáltatást végző vállalatok számára alkalmazottaik jelentik a 

legfontosabb erőforrást. Ők állítják elő magát az értéket (terméket vagy szolgáltatást), tervezik 

és irányítják a folyamatokat. 

Mivel az egyes vállalatok erőforrásai, illetve a rendelkezésre álló stratégiák hasonlóak, így még 

inkább fontos szervezeten belül ezen értékes erőforrások birtoklása, és hatékony működésének 

biztosítása a hosszútávú versenyképesség megőrzése érdekében [34]. 

Ezek jellemzően a szellemi munkát végző indirekt alkalmazottak. Nem ritka napjainkban sem 

olyan vállalkozásokkal találkozni, ahol a szervezet működésének alapjait azon munkavállalóik 

alkotják – jellemzően tudtukon kívül –, akik fejlett infokommunikációs eszközök használata 

nélkül működtetnek raktárakat, irányítanak termelési folyamatokat, és szerveznek disztribúciós 

hálózatokat. 

Ezek azok az alkalmazottak, akik a teljes vállalat működőképességének alapját adják, és ahogy 

Barney megjegyezi, birtoklásuk és megőrzésük a vállalati versenyképesség kulcsa. Ő ezen felül 

a kulturális, kommunikációs, motivációs képességeket, és a szaktudást szintén központi 

erőforrásnak tekinti [35]. 

Meglátásom szerint a kulcs a hiányos információs rendszerek – fenntartható – működtetéséhez 

az alkalmazottakban jelen lévő fejlett improvizációs készség, ami egyébként velünk született 

humán sajátosság. 

Mint látható, az információ és az emberi erőforrás együttesen képezik a vállalati működés 

alapelemeit. Annak átadása, kezelése és értelmezése folyamatos kihívás elé állítja a 

vállalatokat. 

Különösen emiatt tartom érdekesnek, hogy feltárjam és összefoglaljam azokat a 

szakirodalmakat, melyek magának az információnak a meghatározásához kötődnek. 
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2.2 Információkezelés szakirodalmi áttekintése 

A szakterület, illetve szakterületek, melyekkel doktori disszertációmban részletesen kívánok 

foglalkozni, azok bonyolultsága, illetve megfoghatatlansága miatt különösen érdekesek. 

Kutatásom teljes egészében multidiszciplináris, ugyanis informatikai, logisztikai és bizonyos 

szintig még filozófiai témákat is érint. 

Ahogy az előző fejezetben az információkezelés vállalati aspektusaival foglalkoztam, most 

közvetlenül az információnak az értelmezési környezetét kívánom vizsgálni. 

A XXI. században az információnak, az új tudás megszerzésének, és átadásának vágya szinte 

mindennél dominánsabban van jelen a társadalomban. Folyamatosan növekszik az információ 

termelése és felhasználása. Állandóan fejlődő hírközlő hálózatok tömkelege vesz körül minket, 

biztosítva a folyamatos adatellátást. Olyan szintet ért el az új évezredben ez a fajta életvitel, 

hogy már betegségként, információs, illetve kommunikációs függőségként is hivatkozunk rá. 

Pedig az információ korszakoktól függetlenül mindig jelen volt. Az információ és a 

kommunikáció a gazdasági fejlődés alappillérei voltak és azok mindmáig. Fontosságukat 

tekintve a tőkével, nyersanyaggal és munkaerővel egyenrangúak. Braman szerint a 

legfontosabb dolog hogy felismerjük és ezáltal figyelembe vegyük, hogy az információ a 

társadalom lényegét alkotó erő [4]. Ennek ellenére csak a 19. században történtek meg az 

információ lényegét tekintő felismerések, amelyek aztán az információs társadalmak 

kialakulásához vezettek.  

Ahhoz, hogy ez a fajta hihetetlen fejlődés elinduljon, olyan korszakalkotó művek megszületése 

volt szükséges, melyek alapvetően változtatták meg az új ismeretanyag megszerzésének addig 

ismert elméleteit. Ehhez – sokan úgy gondolták –, kellett egy egységesen elfogadott 

meghatározás magára az információra, melyet első körben minden kutató a saját 

szakterületéhez képest próbált megalkotni. Ennek is tudható be, hogy Schrader 1983-ban megírt 

doktori disszertációjában már körülbelül 700 különböző információ jelentést vizsgált meg 1900 

és 1981 között, és megállapította, hogy – akkor és véleményem szerint jelenleg is – indokolatlan 

sokszínűség [5]. 

Talán emiatt is van az, hogy Robert Logan 2010-ben született írásában először „rendet tesz” az 

eluralkodott „káoszon” és tisztázza az egyes fogalmakat, mielőtt tovább haladna az információ 

boncolgatásában: 
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 Bölcsesség számára az a képesség, amely egy 

nagyobb társadalmi kontextusban választ ki 

egy értéknek megfelelő célkitűzést 

 Tudás alatt azt a képességet érti, ami stratégiai 

célokat szolgál a célok elérése érdekében. 

 Az információt strukturált adatoknak tekinti, 

amelyek jelentést adnak az adatokhoz. 

 Adatok alatt tiszta és egyszerű tényeket ért, 

semmiféle különleges struktúra vagy 

szervezet nélkül, az információ alapvető 

atomjainak tekinti őket [6]. 

Mivel a kognitív tudományokban az információnak számos megközelítése és definíciója 

létezik, emiatt teljes áttekintés szinte lehetetlen és értelmetlen, ám mégsem mehetünk el szó 

nélkül amellett, hogy hogyan változott és alakult ki az információhoz való viszony az elmúlt 

évtizedekben. 

A kezdeti időkben C. E. Shannon, L. Boltzmann, J. Neumann, L. Szilard, H. Nyquist, N. 

Wiener, C. Shannon és különösen R. V. L. Hartley Információ továbbítása című művében arra 

hívta fel a figyelmet, hogy az információ meghatározásakor célszerű figyelmen kívül hagyni a 

pszichológiai és ezáltal emberi tényezőket, és csak tisztán a fizikai mennyiségekre koncentrálva 

kell meghatározni azt [7]. 

Bőven megelőzte korát ez a fajta felismerés, azonban tovább folyt az információ 

megfoghatóságát elősegítő elméletek „gyártása” és tovább növekedett az információ, és vele 

foglalkozó tudományos megközelítések száma hol: 

 az emberi tényezőre, 

 a fizikai mennyiségekre, 

 pedig egységes megközelítésre 

irányult az információ meghatározására tekintő fókusz. 

Az információ elméletek csoportosítását sokan és sokféleképpen értelmezték már. Én nem 

kívánok új csoportokat létrehozni, a meglévők közül csak a dolgozat, és a vizsgált szakterület 

szempontjából használom, és rendszerezem az általam feldolgozott – jelentősnek talált – 

információ definíciókat az alábbi megközelítések szerint: 

 

Bölcsesség

Tudás

Információ

Adat

ZAJ

 

5. ábra: Adattól a bölcsességig (saját 

szerkesztés) [6] 
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 Pszichológiai megközelítés szerint 

Ember és ember közötti kommunikációs tevékenység során létrejövő információt 

vizsgál.  

 Kibernetikai megközelítés szerint 

Az információ matematikailag definiált, a megközelítés célja az adat továbbítás 

zavartalanságának biztosítása. 

 Értelmezési megközelítés szerint 

Értelmezési megközelítés szerint információnak csak az tekinthető, amely a vevő 

háttértudásától függő tudást ad, jelenít meg. 

 Független megközelítés szerint 

Az információ nem anyag vagy energia, és önmagában emberi gondolkodástól 

függetlenül is létezik. 

Ezekhez az általam értelmezési környezetként definiált elemekhez rendeltem hozzá a téma 

szempontjából releváns szakirodalmakat, hogy egységbe foglaljam a számos eltérő 

megközelítést. 

A fenti értelmezési tartomány mindegyike eltérően áll az információ definíciójához. Az egyes 

területek saját képükre formálták magát a definíciót is. Az egyes szerzők pedig saját 

tudományáguk tapasztalatait építették be ezen meghatározásokba. 

 

Pszichológiai megközelítés 

Wittgenstein a felhasználás szempontjából közelítette meg az információ definícióját, azaz 

információnak tekintett minden olyan új tudásanyagot, melyet használni lehet. Ez a fajta 

megközelítés segítette az információ hétköznapi megértését. 

Ennél azonban valamivel részletesebb megfogalmazásra volt szükség Machlup szerint, aki az 

információcserét ember és ember közötti tevékenységnek tekinti, amely magába foglalja az 

üzenet továbbítást feldolgozást, és a szükséges cselekvést, annak ellenére, hogy az információ 

jelentése nem feltétlen azonos a küldőnek és a fogadónak [9]. 
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Üzenet Információ Megértés

Küldött üzenet ≠  Megértett információ

Kommunikáció

Kommunikáció

Kommunikáció

Kommunikáció

Kommunikáció

Szóban/írásban

Kommunikációs folyamat Jelentés  

6. ábra: Luhmann kommunikációs modellje (saját szerkesztés) [9] 

 

Luhmann szerint a küldő és fogadó számára a jelentésnek feltétlenül azonosnak kell lenni a 

kommunikációs folyamatban [10].  

Hasonlóképpen vélekedik Capurro, aki szerint az információ és annak továbbítása embertani 

tevékenység, álláspontja szerint minden, ami jelátvitelel foglalkozik, az már a kibernetika része 

[11]. 

 

Kibernetikai megközelítés 

A fentiek tekintetében kijelenthető, hogy az információt egy mondatban minden tudományág 

számára elfogadható módon definiálni annak komplexitása miatt szinte lehetetlen. Ez a 

meghatározás kontextustól függően változik, ezért volt kiemelkedően fontos, hogy 1948-ban 

Claude E. Shannon korrigálta Hartley által egy közös „nyelven”, matematikailag definiált 

információ fogalmát, és ezzel együtt sikerült meghatároznia annak tárigényét is. 

Az információ mennyiségének logaritmikus függvénnyel történő meghatározását két stabil 

pozícióval rendelkező eszköz példáján keresztül írta le, ahol az egyes elemek egy bit információ 

tárolására képesek, és a jelkészlet minden jele azonos valószínűséggel fordul elő. Ebben az 

esetben az információ, a jel előfordulási valószínűségének függvénye a következő [12]: 

 𝐼(𝐴) = log2
1

𝑝(𝐴)
 (2.1) 
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ahol p(A) az A esemény bekövetkezésének a valószínűségét, I(A) pedig az A által reprezentált 

információmennyiséget jelenti3.  

Munkájának további eredménye, hogy megalkotta az információtovábbítás általános érvényű 

modelljét, melyben az információt „üzenetként” fogta meg, így az információt az átadás és a 

továbbítás aspektusába helyezte. 

A modellben mindenki számára egyértelműen és világosan mutatta be az információ 

továbbításban résztvevő elemeket és azok jelentőségét. A modell grafikus szemléltetését az 

alábbi segíti: 

Forrás

Kódoló

Csatorna

Dekodoló

Vevő

üzenet

jel

Fogadott

jel

üzenet

Z
a

j

Z
aj

ZajZ
a

j

 

7. ábra: Egyirányú hírközlési rendszer általános modellje (saját szerkesztés) [12] 

 

Ez a felismerés ugyan egy minden tudományág számára közös nyelv alapjait tette le, azonban 

munkásságában figyelmen kívül hagyja azt, hogy van-e jelentése az általa továbbított 

üzenetnek. 

 

Értelmezés szerinti megközelítés 

Több kutató is felhívta a figyelmet az új elmélet hátrányaira, köztük először Bar-Hillel mutatott 

rá a Shannon terminológia szemantikai csapdáira [13]. 

Bar-Hillel és Carnap 1953-ban ki is dolgozott egy új szemantikai elméletet, amelyben 

különbséget tettek az információ, az információ mennyisége és a nyelvi értelmezése között. Az 

általuk elindított szemantikai csapdára rámutató értelmezést Dretske gondolta tovább, akinek a 

                                                 
3 Megjegyzendő, hogy egymástól függetlenül közel egyidejűleg erre az összefüggésre Claude E. Shannon és 

Norbert Wiener is rámutatott. 
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meglátása szerint „információ mindaz, ami képes tudást adni” továbbá az információ értéke 

mindig a vevő háttértudásától függ [14]. 

Dretske információ átadási elvi modelljében eléggé részletesen vizsgálta, hogy milyen 

formában is jelenhet meg ugyanaz az információ az egyes értelmezési szinteken. Egy 

információ nem csak adat – bár matematikailag kívánatos lenne csak így tekinteni a témára –, 

hanem képesség arra, hogy értelmezhető tudást adjon át, de erre csak akkor képes, ha a 

jelentésének tartalma igaz és valós. Abban az esetben, ha a tartalom hamis, nem képes tudás 

átadására. 

 

Környezettel 
kapcsolatos

Információ

Jelentés-
tartalom

Útmutató Tényleges

Igaz
INFORMÁCIÓ

Hamis

Szándékos
Nem 

szándékos

adat Matematikai megközelítés

Filozófiai megközelítés

 

8. ábra: Dretske információ modellje (saját szerkesztés) [14]  

 

Erre utal Oeser is, aki az információt „Rendszer-relatív fogalomként” definiálja [15]. 

Definíciója szerint csak akkor van lehetőség az információ jelentéstartalmának 

meghatározására, ha a szereplők (küldő és vevő) egy rendszer elemei, így az információ 

megértését nem korlátozza a résztvevők háttértudásának szintje. 

Tovább viszi ezt az elméletet Mahler kutatása, aki szerint meg lehet különböztetni az 

információt úgy is, hogy azt vizsgáljuk, hogy az információ feldolgozását követően egy adott 

gazdálkodó rendszer hogyan képes megváltoztatni a szerkezetét és a viselkedését [16]. 
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Hasonlóan vélekedik Janich is, akinek a nézete szerint azt tekinthetjük információnak, ami 

kizárólag célirányos emberi cselekvést indukál [17]. 

Ennél tovább szűkíti a meghatározást Flückiger, aki szerint az információ egyénenként változó 

lehet aszerint, hogy ki milyen formában dolgozza fel azt [18]. 

Carl-Friedrich von Weizsäcker szerint az információnak két feltételnek kell megfelelnie, 

miszerint 

 az információ csak az, amit megértettünk 

 információnak csak azt tekinthetjük, ami információt generál [19]. 

Bateson szerint „a különbség, ami a különbözővé tesz.” A megértés a különbség az információ 

és a jelentés közt. A kommunikáció egységét az információ, a jelentés és a megértés adja [20]. 

 

Független megközelítés 

A fentiekben ismertetett információ meghatározásoktól merőben eltérő Norbert Wiener 

meglátása, kinek híres mondás szerint az „információ az információ, nem anyag vagy energia" 

[21]. 

Stonier is hasonlóan vélekedik, meglátása szerint emberi gondolkodástól függetlenül is létezik 

információ [22]. 

Mahler viszont úgy gondolja, hogy az az információ a „kontextus fogalma” nem lehet 

hivatkozás nélkül megállapítani létezését, mivel véleménye szerint információnak csak 

„értelmezett adat” tekinthető [16]. 

„Új kérdés a multidiszciplinaritás koncepcióban” című Kornwachs és Jacoby szerkesztésében 

megjelent kötetben Capurro tette fel a kérdést: 

Lehetséges-e egyáltalán az információ semleges meghatározása? [11] 

Látható, hogy bárki, aki az információ tudományához közel került, saját és korszakának 

lenyomatát adta egy-egy meghatározással. A szakirodalmi kutatásból egyértelműen kiderül, 

hogy ezen nézőpontok mindegyikének az az összekötője, hogy az információ 

valódiságtartalmával nem foglalkoznak. 

Későbbiekben Capurro és Hjørland joggal teszi fel a kérdést: 

Szükséges-e egyáltalán az információ semleges meghatározása?! [23] 

Meglátásom szerint szükséges olyan információelméleti meghatározás, amely vállalati 

környezetben is használható. A következő fejezetben ezt fogom igazolni. 
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Információértelmezés jelentősége vállalati környezetben 

Ha egy vállalat rendelkezik a megfelelő információk összegyűjtéséhez és feldolgozásához 

szükséges képességgel és tudással, akkor sikeresen veheti fel a versenyt más cégekkel [24]. 

Ebből is kitűnik, hogy a vállalatok alapvető tevékenysége az információkezelés. A vállalatok 

működését teljes egészében a feldolgozott információ minősége határozza meg. 

A „téves” információ rossz döntéseket indukál, a „felesleges” információ munkaerőt köt le, a 

szükséges és valós információ az egyedüli, ami helyes döntések meghozatalát segíti. 

Az információ vállalati – és logisztikai – környezetben történő használható meghatározása tehát 

kiemelten fontos, hiszen a vállalatok alkalmazkodóképességének kulcsa a „jó” információ és a 

hozzá kapcsolódó információkezelési és döntéshozási rendszer. 

A téma fontossága már több kutató kíváncsiságát felkeltette és a fentiekben ismertetett 

felismerés sem újkeletű, P. J. Daugherty és társai már 1996-ban megállapították, hogy az 

információ értéke döntő módon határozza meg – matematikai értelemben – a vállalat 

működésének minőségét [25]. 

A szervezet információt kezel, majd döntést hoz. A döntések meghozatala során jellemzően 

egy megfogalmazott cél elérésére törekszik, mely cél főként az emberek (egyének) gazdasági 

céljainak megvalósítását jelenti [26]. 

A vállalatok lényegében dinamikus rendszerekként működnek ugyanis az információ 

feldolgozását követő állapotuk folyamatosan változik a szervezeti egység/vállalat céljainak 

függvényében, így a vállalat egy olyan rendszer, amely a kijelölt célt folyamatosan szem előtt 

tartva, mindent megtesz azért, hogy a rendelkezésére álló erőforrásait a lehető 

leghatékonyabban az adott cél elérésére fordítsa. 

Csak megfelelő mennyiségű és minőségű információval, a hozzá kapcsolódó hatékony 

információ feldolgozó rendszerrel, és ezekre épülő „jó” stratégiai, taktikai és operatív szinten 

hozott döntésekkel érhető el a kívánt vállalati cél. 

Ebből is kitűnik, hogy az a fajta megközelítés, amelyet például Chamberlain 1933-ban említ a 

szervezetre nézve miszerint az nem más, mint a tulajdonosok és a termelési tényezők együttese 

– már rég – idejétmúlt felfogás [27]. 

A vállalat a tulajdonosokon kívül kiterjed a benne szereplő egyénekre és egységekre is [29] 

[30], ugyanis a „szervezet nem más, mint érdekek szövetsége, mindenki nyerni szeretne a 

többiekkel való együttműködésből, miközben valamennyien saját preferenciájukat és céljaikat 

követik” [31]. 
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Ezen egységek közös irány felé terelése csak a megfelelő információ-kezelésen keresztül 

valósulhat meg, hiszen az információ jelenti a vállalat irányításának és működésének alapját 

[32]. 

Napjainkban a vállalati információkezelés – sokak szerint – csak vállalatirányítási rendszerek 

alkalmazásával történhet meg. Ezen rendszerek közös tulajdonsága, hogy meg kell birkózniuk 

azzal, hogy a felhasználók a gyorsabb információfeldolgozás végett: 

 személyre akarják szabni a kezelő felületet, 

 paraméterezett adatlehívást, 

 okos eszközökről való hozzáférést, 

 közös munka lehetőségét és 

 egységes, mindenki számára egyértelmű adatkezelés megvalósítását várják el. 

 

Vállalat irányítási rendszer

TermelésBeszerzés Értékesítés

Integrált 

adatkezelés

Hozzá-

férhetőség

Megosztás - 

Közös munka

Személyre 

szabhatóság

Egységes 

adatkezelés

Logisztika

 

9. ábra: Információkezelés kihívásai vállalati rendszerekben (saját szerkesztés) 

 

Így válhat még mind a mai napig is időszerűvé a nyolcvanas években született Kearney 

tanulmány [33], ami először állapította meg a megfelelő információkezeléssel elérhető 

 költségcsökkentések (-35%) és 

 szolgáltatási színvonal emelkedésének mértékét (+43%). 

Tehát az információfeldolgozás sebessége és minősége, kulcs a vállalat sikeres 

működtetéséhez. 
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Az információ értelmezésének buktatói 

A vállalati rendszerekben jelenleg alkalmazott információ kezelési modellek mindegyike abból 

indul ki, hogy az információnak van egy értéke, állapota, mennyisége érthetősége, stb. de ezen 

rendszerek nem vizsgálják annak valóságtartalmát, márpedig információnak a logisztikában azt 

az adatot, hírt tekintjük, amely számunkra releváns illetve ismerethiányt csökkent és ezáltal 

Wittgenstein és Machlup megközelítése az ami leginkább hasznosítható szervezeten belül [43] 

[9]. 

Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a helytálló információnak az értéke a vállalat szempontjából 

ugyanannyi, mint annak az információnak az értéke amiről kiderül, hogy valótlan.  

A modern hírközlő rendszerek azonban nem foglalkoznak – nem is foglalkozhatnak – a bemenő 

információ értékével (valóságtartalmával): nem tesznek, és nem is tehetnek különbséget adat 

és adat között, csakis kizárólag a befogadott jel tökéletes továbbítására összpontosítanak. 

Ezen rendszerek számára a tartalom irreleváns: a vállalat számára korántsem az, hiszen a 

bemenő információ értéke az egész szervezet későbbi munkáját befolyásolja. Nem beszélve 

arról a gyakori jelenségről, mikor az ellátási láncban szereplők akaratukon kívül vagy épp 

szándékosan dezinformálják magát a szervezetet. 

Erre a vállalati rendszerek válasza Charles A. O'Reilly hipotézise alapján az, hogy a magasabb, 

érzékelt minőséget biztosító információforrásokat részesítik előnyben [44]. 

Az alacsonyabb minőségi mutatókkal bíró csatornákból kapott információkat az azt 

felhasználók fenntartásokkal kezelik.  

Azonban még ez sem garancia a kapott adatok pontosságára, emiatt a gyakorlatban a vállalati 

rendszerek egyszerűen nem tudnak vagy nem akarnak mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy 

léteznek az információnak kártékony formái. 

Ugyanis a C. E. Shannon és W. Weawer munkája során létrehozott matematikai modellek 

alapján továbbgondolt kommunikációs technológiák, a rendszerbe került dezinformált4 jeleket 

is szinte tökéletesen továbbítják. 

Egyértelmű, és nem újkeletű megállapítás, hogy nem a továbbítás során keletkezett modulációs 

torzulás miatt válik egy disztribúciós/termelő rendszer bizonytalanná, hanem a bemenő 

információk minősége felelős  a vállalati rendszerekben rejlő entrópia jelentős részéért.. 

 

                                                 
4 Dezinformáció alatt nem a rendszer zavarok értelmében vett sérülékenységét értem, hanem annak 

robusztusságára utalok, mely garantálja a bekerült jelek változatlan formában történő továbbítását. 
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Információkezelés hatékonyságának értelmezése 

Paul Samuelson „Közgazdaságtana” óta tudjuk, hogy minden erőforrás, ami a termeléshez 

szükséges, korlátozottan áll rendelkezésre, ezért annak helyes felhasználásáról dönteni kell 

[38]. A közgazdaságtan még mindig a tudomány egyik fiatal tudományterülete. A klasszikus 

iskolát Adam Smith művei alkotják [82]. 

Gazdasági megközelítésben az erőforrások minőségét képesek vagyunk értelmezni. Tudunk 

vállalati teljesítményt mérni, képesek vagyunk valamilyen folyamat, vagy művelet 

monitorozására. Pontosan meg tudjuk határozni, hogy mennyi megrendelés volt az elmúlt 

időszakban (év, hónap, hét, nap) vagy hogy mekkora bevételt produkált a vállalat. De nem csak 

rendeléseket és bevételt tudunk vizsgálni, hanem rendelkezésünkre állnak olyan megoldások 

amelyek szinte bármilyen, üzletileg kritikus erőforrást tudnak elemezni, amelyek így képesek 

értelmezhető képet adni a vállalat működéséről. 

A szakirodalmakban rendelkezésre álló definíciók megegyezőek abban, hogy az információ 

központi erőforrás, kezelése elsődleges feladat, birtoklása piaci előny. Azonban ezek a 

definíciók alapvetően jó és helytálló információ meglétéből indulnak ki, annak megszerzési 

lehetőségeivel nem foglalkoznak, hiszen bizonyos esetekben ez nem is értelmezhető. 

Célom az, hogy olyan megközelítést vázoljak fel, mely az információ valóságtartalmának 

megismerhetőségéből indul ki. Véleményem szerint ez a fajta új szemléletmód az információt 

kezelő humán erőforrás működési hatékonyságának növelését eredményezheti. A jelenlegi 

vállalati – különösképpen a beszerzési, termelési és elosztási – környezetben, az emberi 

erőforrások hatékonyságának növelése nem elsősorban egyéni kompetenciájukon, hanem az 

általuk működtetett erőforráskezelő rendszerekbe kerülő információk valóságtartalmán 

„jóságán” múlik. Ha képessé tesszük ezeket a rendszereket arra, hogy a bekerülő információk 

valóságtartalmát ellenőrzéshez kössék, és csak ezt követően engedélyezzék az információk 

„feltöltését” úgy már bízhatunk az ezeken az információkon alapuló döntések 

eredményességében. 
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Tézis (1) – Információ definíciója vállalati környezetben 

Kutatásaim alapján kijelenthetem, hogy vizsgálataim során nem találtam olyan vállalati 

környezetben is alkalmazható, és gyakorlatban is használható információ definíciót, amely 

különböző szervezeti egységek működési hatékonysága szempontjából került volna 

meghatározásra. 

A kutatók ugyan vizsgálták és értelmezték az információt átviteltechnikai oldalról, 

pszichológiai, értelmezés és független oldalról, azonban ilyen vállalati értelemben 

erőforrásként vett minőségi megközelítése az információnak mind statikus mind pedig 

dinamikus oldalról vizsgálva is várat magára. 

Úgy gondolom, hogy bizonyos megkötésekkel műszaki és gazdasági értelemben lehetséges a 

vállalati információ definiálása. 

Definíció: 

Vállalati információnak, mint központi erőforrásnak, olyan adatokból és 

adatstruktúrákból származtatott és feldolgozott speciális információt tekintünk, 

amelyben az adatok és az adatstruktúrák valósak és szükségesek és azok felhasználásával 

más erőforrásokat lehet kiváltani. 

 

 

2.3 Vállalati információ jóságának értelmezése 

Az, hogy egy vállalatnál milyen minőségű információt használnak fel és ezzel milyen vállalati 

eredmény érnek el, nem újkeletű kutatás. Számos vizsgálat mutatta már ki, hogy a jó információ 

javítja a vállalati versenyképességet [45][46]. 

Az összefüggés egyértelműen rámutat, hogy a döntési jogkörrel bírók jó információ birtokában 

képesek jó döntéseket hozni. A jó, a valós információ megszerzése viszont nehézségekbe 

ütközik. Ugyan a szervezet tagjai azokat a kommunikációs csatornákat részesítik előnyben, 

melyektől kapott információ helyessége idővel igazolható, azonban ez korántsem garancia az 

információ jóságára, hiszen nem reprodukálható, intuitív megérzéseken alapuló döntések 

sokaságából áll.  

Az információ vállalati erőforrásként való modellezésével éppen ezért nehéz foglalkozni. Az 

ilyen típusú vizsgálat során folyamatosan nehézségekbe ütközünk, mivel bizonyos – nem 

lehatárolt – környezetben ennek ellenőrizhetősége egyszerűen nem megvalósítható. 
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2.3.1 Vállalati információ jósága 

Vizsgálataim szerint a vállalati működést leíró mikroökonómiai modellek esetében van 

lehetőség objektívan kezelni a feldolgozásra kapott információt, azzal a feltétellel, hogy azt 

valamilyen értékkel ruházzuk fel. 

A felhasznált információ valóságtartalmának mértékét jósági tényezővel kívánom jellemezni, 

mely tényezőt az objektivitáshoz való viszony kifejezőjének tekintem. Ezt a tényezőt hatásfok 

jelleggel 0 és 1 között értelmezem, így az információ jósága matematikailag is kezelhetővé 

válhat. Abban az esetben, ha nincs lehetőség megállapítani az információ objektivitáshoz való 

viszonyát, úgy erről az adott információt feldolgozónak tudnia kell. Jelenleg az információ 

ilyen szintű kezelésével vállalati szinten nem foglalkoznak. Természetesen a tudomány 

számára nem ismeretlen a valószínűsíthető valóság közelítésének folyamata. 

Azonban vállalati környezetben a valószínűségszámítás sok előre definiált, statisztikailg nem 

teljesen független esemény bekövetkezését vizsgálja, ahol ezek értelemszerűen bizonyos 

szabályosságot követnek. 

Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy az ilyen típusú vizsgálat csak és kizárólag olyan 

közegben végezhető és alkalmazható, ahol a valóság reprodukálható. Statisztikusok által 

például nem ismeretlen a valóság értékének fogalma, sok esetben statisztikai hibahatár 

értékként is hivatkoznak rá, azonban vállalati rendszerek területen történő alkalmazására eddigi 

vizsgálataim szerint nem került sor. 

 

2.3.2 Objektivitás 

A logisztika interdiszciplináris terület, amelyben alapvetőleg műszaki, természet és 

társadalomtudományok vesznek részt. A műszaki- és természettudományoknál létezik objektív 

valóság, tehát van megismerhető információ. Ha ezt nem tekintjük így, úgy nem létezik 

mérnöki tudomány. Ezeken a területeken kutatóknak lehetőségük van az objektív valóság 

megismerésére. A társadalomtudományoknál – esetünkben a közgazdaságtannál –, amely 

logisztikai értelemben kiemelkedően fontos, már nincs meg az a lehetőség, ami a valóság 

reprodukálásához szükséges, viszont ha a közgazdaságtudomány kifejezetten matematikai 

eszközökkel leírt modelljeit vizsgáljuk, mint például a haszonról és a költségekről írtakat, akkor 

megint olyan területre tévedünk, ami újból az objektivitás felé közelít. 

Tehát a logisztika területén bizonyos feltételek megléte mellett lehetőségünk van az 

objektivitáshoz, de csak a vállalati működést leíró mikroökonómiai modellek esetében. 
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2.3.2.1 Tér-idő megismerhetőség 

Keresleti előrejelzések  

Mint arra már Duma László doktori értekezésében rámutatott, a termelési és logisztikai 

folyamatokat többnyire csak bizonytalan keresleti előrejelzések alapján lehet tervezni. Ez azt a 

veszélyt (kockázatot) rejti magában, hogy nem a kellő mennyiségben, és vagy összetételben 

gyártják, és vagy raktározzák az igényelt termékeket [49]. 

Szintén ebben az évben megjelent munkájában M. Christopher hívta fel a figyelmet arra, hogy 

a keresleti előrejelzésekre támaszkodni egyre inkább kockázatossá válik [50]. 

Így a kockázatkezelés egyetlen eszköze az, ha a döntést olyan időpontra tolják ki, amikor már 

jobban megalapozott előrejelzések állnak rendelkezésre. Viszont a döntések kitolásával az 

egyik legfontosabb tényezőt, az időt vesszük el a beszerzőktől, akik így várhatóan nem tudják 

elérni Szegedi és Prezenszki által meghatározott célokat, azaz nem képesek 

1. optimális minőség elérésre, 

2. teljes költség minimalizálásra, 

3. a beszállítók megkeresésére, kiválasztására és értékelésére, 

4. és nem járulnak hozzá az alacsony készletszinthez és a folyamatos termékáramláshoz, 

5. továbbá nem képesek kooperálásra és integrációra más szervezeti egységekkel [51] 

Ha a bizonytalan keresleti előrejelzések kockázata jelentős, és folyamatosan fennáll, úgy a 

beszerzőknek nem marad más lehetőségük, mint hogy magas készletszinttel vagy állandó 

utánrendeléssel, illetve konszignációs készletekkel5 biztosítsák a folyamatos termelést, hogy 

biztosítani tudják azon vevői igényeket miszerint gyorsan és olcsón jussanak hozzá a 

termékekhez [52]. 

A másik véglet, ami az információs társadalmak fejlődésével egyidejűleg a vállalati szférában 

is egyre inkább gyakoribbá kezd válni, az hogy a döntéshozóknak túl sok irreleváns információ 

is a rendelkezésükre áll a hasznos információk mellett. Tipikusan ilyen a rádiófrekvenciás 

azonosítási (RFId) technológia használatával – „egy gombnyomásra” – előállításra kerülő nagy 

mennyiségű adathalmaz, mely során nem megfelelő információkezelési menedzsment mellett 

tovább nő a döntéshozatali idő [103]. 

Vajon kijelenthető-e az, hogy előre jelzett információk felhasználásával a jó információk egyre 

pontosabbak, és tolerancián belül maradnak? 

                                                 
5 A konszignációs készlet lényege, hogy a vevő raktárában történik az eladó készletének a tárolása. Az áruk, a 

felhasználás bekövetkezéséig az eladó tulajdonát képezik. Erről a későbbiekben részletesen értekezem. 
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Adatszerkezet belső logikájának feltárása 

Az információ valószínűsíthető értékét statisztikailag, és vagy a belső logikai szerkezet 

elemzésével növelhetem. Az információ, mint erőforrás kezelésnek az is a feladata, hogy a 

valóságértéket folyamatosan emelje. 

Ez azt jelenti, hogy az információs környezetben az adatokat nem statikus tényezőként kell 

kezelni, hanem folyamatos adatmenedzsmentet kell(ene) működtetni, hogy ezek az értékek 

mindig a lehető legmegfelelőbbek legyenek. 

Ahhoz, hogy valamiről ítéletet alkossunk, ahhoz az kell, hogy térben és időben valamilyen 

szintű kapcsolatunk legyen az adott folyamattal.  

Egy fizikai vagy mérnöki rendszerben dolgozni csak úgy lehet, ha matematikai eljárással 

reprodukálható értékek mentén végezzük a munkánkat, és mivel az információ megismerését 

valamihez hasonlítás révén érjük el, amely hasonlítás pedig egzakt módon definiálható, úgy az 

objektív információ megismeréséhez, az alábbi feltételeknek kell fennállni: 

 Térben vagy egy helyen vagy különböző helyen vagyunk. Időben múlt, jelen vagy jövő 

idejű eseményről beszélünk. 

Például: 

 jelen időben és azonos térben vagyunk, így alkalmunk van a megismerésre. 

Pl.: Saját raktárkészletünk 

 jelen időben, de különböző térben vagyunk, így csak indirekt (logikai) módon van 

alkalmunk a megismerésre 

Pl.: Beszállítás alatt lévő készlet 

 jövő időben bekövetkező eseményről beszélünk és azonos térben vagyunk, de így is 

csak indirekt (logikai) módon van alkalmunk a valóság objektív megismerésre 

Pl.: Év végi raktárkészletünk 

 jövő időben bekövetkező eseményről beszélünk de különböző térben vagyunk, de így 

is csak indirekt (logikai) módon van alkalmunk a valóság objektív megismerésre 

Pl.: Év végi megrendelői igények 

 múlt időben bekövetkezett eseményről beszélünk, azonos térben vagyunk és van 

alkalmunk a megismerésre 

Pl.: Tavalyi megrendelések 
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 múlt időben bekövetkezett eseményről beszélünk, de eltérő térben vagyunk így csak 

indirekt (logikai) módon van alkalmunk a valóság objektív megismerésre 

Pl.: Megrendelői igények változása 

Ha jövőbeni várható eseményt kívánok meghatározni, azt csak logikai módon vagy múltbéli 

adatok alapján tudom megtenni. Ebben a megközelítésben számunkra csak az számít, hogy mi 

volt helyes és mi volt helytelen információ. 

 Abban az esetben, ha a múltbéli adatok alapján lehetőségünk van arra, hogy a várható 

fogyasztást matematikai módszerekkel meghatározzuk, és ez az érték a tényleges 

fogyasztás értékével megegyező lesz, úgy valós és logikailag is helyes információról 

beszélünk. 

 Abban az esetben viszont ha a múltbéli adatok alapján meghatározott várható fogyasztás 

értéke, és a tényleges fogyasztás értéke között eltérés mutatkozik, úgy logikailag helyes 

következtetésről, de – sajnos – mégis valótlan értékről beszélhetünk. Ebben az esetben 

a következtetésből származó információ a logisztikai szervezetből hibás cselekvést vált 

ki. Tehát a helytelen, hibás, nulla valóságtartalommal bíró információ nem tekinthető 

információnak vállalati környezetben. 

Viszont be kell látnunk, hogy az igaz (1) és a nem igaz (0) értékek közti lépték használata nem 

elegendő. Ugyanis a vállalatok dinamikusan változó környezeti elemként működnek, mely 

változásokat a jövőbeni eseményekre való felkészülésük indukálja. (Nem működtethetnek egy 

olyan modellt, amely ha nem tud pontos értékkel szolgálni, úgy nem is szolgáltat eredményt.) 

Ahhoz, hogy a vállalat a várható logikailag kikövetkeztetett értékből a tényleges értékig 

eljusson, az előrejelzések, és logikai következtetések folyamatos felülvizsgálata és várható 

„jóságértékkel” történő kiegészítése javasolható.  

 

2.3.2.2 Információ jóságának változása tér és idő függvényében 

Észrevételeim szerint a vállalati adatkezelő rendszerekben található adatok valóságtartalmát 

csak az azt feltöltők (sok esetben azok sem) ismerik, miközben a felhasználóknak nincs 

lehetősége a rendszerben található adatok megkérdőjelezésére sem. 

Ipari környezetben a napi termelési terv meghatározása kiemelkedő feladat. Erre remek, már 

jól bevált módszerek vannak, mint például a minimális készlet és minimális állandó termelés 

stratégia, melyeket „ízlés” szerint az összesített (aggregált) termelési terv meghatározásához 
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használnak. Ezek alapján már könnyen – szinte – automatikusan készül el a termelési 

vezérprogram (MPS6). 

Ahhoz, hogy idáig eljussunk, alap matematikai módszerek alkalmazása elegendő, azonban a 

modell folyamatos működéséhez szükséges bemenő adatok meghatározása már korántsem 

egyszerű. Fontosságát tekintve az egész rendszer működését meghatározza a keresleti 

előrejelzések pontossága, azonban továbbra sem kell megijednünk, ugyanis erre is léteznek jól 

bevált szubjektív és objektív módszerek. 

Természetesen bármilyen módszert is alkalmazunk, legyen az becslés, szakértők megbízása, 

Delphi eljárás, idősor elemzés, stb. a jövőbe így sem láthatunk. Így következhetnek be olyan 

anomáliák, miszerint a számítások rendben lezajlottak, a következtetések helyesek, ám egy 

zavar miatt (egy beszállító elkésett, egy gép meghibásodott, egy munkás megsérült, stb.), 

mégsem tudja a vállalat a kívánt terméket előállítani. 

Ugyan ezekre az eseményekre nem lehet felkészülni – modellezni még nehezebb őket – de az, 

hogy bekövetkezésüknek lehetősége állandóan ott lebeg az adott vállalat feje fölött azt jelenti, 

hogy biztosítani kell erőforrás transzformációs lehetőségek meglétét (erre a dolgozatom 

későbbi részében részletesen kitérek).  

Ezen modelleknek nem csak az adott rendszer statikus elemzésére kell majd szolgálniuk, hanem 

olyan dinamikus értékelésre is, amely közvetlenül érzékelheti az érzékeny pontokat, és utalhat 

a szükséges fejlesztésekre is [86]. A fejlesztés szükségessége pedig tükrözi az elem fontosságát, 

és a hozzá tartozó elégedettségi szintet [87]. 

Tapasztalatom szerint a fő problémát a folyamatosan elvégzett keresleti előrejelzések, és ebből 

következő tényleges termelési eredmények közt jelentkező kapcsolati lazaság jelenti. 

A jelenlegi vállalati rendszerekben ugyanis nem elvárás és nem is kikötés – legfeljebb ajánlás 

– hogy az egyes időpontokban végzett előrejelzések között olyan kapcsolat jöjjön létre, hogy 

később felülvizsgálva a múltban hozott értékek egyre inkább közelítsenek a valós igényekhez. 

Az információ jóságértékét nem szabad állandó számnak tekinteni, ezt a vállalati környezetben 

folyamatosan menedzselni kell, és arra kell törekedni, hogy ez az érték folyamatosan nőjön, ne 

pedig csökkenjen. Érjen el egy olyan értéket, ami biztosan elegendő ahhoz, hogy a szervezet 

megfelelő döntéseket hozzon. Ameddig ez nem következik be addig folyamatosan revidiálni 

kell a folyamatban hozott döntéseket. 

 

                                                 
6 MPS (Master Production Schedule)- Termelési Vezérprogram 
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Peremfeltételek 

Matematikailag úgy fogalmazható meg legjobban, hogy ha 

 a valószínűségi változó értéke p=1, akkor az objektív valóság igazolható, 

 a valószínűségi változó értéke p=0, akkor nem rendelkezünk semmi bizonyítékkal arra 

nézve, hogy az adat, amit kezelünk az objektíven valós-e. 

Gyakorlati megközelítésben, ha egy termék/szolgáltatás megrendelésének időpillanatában 

feltételezett teljesítési valószínűség p=0,1 akkor a rendelés és a teljesítés közötti időpillanatban 

vizsgálva a teljesítés időpontjának várható valószínűsége p>0,1.  

A modern logisztikai rendszerekben az előrejelzési értékek folyamatos felülvizsgálatára 

vagyunk kényszerítve.  

Ilyen típusú információ „újra feldolgozási” felülvizsgálat az általam vizsgált vállalati 

rendszerek egyikében sem működik, és senki sem ellenőrzi vissza ezeket az értékeket. 

Egy ilyen típusú statisztikai ellenőrzési folyamatot automatizálni, vállalati folyamatokba 

beépíteni nem elképzelhetetlen. 

 

2.3.3 Vállalati információ jóságának mértéke 

Ezzel szemben, vagy talán pont emiatt a kutatók az ábrázolt információ torzítatlanságát tartják 

kiemelten fontosnak, azaz az információ továbbítására korlátozódnak a kutatások, melyben 

egyértelműen kijelenthető, hogy annak működését akkor tartják megfelelőnek, hogy ha a 

bemenő jel átalakulás nélkül megy végig a rendszeren, és vagy az visszaalakítható eredeti 

formájára. 

Mivel a fenti elméletek messze elkerülik a bemenő jelek objektív értékének vizsgálatát a 

modern döntéselőkészítési rendszereknek igényelniük kell ilyen típusú megközelítéseket. 

Mint az ismeretes az információ, és az adat nem ugyanaz: attól hogy visszaalakíthatom a jeleket 

értelmezett adattá, még nem garantált az az elvárt cselekvés amit az információ átadásával 

ösztönözni kívánok. Jelen gazdasági környezetben vizsgálva információnak azt a megszerzett 

„valós” és „szükséges” tudást tekintjük, amely logikus és szándékos cselekvésre késztet, 

illetve késztetheti a szervezetet. 

Ebből a szempontból vizsgálva a dezinformáció nem hordozza magával a vállalat érdekeit 

elősegíteni kívánt hatást, hiszen bár cselekvésre késztet, azonban a logisztikai szervezet 

számára ezt egyértelműen nem tekinthetjük hasznos, illetve hasznosítható információnak. 
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Werner Gitt „Információ” című művében 

hasznosíthatóság szempontjából 

határozza meg az információ értékét. 

Megkülönböztet értékes és értéktelen 

információt [48]. 

Ahogy már említettem, az információnak 

a gazdasági életben csak azt tekinthetem, 

amely tudás megszerzése olyan 

cselekvésre késztet, mellyel a szervezet 

céljait adott körülmények között képes 

elérni. Ezért a fenti ábrán számomra csak 

és kizárólag a hasznos kategóriába 

tartozó információknak van értéke, de 

még ennél a fajta megközelítésnél is 

tovább kívánok menni, ugyanis 

számomra, vállalati környezetben a 

hasznos információnak szükségesnek is 

kell lennie. Ez a szakterületnek az 

információ és a logisztika kapcsolatának 

valóságtartalmán alapuló megközelítését 

jelenti. 

Az információkezelésének ilyesfajta megközelítése nem nevezhető triviálisnak. Egyik oldalról 

nézve létezik olyan információ, amely mérhető, mértékegységekben meghatározható értéke 

van, míg másik oldalról nézve ez az érték egy megismerésen alapszik, mely során egy történés 

tulajdonságok összegévé válik, és ezen tulajdonságokról állítunk valamit azok megismerése 

által. Emiatt szükséges szűkítenünk azt a kört amelyet vizsgálni kívánunk, így a valóságnak 

csak azon tulajdonságaival kívánok foglalkozni amelyeknek a megismerése objektívvá tehető! 
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káros
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10. ábra: Információ értékelésének módjai Werner 

Gitt újraértelmezett ábrája alapján (saját 

szerkesztés) [48] 
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Tézis (2) – Vállalati információ jóságának bevezetése 

Az információ jóságának értékét az határozza meg, hogy a vállalat számára mennyiben 

szükséges és valós! 

„Szükségesség” alatt a vállalati működés számára nélkülözhetetlen – vagy költségesen más 

erőforrások bevonásával pótolható – információk halmazát értem. 

Számomra az információ szükségessége vállalati környezetben, szükséges és nem 

szükséges 0 és 1 értékek közötti tartományon belül értelmezhető. 

„Valósság” értéke alatt, a valószínűsíthető valósághoz való kapcsolati szorosság mértékét 

értem. 

A kapcsolati szorosság mértékének megállapítására csak és kizárólag objektív 

eljárásokat fogadok el, azaz az értelmezni kívánt esemény vagy 

o bármikor reprodukálható, 

o a múltban már megtörtént (legalább egyszer) vagy 

o nincs lehetőségem megállapítani az információ objektivitáshoz való viszonyát 

Számomra az információ valóssága vállalati környezetben, valós és nem valós 0 és 1 értékek 

közötti tartományon belül értelmezhető. 

Így a fentiek szerint a jóság értékének meghatározására az alábbi állítást teszem: 

 𝑉𝐼𝑔𝑑𝑛
= 𝐼𝑟 ∙ 𝐼𝑐 (4.1) 

ahol: 

VIgdn = információ jóságának értéke (Value of Information goodness) 

Ir = Információ szükségessége (required) 

Ic = Információ valóssága (c:concrete) 

 

Tehát az információ jóságának értékét vállalati környezetben, adott információ 

szükségességének és valósságának szorzata alatt értem. 
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3 Transzformációs lehetőségek 

Forrester már az 50-es és 60-as években felismerte, hogy a piaci igényekben bekövetkező 

sztochasztikus változások hatására a logisztikai ellátó láncokban jelentős mértékű kilengések 

alakulnak ki [58]. 

Ezeket a kilengéseket a vállalatok – amennyiben az információs rendszerükben nem tudják 

kezelni – különböző transzformációs eszközökkel próbálják enyhíteni. 

Ha nem áll rendelkezésünkre releváns információ – és nincs lehetőségünk a valóság objektív 

megismerhetőségére – akkor nincs más lehetőség, mint az, hogy a hiányzó információt 

valamivel kompenzáljuk. 

A kompenzáció megvalósulhat: 

 anyagi eszközök információvá alakítása vásárlással vagy megfigyeléssel, vagy 

 idő, információvá alakítása, mely során az idő lehetőséget nyújt részletesebb 

megismerésre, vagy 

 logikai ismérvek kutatásával közvetett információt állítok elő, humán erőforrás 

transzformálásával, vagy ha ez nem lehetséges úgy 

 más erőforrások – jellemzően készlet – transzformációjával. 

Logisztikában a transzformáció jellemzően készlet. Vagyis, ha nincs információ a 

környezetemről úgy például raktári készlet növelése jelentheti a vállalat folyamatos 

működésének biztosítását. 

Abban az esetben, ha olyan információra van szükség, amely nem áll rendelkezésre a döntési 

folyamat megkezdésének pillanatában, valami pluszt kell beiktatni az információszerzési 

folyamatba, hogy a nem meglévő vagy felszínesen meglévő adatokat legalább közelítőleg 

megfelelő értékűre hozzuk. Ha ez nem lehetséges, akkor kénytelenek vagyunk más erőforrást 

transzformálni a hiányzó információ helyettesítésére. 

 

3.1 Erőforrás-transzformáció 

Ahhoz, hogy megértsük az erőforrás helyettesítés lényegi kérdéseit, először is meg kell 

különböztetnünk szubsztitúciós és komplementáris tényezőket. Szubsztitúciós tényezők alatt 

azokat az erőforrásokat értjük, melyek helyettesíthetők, komplementáris tényezőknek pedig a 

ki nem váltható faktorokat tekintjük. 
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Vizsgálataim során olyan szubsztitúciós komponenseket keresek, melyek információval 

kiválthatók, helyettesíthetők. P. Samuelson által megalkotott kínálat-keresleti függvény [38] jó 

kiindulási pontot jelent számomra, hogy az erőforrás helyettesítés alapmodelljét felállítsam. 

Samuelson rávilágított a raktározási és szállítási költségek összefüggéseire a rendelési 

mennyiségek arányában. 

Mennyiség

Ár

Egyensúlyi ár

Egyensúlyi 
mennyiség  

11. ábra: Samuelson kereslet-kínálati modellje (saját szerkesztés) [91] 

 

Felhasználva és újragondolva a fenti ábrán látható összefüggéseket, az alábbi erőforrás-

helyettesítési korrelációkat feltételezem: 
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12. ábra: Információ, mint erőforrás helyettesítés korrelációi (saját szerkesztés) 

 

Abban az esetben, ha kis mértékű jó információ rendszerbe transzformálásával is jelentős 

mértékű erőforrás váltható ki (bal oldali ábra), akkor érdemes információra „költeni”. 

Abban az esetben, ha jelentős mértékű információ nem hoz magával arányosan erőforrás 

„megtakarítást” úgy az információ megszerzésére szánt pénzügyi tartalékokat nem érdemes 

felhasználni. 
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3.2 Transzformációs lehetőségek trade-off szituációi 

Ahhoz hogy megtaláljuk egy „rendszer” működtetésének legmegfelelőbb módját, a keresés 

során számos kompromisszumot kell kötni [89]. 

 Ha információt „vásárolok”, akkor lehetőségem van a készletek csökkentésére. 

Ha képes vagyok olyan információáramlási módszert „vásárolni”, mely garantálja az 

információ jóságát, úgy csökkenteni tudom a készleteimet.  

Ha nincs lehetőségem ilyen módszer kialakítására, úgy marad a készletek szintjének 

változatlanul hagyása. 

 Ha humán erőforrást transzformálok információszerzésre, úgy képes lehetek a készletek 

és a munkaerő csökkentésére. 

A folyamat megismerésére fordított időt, mint a humán erőforrás munkaidejét 

használom jó információ előállítására. 

 

3.2.1 Idő, humán erőforrás felhasználás szempontjából 

Az idő kezelésének fontosságára több kutatás is felhívta a figyelmet, amelyekben az idő 

megfelelő kezelése mind az egyéni mind pedig a vállalati célok eléréséhez kiemelkedően 

fontosan szerepelt [59]. 

Az időgazdálkodás, illetve a megfelelő idő felhasználás vállalati környezetben relatíve 

egyszerűen számszerűsíthető. A gazdasági környezetben a pénz indikátorként kötelezi a 

résztvevőket megfelelő időgazdálkodásra [60]. 

Ez vezet el ahhoz, hogy információ mellett az időt is, mint kulcsfontosságú erőforrást vizsgáljuk 

vállalati környezetben.  

Rengeteg kutatás, tanulmány és doktori disszertáció vizsgálja az időt és annak jelentőségét 

vállalati környezetben, azonban ezen kutatómunkák főként az ellátási lánc vizsgálata felől 

közelítik meg az idő jelentőségét. Itt kell megemlítenem Süle Edit: Az idő szerepe és 

jelentősége az ellátási láncban című doktori disszertációját, amely az idő szinte minden 

aspektusát megvizsgálta az általa kijelölt környezetben [61]. 

Mivel a téma rendkívül összetett és vállalatspecifikus, ezért itt sem létezik és létezhet egy 

igazság, talán a legjobb megoldás az 1995-ben született cikkben Richard T. Hise által említett 

meglátás, miszerint még akkor is kedvezőbb gyorsan meghozni egy döntést, melyről akár 

később kiderül hogy téves is volt, mint a döntés meghozatalával várni – és ezáltal késés 



36 

bekövetkezését kockáztatni - egészen addig míg nem tudjuk pontosan hogy mikor hozunk 

helyes döntést [62]. 

Doktori disszertációmban az idő jelentőségét, csak mint a humán erőforrásnak a döntések 

meghozatalához szükséges idő felhasználása szempontjából érintettem, így a munka további 

részében csak és kizárólag a készletek szerepére összpontosítok. 

 

3.2.2 Készletek transzformációs vizsgálata 

A készlet olyan passzív forrás, amely közgazdasági értelemben értékkel rendelkezik. 

Készletekre azért van szükség, mert a felhasználási, és az előállítási folyamatok térben és 

időben jellemzően elválva jelentkeznek. 

A készletek minőségének, és vagy különböző frekvenciával mennyiségének megőrzése a 

logisztikában elsődleges feladat. A készletek szintjének helyes meghatározása pedig már a 

logisztikán is túlmutat, hiszen beszerzésének, tartásának költsége a vállalat gazdasági 

tevekénységnek meghatározója is lehet. A logisztikai alapmodellben a készlet a bemeneti 

oldalon a termelés, kimeneti oldalon pedig az értékesítés eszköze.  

További nyomós ok a készletek tartásának jelentőségére, hogy a logisztika jelenlegi trendjei 

szerint, a készletszintek folyamatos csökkentése alapkövetelménnyé vált: nélküle 

elképzelhetetlen egy hatékonyan működtetni kívánt vállalat. 

Ezzel szemben a vevői igényekre való gyors reagálás lehetősége viszont épp ellenkezőleg, a 

készletszintek növelése felé mutat.  

Ezért a beszerzések és beérkeztetések ütemezésének optimalizálása a vállalatok 

alapfunkciójává vált. Ugyanis, ha idő előtt érkezik be a megrendelés, úgy a készlettartás 

költségeket növeli, ha időn túl érkezik be, úgy pedig a szolgáltatási színvonal csökkenését idézi 

elő. 

A probléma összetettségének kezeléséhez – és esetleges megoldási lehetőségeihez – a 

vállalatok a készletezési rendszereiket szabályozási modellek alkalmazásával próbálják 

működtetni. 

A szabályozóköri felépítés mindenki szerint a következő elemekből áll: 

 Alapjel: A vállalat által meghatározott készletezési modell. 

 Bemenet: Beszállított termékek mennyisége. 

 Kimenet: Kiszállított termékek mennyisége. 

 Zavar: Előre nem látható készlet mennyiséget érintő hatások. 
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13. ábra: A szabályzóköri visszacsatolás vázlata (saját szerkesztés) [37] 

 

A modellben jól láthatók a fentiekben elkülönített rendszerelemek. A szabályozási funkciókat 

az informatika végzi, döntései nyomán pedig végrehajtódnak a fizikai folyamatok. Ahogy az 

kitűnik, az információ „jósága” alapvetően határozza meg a rendszer működését. 

Tehát a „jó” információ árumozgást helyettesíthet, azaz megfelelő információ meglétével 

elkerülhetők a felesleges készletfelhalmozások. Azonban a bizalom, pontosabban annak hiánya 

továbbra is az üzleti élet egyik sarkalatos pontja, emiatt az információ minősége nehezen 

lehatárolható [63]. 

Többek közt a fenti probléma megoldására születtek meg a konszignációs készletek, amelyek 

alatt olyan készleteket értünk, melyeket a beszállító a vevői megrendelések alapján a vevő 

rendelkezésére bocsát, de annak kifizetésére csak a felhasználását követően kerül sor [64]. 

Konszignációs készletek tervezhetővé teszik, mind a beszállítók mind pedig a vevők termelését 

[65].  

Az ilyen logisztikai rendszerek megfelelő működését a vállalatok között kialakított információs 

csatornák valós és szükséges információkkal történő feltöltése biztosítja. 

A fenti megoldás azonban csak tünetileg kezeli a hiányos információkból fakadó 

működési rendellenességeket, ráadásul nem költségmentesen. Ugyanis a készlettárolási 

költségek a sérült, fel nem használható, illetve megromlott készletek költsége ugyanúgy a vevőt 

terheli, míg beszállítói oldalról jelentős tőkelekötéssel jár. 

 



38 

Tézis (3) – Erőforrás helyettesítés 

Megvizsgáltam, és felállítottam a vállalati szervezet informatikai erőforráshiány kezelő 

mechanizmusát. 

Megállapítottam, hogy a nem megfelelő jóságú információs erőforrások helyett a szervezet 

más, rendelkezésére álló erőforrásokat használ fel feladata ellátása érdekében, részben 

automatikusan, mely transzformációra a logisztikai alrendszer elsődlegesen alkalmas. 

Ezt az erőforrás-helyettesítést erőforrás-transzformációnak neveztem el. 
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4 Információ jóságának értéke 

Úgy tűnik, hogy a vállalati rendszerek a transzformációs mechanizmusokat automatikusan is 

jól kezelik. Előrejelzési módszerek és múltbeli adatok vizsgálatával folyamatosan korrigálják a 

készletszinteket, szervezik a munkarendeket. 

Ennek a folyamatnak a további tökéletesítése a cél azáltal, hogy pontos információ kerüljön a 

feldolgozó rendszerbe, hogy ezáltal is: 

 csökkenjen a döntések meghozatalához szükséges humán időráfordítás, 

 csökkenjenek a készletek és 

 munkaerő optimalizálást hajtsunk végre. 

Fejlett logisztikai rendszereknek is az az alapja, hogy az ellátási lánc és a vállalati folyamatok 

teljességgel és informatikai értelemben is jól ismertek. Ezáltal automatikusan van lehetőség az 

erőforrások csökkentésére.  

Ha jó információm van, időt, készleteket és munkaerőt csökkenthetek. Ha ez nem megfelelő, 

akkor a vállalati rendszerek automatikus korrekciókra vannak kényszerítve. 

Az ilyen fajta korrekciót rendszerint a logisztikai szervezet végzi a készletek növelésével. 

Ezt neveztem el korábban erőforrás transzformációnak, amely egyértelműen az általunk 

megállapított információ jóságtól függ.  

Ez a vállalati folyamatokban tetten érhető, számszerűsíthető, nyomon követhető érték.  

Ebből következik, hogy nem közvetlenül az információt számszerűsítjük, mert az lényegében 

megfoghatatlan, hanem közvetve, a transzformált erőforrások értékét vagyunk képesek 

meghatározni. Így vagyunk képesek az információ minőségét „beárazni”. Nem minden 

információ készteti a logisztikai rendszert transzformációra, de amelyik igen, annak az értéke 

ezzel a módszerrel meghatározható. 

Jó információ rendelkezésre állásával 

 Idő transzformáció esetén 

döntések meghozatalához szükséges időt számszerűsítem, ami közvetve munkabért 

jelent. 

 Készlet transzformáció esetén 

készletek forgási sebességének illetve mennyiségének csökkentése egyértelműen 

számszerűsíthető. 
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Annak ellenére, hogy ott, ahol elérhető is lenne jó információ megszerzése, és ezáltal számos 

területen kimutatható ráfordítás csökkentést eredményezne, mégsem használunk ilyen 

modelleket. Ennek oka, hogy 

 bizonyos piaci környezetben az információ megismerésének költsége gazdaságilag nem 

megtérülő beruházásként van jelen vagy pedig 

 a döntéshozók által nem ismert ezen összefüggés. 

Ezért, érdemes gazdaságilag hasznos és értelmeslépéseket tenni, azért hogy ezek az adatok 

térben és időben megismerhetőek legyenek.  

 

4.1 A vállalati adathalmaz értéke 

Az ipari szereplők sokszor nincsenek tisztában központi erőforrásuknak tekintett adathalmazaik 

értékével (nagyon fontos adatok). 

Rendkívül nehéz logisztikai szempontból egy informatikai témakört megközelíteni, ám 

korántsem lehetetlen. Azzal minden vállalatvezető tisztában van, hogy számítógépekkel történő 

információkezelésre szükség van. Tisztában van egy-egy géppark beszerzésének illetve 

üzemeltetésének költségével, azokhoz kapcsolódó IT személyzet bér és az esetleges 

karbantartási költségeivel. Azonban a beszerzett, beüzemelt, munkatársaknak használatra 

átadott gépeken előállított adatok értéke csak akkor válik világossá, ha esetleg adatvesztés vagy 

adatlopás történik. Ezekben az esteben a visszaállítás vagy visszavásárlás költsége határozza 

meg az információ értékét, így egészen eddig a pillanatig nem lehet tudni, hogy az adott 

munkatárs a vállalat számára mennyi és milyen típusú adat-értéket állított elő az adott eszközön. 

Kijelenthető, hogy csak és kizárólag megfelelő minőségű információnak van értéke. Emiatt 

lehetőség szerint fel kell ismerni adott rendszerszinteken az egyénektől származó információk 

tartalmának hitelességét. 

Mivel az információ beszerzése nem a piacról, napi szinten történik, hanem vállalaton belül 

generálódik, rendkívül alacsony árszinten, így a jelenleg alkalmazott rendszerekben szinte 

lehetetlen annak folyamatos ellenőrzése. Így sem az adat fontosságának értéke, sem pedig 

mennyisége nem határozható meg. 

Informatikai rendszerek esetén az agresszorok általában konkrét rendszerelemeket támadnak, 

majd az egyes rendszerelemek sérülése hat a velük kapcsolatban lévő alkalmazásokra, 

amelyeken keresztül a munkafolyamatokban – mind az alaptevékenységben, mind az operatív, 

taktikai és stratégiai irányításban is – fennakadások lehetnek [99]. 
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Sérülés vagy elvesztés esetén újbóli előállításának költsége pótló erőforrások bevonásának 

költségével egyenlő. 

Doktori disszertációmban teszem fel a kérdést, hogy nem lenne jobb előre tisztában lenni a 

létrejött adatvagyon fontosságával?! 

 

4.2 Transzformáció és az információ jóságértékének kapcsolata 

Ebben a fejezetben a készletek vizsgálatán keresztül kívánok olyan újszerű matematikai 

megközelítést ismertetni, ami lehetővé teszi, hogy az eddig részben megfoghatatlan 

információhoz (pénzügyi) érték társulhasson. 

Mint ahogy már fentiekben említettem mind a szakirodalom, mind pedig a gyakorlat azt 

mutatja, hogy a logisztika a rossz minőségű vagy hiányos információkra készlet növeléssel 

válaszol. Ezért folyamatosan távolodunk az „ideális” állapottól, melyet a szakirodalom 

fűrészfog modellként ismer: 

q q

Q

t1 t1 t  

14. ábra: Fűrészfog modell (saját szerkesztés) 

 

Ebben a modellben nincs szükség biztonsági készletre. A fogyás folyamatos, a beérkezések 

állandó nagyságúak és üteműek. A valóságban ez nem működőképes, viszont jó kiindulási 

alapja a későbbi készletpolitikai modellek leírásának. 

A folyamatokban (beszállítás, termelés, értékesítés) rejlő bizonytalanság megköveteli az ipari 

szereplőktől, hogy folyamatos készletfigyelés mellett biztonsági készletet tartsanak fenn. 

Vizsgálataimban a biztonsági készletek minimumára (Qmin) egy olyan ideális készletszintként 

tekintek, mely a térben és időben elérhető információk feldolgozását követően elérhető, ideális 

esetben Qmin=0. 

Biztonsági készletek maximuma (Qmax) alatt a historikus adatokból történő készletmodellek 

által meghatározott „normál” biztonsági szintet értem.  
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Ennek megállapítása egy fejlett azonosítási és információs rendszerrel rendelkező gyártási 

rendszerben nem jelenthet problémát, ugyanis a historikus adatok könnyen összegyűjthetők, a 

dátum- és időadatok rendszerint regisztrálva vannak minden egyes tranzakciótípushoz [90]. 

Meglátásom szerint, gyakorlatban a biztonsági készlet teljes egészében nem hagyható el, 

azonban annak mértéke helyes információkezelési menedzsment alkalmazásával csökkenthető. 

Biztonsági k. min (Qmin)

q

q

Q

t1 t2

Biztonsági k. max (Qmax)

t  

15. ábra: A „jó” információ és a biztonsági készletszint kapcsolata (saját szerkesztés) 

 

Meglátásom szerint a „jó” információ értéke a bizonytalanság miatt fenntartott extra készlet 

költségével egyenlő, ebből kiindulva képes lehetek az információ értékének a meghatározására. 

A szakirodalomban a készletek értékének alapmeghatározására található alap matematikai 

összefüggés (melynek alapja az EOQ modell) 

𝐾 =
𝑞

2
∙ 𝐾𝑘 ∙ 𝑡 

  (4.1) 

ahol: 

K = készletezés költségét [Ft] 

q = rendelési mennyiség [db] 

Kk = Készlettartási költség [Ft/db*nap] 

t = vizsgálati időtartamot jelöli [nap].  

Azonban ezen alap matematikai összefüggéseket szükségesnek tartom kiegészíteni, hiszen az 

információ „értékének” a meghatározása ennél mélyrehatóbb vizsgálatok eredményeként 

definiálható. Ezért a továbbiakban a biztonsági készletek készletezési költségeinek vizsgálatára 

helyezem a hangsúlyt. 

A jelenlegi készletezési modellek többsége nem a lehető legalacsonyabb készletezési költséget 

keresi (készlettartási + pótlás+ hiány költség), ugyanis a hiányköltség nehezen leírható. Ezzel 
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szemben azt vizsgálják, hogy egy adott készletszint mellett mekkora legyen a szolgáltatási 

színvonal [77].  

A fentiekkel szemben én arra vagyok kíváncsi, hogy a biztonsági készlet minimuma milyen 

költségértékkel valósítható meg. Ehhez meg kell vizsgálnom a készletekhez rendelt költségek 

felépítését, ami az alábbiak szerint épül fel: 

(K) Készletezési költség =  

(KF) Készletek fizikai jellegéhez köthető költségek +  

(KP) Készletek pénzügyi értékéhez köthető költségek 

 

4.2.1 Készletek fizikai jellegéhez köthető költségek 

A készletek fizikai jellegéhez köthető költségek elég sokrétűek lehetnek, ez nagyban függ az 

adott áru tulajdonságaitól, melyek lehetnek: 

Sajátosság Fizikai állapot
Raktározandó 

mennyiség

Méret

Alak

Fajlagos tömeg

Hőmérséklet

Egyéb

Szilárd - ömlesztett

Szilárd - darab

Tárolandó készlet

Fajtaszám

CikkelemszámCseppfolyós

Légnemű

Raktározási mód
 

16. ábra: Raktározási módot befolyásoló tulajdonságok (saját szerkesztés) 

 

Ahogy a fenti ábrán is látszik a tulajdonságok összessége határozza meg a raktározási módot, 

mely – esetemben az áru tárolási környezetét jelöli – lehet pl.: temperálás, őrzés, különleges 

kezelés, stb. miatt nagyban befolyásolja a készletezési költségek alakulását. 

Fontos figyelembe venni a kötegméretek7 nagyságát is, hiszen a raktárak jelentős részében – 

vizsgálataimat ilyen típusú raktárakra korlátoztam – ritkán tárolunk egységrakomány-képző 

eszközök nélkül. Az így figyelembe vett m3; m2; kg értékek kis mértékű változása a készletezési 

költségekben nem mutatkozik meg ez csak a lekötött pénzügyi eszközök mutatóban jelentkezik.  

A készletek mennyisége, és a kötegméret nagysága között természetesen van kapcsolatot, 

melynek tulajdonságait az alábbi ábra szemlélteti: 

                                                 
7 A csomagolási egység kérdése a 20. század elején bevezetett EOQ alapmodellre vezethető vissza [91]. 
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17. ábra: Kötegméret és a készletmennyiség kapcsolata (saját szerkesztés) 

 

Tehát, ha például egy rakodólapon négy darab árut tárolok, akkor a készletezési költségem még 

nem fog csökkenni egy darab értékesítésével. Ebben a példában a függvény értelmezési 

tartománya diszkrét. Az ilyen függvényeket rácsfüggvényeknek is szokták nevezni, mert csak 

meghatározott diszkrét értékek esetére van értelmezve. A modellben általam használni kívánt 

kötegméret meghatározására (ahol ezzel a felső egészet jelölöm) az alábbi összefüggést írom 

fel: 

𝑏 = ⌈
𝑄

𝑏𝑠
⌉ 

  (4.2) 

ahol: 

b = kötegek száma [db] 

Q = készletek darabszáma [db] 

bs = köteg mérete [db] 

Ezzel szemben a modellezhetőség miatt a későbbiekben diszkrét értékek helyett a fenti 

egyenletet folytonos függvénnyé transzformálom, hogy így a teljes értelmezési tartomány fölött 

értelmezhető értékekkel tudjak számolni: 

𝑏(𝑡)𝑎𝑣𝑒 =
𝑄

𝑏𝑠
 

  (4.3) 

Így a b(t) függvény a továbbiakban ezt az alakot veszi fel: 
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𝑏(𝑡) =
𝑄(𝑡)

𝑏𝑠
 

  (4.4) 

A fentiek figyelembe vétele mellett a készletek fizikai jellegéhez köthető költségek 

meghatározásához a következő összefügés állapítható meg: 

𝐾𝐹 = ∑ 𝐹𝑢

𝑛

𝑢=1

∙ 𝑐𝑢 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡 

  (4.5) 

ahol: 

KF = Készlet fizikai jellegéhez köthető költségek 

Fu = Tárolást befolyásoló fizikai jellemző fajlagos értéke [m3/köteg; m2/köteg, 

kg/köteg] 

cu = Fajlagos fizikai tárolási költség [Ft/m3*év; Ft/m2*év; Ft/kg*év] 

b = Köteg darabszáma [db] 

t = Tárolási idő [nap] 

*u= különböző cikkszámú elemek 

A képlet a kötegméret meghatározásához használt leírással kiegészítve az alábbiak szerint 

módosul: 

𝐾𝐹 = ∑ 𝐹𝑢

𝑛

𝑢=1

∙ 𝑐𝑢 ∙ ∫ 𝑏(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.6) 

 

4.2.2 Készletek pénzügyi jellege 

A készletekbe történő pénzügyi befektetések igazolására használt egyik legfontosabb indok a 

kereslet változékonyságára vezethető vissza [95]. 

A készletek pénzügyi értékét ezzel szemben a lekötött tőke és a kamat szorzataként 

meghatározhatjuk.  

Így a pénzügyi lekötés költségének összefüggéseit az alábbiak szerint állapítom meg: 

𝐾𝑃 = 𝑃 ∙ 𝑖 ∙ 𝑄 ∙ 𝑡 

  (4.7) 



46 

ahol: 

KP = Készletek pénzügyi lekötésének költsége 

P = Készlet fajlagos bekerülési költsége (ár) [Ft/db] 

i = kamatláb (megszerzési költség vagy alternatív felhasználású hozam [%/év] 

Q = készletek mennyisége [db] 

t = tárolási idő [nap/365] 

a képletet integrálva az alábbi összefüggést kapjuk: 

𝐾𝑃 = ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡 ∙ 𝑃 ∙ 𝑖
𝑡2

𝑡1

 

  (4.8) 

 

4.2.3 Információ értéke = Készletezési költség megtakarítás 

Összefoglalva a készletezési költség: 

𝐾 = 𝐾𝐹 + 𝐾𝑝 

  (4.9) 

egy egységre vonatkozóan 

𝐾 = ∑ 𝐹𝑢

𝑛

𝑢=1

∙ 𝑐𝑢 ∫
𝑄𝑢(𝑡)

𝑏𝑠𝑢

𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ 𝑃 ∙ 𝑖 ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.10) 

a képletet átrendezve az alábbi összefüggést állapítom meg: 

𝐾 = (𝑃 ∙ 𝑖 + ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.11) 

abban az esetben ha a kamatlábat is folyamatosan változó értéknek tekintem a képlet az alábbiak 

szerint módosul: 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.12) 
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Tehát a „jó” információ maximális hozadéka (VImax) a készletezés során az alábbiak szerint 

határozható meg: 

𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥
= (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.13) 

A fenti képlet megadja, hogy mennyi az a maximum költség, melyet a „jó” információ 

meglétével meg lehet takarítani. Ez abban az esetben igaz, amennyiben az információ 

meglétével, rendelkezésre állásával a teljes készletezési folyamat megtakarítható. Ez tekinthető 

egy bizonyos korlátnak is, ami meghatározza, hogy mennyit szabad az információ 

megszerzésére költeni.  

 

Mivel a logisztikában a készletszintek folyamatosan, napról-napra, de akár óráról-órára is 

változnak, emiatt folyamatosan revideálni kell a meglévő információkat. Így abban az esetben, 

ha adott Q’(t) szint mellett változik az információ minősége, úgy a készlet nagyságának 

követnie kell az információ minőségét Q”(t) szintre (Q’(t) → Q”(t)). 

 

Jelenleg a biztonsági készletek nagyságát az határozza meg, hogy 

 a vállalatok mennyire félnek a hiánytól (számításaimban a kiragadott példa 98%-os 

szolgáltatási színvonalat jelent), és 

 mennyire tudják előre jelezni a jövőt, azaz mekkora a sztochasztikus folyamatok szórása 

(σ)? 

A logisztikai modellek a jövő előrejelzéséhez az eloszlás szórásának várható értékét használják. 

Ezen sztochasztikus modellekben a biztonsági készlet számítása az alábbiak szerint történik: 

𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡1 (98%) ≅ 2,05 ∙ 𝜎1 ∙ √𝐿𝑇 

  (4.14) 

ahol: 

Qbizt1 (98%) = biztonsági készletszint nagysága 98%-os szolgáltatási színvonal mellett 

LT = átfutási idő 

σ1 = sztochasztikus folyamat szórása 

A jó információ rendelkezésre állásának növelésével a sztochasztikus folyamatot leíró 

valószínűségi változó sűrűségfüggvénye az alábbiak szerint változik: 
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Ϭ2 

2.05 Ϭ1 

x

2.05 Ϭ2 

f(x)

0  

18. ábra: Valószínűségi változó sűrűségfüggvénye (saját szerkesztés) 

 

A fenti megállapításokat továbbgondolva a biztonsági készlet nagyságát az átfutási idő és a 

múltbeli átfutási idők alapján meghatározott biztonsági időtartam összessége és a készletforgási 

sebesség szorzata határozza meg, azaz: 

𝐾𝑏𝑖𝑧𝑡 = (𝐿𝑇 + 𝐿𝑇𝑏𝑖𝑧𝑡) ∙ 𝑉𝑘é𝑠𝑧𝑙𝑒𝑡 

  (4.15) 

ahol: 

Kbizt = biztonsági készletszint [db] 

LT = átfutási idő [nap] 

LTbizt = biztonsági átfutási idő [nap] 

Vkészlet = készletforgási sebesség [db/nap] 

A következőkben egy egyszerű példán keresztül szeretném bemutatni az eddigi 

gondolatmenetet: 

Tételezzük fel, hogy az átfutási idő átlaga 6 nap (𝐿𝑇̅̅̅̅  = 6 nap). A beérkezések szórása 1 

nap (σ=1 nap). 98%-os rendelkezésre álláshoz, ebben az esetben az utánrendelési pont 

nagysága = 6+2.05*1 = 8.05 napnyi. Tehát nagyon szélsőséges esetben, ebben a 

példában 2.05 napot tudok megtakarítani „jó” információ szerzésével. 

A példában hívnám fel a figyelmet arra az arányosságra mely a modell alapfelvetései 

közé tartozik, azaz ha a 

LT↑ de a σ=0 úgy a Kbizt=0 illetve ha 

LT↑ és a σ is ↑ úgy a Kbizt is ↑. 

Tehát az információ jóságfokának növekedésével egy adott esemény bekövetkezésének előre 

jelezhetősége növekszik. Ebből az fog következni, hogy az eseményhez kapocslódó szórás 

várható értéke csökken, vagyis: 
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𝜎2 < 𝜎1 

  (4.16) 

Az új biztonsági készlet számítása: 

𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡2 (98%) ≅ 2,05 ∙ 𝜎2 ∙ √𝐿𝑇 

  (4.17) 

Vagyis az információellátottságon kívül a többi tényezőt változatlanul hagyva (ceteris paribus) 

𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡2 ≅ 𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡1 ∙
𝜎2

𝜎1
 

  (4.18) 

A készletezési költségem a „jó” információellátottsággal tehát (4.16) arányában csökken: 

𝜎2

𝜎1
< 1 

  (4.19) 

Ennek a ΔQ csökkenésnek a mértéke az alábbiak szerint határozható meg: 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ − ∫ ∆𝑄
𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 

  (4.20.1) 

mivel a készletérték csökkentés mértékének meghatározása a célom, ezért negatív értéket 

keresek. A képletet tovább bontva az alábbi összefüggést kapom: 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ −∆𝑄 ∙ ∫ 1𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.20.2) 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ −∆𝑄 ∙ 𝑡 

  (4.20.3) 

A fenti összefüggést figyelembe véve a „jó” információ megszerzésével elérhető százalékos 

csökkenés pedig a következőképpen határozható meg: 

𝐾𝑐𝑠ö𝑘𝑘𝑒𝑛é𝑠 =
∆𝑄 ∙ 𝑡

𝐾
 

  (4.21) 
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Tézis (4) – Az információ jóságának az értéke 

A 3. tézisben megfogalmazott erőforrás transzformációt felhasználva meghatároztam az 

információ hiány költségét. A hiányzó információ megszerzésének költsége legfeljebb a 

transzformált erőforrások értékével lehet egyenlő. Logisztikai rendszerek esetén ez a 

transzformáció legtöbbször a készlet-növekmény és a forgási sebesség csökkenésének költségét 

jelenti. 
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5 Információ jóságértékének matematikai modellezése 

Mint ahogy a fentiekben már többször és részletesen említettem, a logisztikai területen a 

döntések meghozatalához szükséges információk jellemzően nem vagy nem olyan formában 

vannak jelen, mint ami a jó döntések meghozatalához szükséges lenne. Hogy még jobban 

leszűkítsem a vizsgált területet, és megfelelő módon végezhessem el az általam létrehozott 

modell validálását, a logisztikának egy speciális területére, a disztribúcióra korlátozom 

vizsgálataimat. A vizsgálat szempontjából külön érdekes, hogy ezen a területen kiváltképp sok 

külső tényező okoz bizonytalanságot.  

Vizsgálataim szerint szükség mutatkozik a napi operatív munkavégzést támogató algoritmusok 

megalkotására, amelyek a meglévő – illetve megszerezhető – jó információk felhasználásán 

alapszanak. Ebben az általam vázolt modellben adott időpillanatban rendelkezésünkre álló, 

megfelelő jóságértékkel bíró információkat, fuzzy halmazok általánosításának tekinthető 

hierarchikus felépítésű fuzzy szignatúrákkal modellezek. Ehhez feltárom a vállatok ezen 

szintjéhez kapcsolódó jelenlegi információfeldolgozási megoldásokat.  

A továbbiakban a vizsgált szakterületek sajátosságait, és a hozzájuk kapcsolódó operatív 

folyamatokat támogatni képes matematikai megoldásokat kívánom bemutatni.  

A következő alpontokban egy lehetséges információkezelési modellt ismertetek, melyet 

disztribúciós alrendszer keretein belül mutatok be. 

 

5.1 Modellezés háttere 

Az üzemen belüli, illetve kívüli anyagáramlási folyamatok optimális kialakítása minden 

nyereségre törekvő piaci szereplő elemi érdeke. Ahogy a termelőfolyamatok technikai és 

gazdasági színvonalának folyamatos emelése, úgy az anyagáramlási folyamatok állandó 

figyelemmel kísérése is vállalati érdek [104]. 

A közúti árufuvarozás jelentősége az elmúlt évtizedekben fokozatos növekedést mutatott és 

várhatóan a szárazföldi fuvarozási módok megoszlását illetően az elkövetkezendő évtizedekben 

sem valószínűsíthető számottevő csökkenés.  

A rendelésre gyártás, és a rövid átfutási idők tovább generálják a gyors reagálású áruszállítási 

ágazatok fejlődését. 

Ahhoz, hogy a vállalatok növekvő szállítási költségeiket csökkenteni tudják, indokolt lehet új 

technikák és technológiák alkalmazásának vizsgálata is [105]. 
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Habár az információtechnológia fejlődése már egy ideje lehetővé tenné a vállalatok számára, 

hogy a fogyasztói igényeket rugalmasan és magas színvonalon elégíthessék ki, eddig az egyes 

információs és kommunikációs technológiák alkalmazása csak helyi szinteken, és csak eseti 

jelleggel valósult meg. 

Egyes különálló rendszerelemek – az esetek túlnyomó többségében – nem lettek integrálva a 

vállalatok irányítási rendszerébe, ezáltal a rendelkezésre álló információk csak kis mértékben 

és nehezen használhatók ki. 

Pedig az a vállalat amelyik felismeri ezen technikák és technológiák integrálásának 

szükségességét, az az állandóan változó piaci igények mellett, és a mindenkori vállalati 

igényeknek megfelelően lesz képes gyors és hatékony döntések meghozatalára. 

 

5.1.1 Vállalati folyamatok szereplői 

Ahhoz, hogy a témát szakszerűen körüljárjuk, szükséges az elején tisztáznunk, hogy kik 

lehetnek a fuvarozási folyamat szereplői. A disztribúciós folyamatokban a szerepkörök 

jellemzően a feladó, a fuvarozó és a címzett között oszlanak meg. 

A folyamat szempontjából 

vevőnek számít mindazon 

személy (ügyfél, vásárló), 

másik vállalati folyamat, 

másik vállalat (vevő), 

amely az adott folyamat 

termékét (legyen az valódi 

termék vagy szolgáltatás) 

felhasználja [80]. 

A disztribúciót szervező 

osztály feladata, a 

termékek vevőkig történő 

eljuttatása hatékony 

erőforrás felhasználásával 

a logisztikai alapelvek és a gyártói elvárások szerint [101] [106].  

A fuvarozási folyamat minden egyes alkalommal fuvarozói megbízással a feladótól indul, aki 

egyéni igényei alapján választja ki a számára megfelelő fuvarozót. 

TGK Vezető

Feladó

Ajánlatot 
kér

Fuvarmeg
bízást ad

Fuvart 
követ

Számlát 
kiegyenlít

Fuvarvállaló

Ajánlatot 
ad

Ajánlatot 
rögzít

Menetirányító

Fuvart 
tervez
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kioszt
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ellenőriz
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fogad

Fuvarról 
tájékoztat

Fuvart 
lead

Pénzügy

Számlát 
kiállít

Befizetést 
nyomon követ

Telefon, email, fax...

Címzett

Ajánlatot 
kér
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Számlát 
kiegyenlít Fuvarozó / 

Szállítmányozó

 

19. ábra: A fuvarozási folyamat rendszermodellje 

(saját szerkesztés) [108] 
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Ezek az elvárások lehetnek költség, gyorsaság, megbízhatóság, minőség és környezetvédelem 

alapúak. 

Ezen elvárásokon felül a 

fuvarozónak elemi érdeke, 

hogy az áruk szállítása 

során tegyen meg mindent, 

hogy minimalizálja a 

szállított árukat érő káros 

környezeti hatásokat. Ilyen 

hatások lehetnek például: 

mechanikai hatások, 

napsugárzás, nedvesség, 

hőmérsékletingadozások, 

fizikai, kémiai 

szennyeződések, 

mikroorganizmusok, 

rovarok és rágcsálók [102]. 

A megbízás beérkezését 

követően a fuvarozó 

feladata „PULL”8 

termelési rendszer szerint 

megszervezni, hogy a 

megbízásban vállalt 

feltételeknek megfelelően, 

az árufuvarozást végző 

gépjármű és személyzet a feladó rendelkezésére álljon. 

A fuvarfeladat elfogadását követően a szállítójármű az 5M9 elveknek megfelelőn kiáll a 

számára kijelölt felrakó pontra. 

A megrakás befejezését követően a tehergépjármű vezetője a szükséges fuvarokmányok 

birtokában a fuvarozást megkezdi és a küldeményt a címzett telephelyére szállítja. 

                                                 
8 A PULL termelésirányítási módszer tényleges megrendelési adatokra épül 
9 5R/5M: right time = megfelelő idő, right place = megfelelő hely, right quantity = megfelelő mennyiség, right 

quality = megfelelő minőség, right cost = megfelelő költség 
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20. ábra: Fizikai folyamatok a fuvarozás során (saját szerkesztés) 
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A címzett telephelyén a kirakás a berakáshoz hasonlóan a fuvarmegbízási szerződésben 

rögzített feltételek alapján történik, azaz a kirakást csak együttesen vagy csak az alábbi 

személyek egyike végezheti: 

 csak a címzett, 

 csak a tehergépjármű vezetője, 

 címzett és a tehergépjármű vezetője közösen. 

A lerakást követően kiállításra kerülnek a szükséges okmányok, melyek aztán a számla 

elkészítésének az alapját képezik. Az elvégzett fuvarfeladatról kiállított számlát a fuvarozó a 

feladó részére továbbítja. 

 

Az alábbi folyamatábra, a fentiekben bemutatott fuvarozási folyamat megértését szolgálja 

azáltal, hogy kis lépésekben vezet végig a fuvarozási tevékenység egyes fázisain.  
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21. ábra: „Normál” fuvarozási folyamat egyszerűsített ismertetése (saját szerkesztés) 
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5.1.2 Fuvarbörzén elvállalt megbízások kezelése során felmerülő döntési 

bizonytalanság 

Az eddigiekben egy „normál” fuvarozási folyamat általános elemeit vázoltam fel. Az általam 

részletesen vizsgált fuvarozási folyamat, annyiban tér el a fentiekben ismertetettektől, hogy a 

munkafolyamatot nem a megbízó, hanem a fuvarozó indítja el.  

Ebben az esetben a fuvar elektronikus úton kerül elvállalásra, arról igazolás pedig digitális 

formában érkezik a fuvarfeladatot meghirdető részére. 

A folyamat különlegessége, hogy a döntést meghozó alkalmazottak sok esetben egyéni 

tapasztalataik alapján választanak feladatot, döntéseiket nem támogatja semmilyen algoritmus. 

Itt nagyon gyorsan kell jó döntést hozni (sok esetben gyakorlatilag csak a gyorsaságon múlik 

egy-egy megbízáshoz való hozzájutás), mely csak akkor lehetséges, ha megfelelő jóságú 

információkat transzportálunk a döntéshozói rendszerbe. A szakértői tapasztalatok szerint a 

döntések meghozatalához rendelkezésre álló idő, a fuvarfeladat online fuvarbörzéken való 

megjelenésétől számított 30-60 másodperc. 

Megjegyzendő, hogy a logisztika egy másik területén (termelés) a gépek és a technológiai 

rendszerek már képesek szükségletek fényében döntéseket hozni, és ezáltal módosításokat 

elvégezni, de ez csak nagyon korlátozott tartományban működik, és sok időt és energiát igényel. 

Ennek oka, hogy az újrakonfigurálható gyártási rendszereket nagy teljesítményű műveletekre 

tervezték [83]. 

További érdekesség, hogy ez a fajta munkakörnyezet, melyben a menetirányítók dolgoznak 

nincs helyhez kötve, akár otthonról (home office) is végezhetnek irányítási feladatokat, ezért 

figyelemre méltó koncepció lehetne a napjainkban terjedésnek indult 3D virtuális 

együttműködés10 kiterjesztése erre a területre is. Ezen informatikai befektetésnek nemcsak 

egyéni hatása van a tervezett alkalmazási területre, hanem további hatásokat is eredményez, 

amelyek más vállalati területeken is megmutatkozhatnak [94]. 

 

5.1.3 Modellezésben felhasználni kívánt információk definiálása 

A fuvarvállalások döntési hátterét szakértői kérdőívek (lásd: mellékletek) alapján állapítottam 

meg. A felmérés során a döntések hátterében megbújó okokat „valós” és „szükséges” 

információkra bontottam, melyek együttesen határozzák meg egy fuvar jóságát. 

                                                 
10 A 3DVC technológiát jellemzően technológiai, kutatási, üzleti és oktatási információgyűjtésre / -megosztásra 

használják. 
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„Valós” információk 

„Valós” adatok alatt az alkalmazottak által megszerezhető információk halmazát értem: 

 Sofőr igényei / lehetőségei 

o Vezetési idő 

o Családi háttér 

o Egészségügyi, pszichés háttér 

 Gépjármű paraméterei 

o Szervíz, ellenőrzés esedékessége 

o Időjárási viszonyok 

o Útvonal adatok 

„Szükséges” információk 

„Szükséges” adatok alatt az ügyfelek részéről begyűjthető információk halmazát értem: 

 Fuvardíj összege 

 Fuvarozási célállomás 

 Fuvar mennyisége 

o Egész autó 

o Raklap 

 Fuvar határideje 

„Jó” információ = „jó” döntés 

A fenti információk együttes figyelembevételével meghozott döntések (eddig információ 

jóságként hivatkoztam rá) „jósága” jelenleg csak a szakmai tapasztalaton és rutinon múlik. A 

fuvarszervezőknek el kell dönteni, hogy az adott fuvar a vállalat számára nyereséges tud-e 

lenni. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy jövedelmező lehet, abban az esetben történhet meg a 

fuvarfeladat elvállalása. 

 

5.2 Alkalmazandó módszertan matematikai háttere 

A logisztika területén gyakran fordul elő, hogy olyan komplex, nagy bonyolultságú 

rendszereket kell/ene modellezni, ahol az egyes rendszerelemek közötti összefüggések erősen 

korlátozottan állnak rendelkezésre. A rendszer működése – a munkahelyi leírásokkal szemben 

– nem teljesen ismert, sok esetben csak korlátozott érvényesség mellett ellenőrizhető. További 

gyakorlati jellemzőjük ezen rendszereknek, hogy bár formális matematikai modelljük nem áll 

rendelkezésre, a tapasztalat szerint a rendszer ha nem is feltétlenül optimálisan, de az esetek 
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többségében működtethető a humán szakértők tudása (döntéshozatal, gyakori esetek, 

preferenciák stb.) alapján. A humán szakértők által figyelembe vett jellemzők, változók, 

paraméterek számát nehéz megbecsülni, ezek akár egy komplex rendszeren belül is eltérőek 

lehetnek, azaz függenek a szakértő személyétől (tapasztalatától, rálátásától, stb.). 

Olyan modellt kellene tehát felépíteni, amely rugalmasan képes kezelni a szakértői becsléseket, 

megfelelő paraméterezés esetén képes legalább a humán szakértők által nyújtott 

megbízhatósági szinten teljesíteni, továbbá igény szerint bővíthető, illetve csökkenthető. 

A fenti elvárásoknak megfelelő megoldások lehetnek a hierarchikus felépítésű fuzzy 

szignatúrák, amelyek a fenti jellemzőkkel bíró komplex rendszerek és komplex adatstruktúrák 

modellezési eszközeiként jelentek meg [64], [65], [66]. 

A komplex rendszert, illetve annak viselkedését itt fagráf szemlélteti. A fagráf ,,levelei” a 

döntés során figyelembe vett jellemzők, az ezekhez rendelt értékek adják a bemenetet. A gráf 

minden egyes csúcsában (csomópontban) valamilyen szabály szerint együttesen vesszük 

figyelembe (aggregáljuk) az oda befutó élek értékét. 

A modell végső kimenete a fagráf ,,gyökerében’’ megjelenő érték. Mivel az egyes bemeneti 

jellemzők sok esetben nagyon nehezen számszerűsíthetők egyértelműen, ezért célszerű olyan 

megoldást választani, amely lehetőséget ad arra, hogy a tapasztalati szélsőértékek között 

előforduló eseteket számértékekkel lássuk el (pl. mit jelent az, hogy jó idő, nedves úttest stb.). 

A számszerűsítés egyik lehetséges módja a jellemzők fuzzy halmazzal történő megadása. Ilyen 

módon a bemenet lehet például az, hogy a ,,jó idő’’ jellemző 0,4 mértékben teljesül.  

Tehát a modell bemenetei fuzzy változók, kimenete szintén az. Ebben a felfogásban a komplex 

objektumot tulajdonképpen olyan fuzzy értékű vektorral jellemezzük, melynek elemei további 

fuzzy értékű vektorok is lehetnek. Ily módon a fuzzy szignatúra egymásba ágyazott fuzzy 

értékű vektorok struktúrájának tekinthető. 

Az eredeti komplex objektumot modellező fuzzy szignatúra struktúrája a humán szakértő 

rendszerértékelése és felosztása alapján határozható meg, az egyes részstruktúrákhoz rendelt 

tagsági érték pedig a feladathoz alkalmasan választott aggregációs operátorok segítségével 

adható meg, itt is alapul véve a szakértői véleményt [67], [68]. 

Arra is van példa, hogy a teljes fuzzy szignatúrát közvetlenül a rendelkezésre álló adathalmaz 

alapján határozzák meg [69], [70], a közvetlen humán szakértői tudást pedig az egyes 

részstruktúrák felbontásánál használják fel. Ez utóbbi esetben természetesen jóval nagyobb 

adathalmazra van szükség.  
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A fuzzy szignatúra alapú rendszermodell több ponton is erősen a szakértői becslésre vagy a 

nagy adattömegekből adatbányászati módszerekkel kinyert információkra támaszkodik, tehát 

bizonyos értelemben szubjektív modellezést valósít meg. Ez talán nem tűnik éppen előnyös 

tulajdonságnak, de ne felejtsük el, hogy a humán szakértők becslései, döntései mindig 

tartalmaznak szubjektív elemeket. 

A különböző szakértők véleményei alapján felállított, az ő szakértői tudásukat egybefogó 

rendszer így végső soron egy kevésbé szubjektív döntést eredményezhet.  

 

5.3 Elvárások a modellel szemben 

A döntési modell megalkotásánál minden tényezőt hipotetikus súlyjelekkel ruháztam fel, 

melyek viszonyítási értéke az alábbiak szerint alakult: 

 Kicsi 0–0,35 

 Közepes 0,3–0,7 

 Nagy 0,65–1 

Ezek a határok természetesen csak bizonyos szempontból önkényesek, hiszen a szakértői 

becsléseken, illetve a figyelembe vehető pontosságon alapultak.  

 

5.3.1 Modell alapfelvetései 

A lehetséges súlyok halmazát végig folytonosnak tekintem [0, 1], de a gyakorlati 

alkalmazásban 0,05 és 0,1-es lépésköz is elég lehet. 

 A hipotetikus súlyjelek egymáshoz képest is változnak. 

 A domináns tényezők súlya nagy. 

 A legalsó bemenetek minőségét jellemeztem először egy közelítő skálán (1–5), melyek 

értékét ténylegesen [0, 1] intervallumra transzformáltam. 

 Ezután minden egyes gyökérben meghatároztam a bemenetek súlyát. 

 A modell teszteléséhez szükségesek a kiindulási címkék numerikus megfelelői: 

o bemenetek értékelésénél: 1–0, 2–0,25, 3–0,5, 4–0,75, 5–1 

o súlyoknál: kicsi –0,2, közepes–0,5, nagy–0,8 

Mindkét skálázásnál előfordult, hogy a modell tesztelése (illesztése) során változtatni kellett 

rajta, de ez inkább a súlyokat érintette. 
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A változásokat az egyes címkéknek megfelelő tartományon belül volt célszerű végrehajtani. 

Ezek helyenként a szakértői véleményeknek is ellent mondanak, azonban a végső kimeneti 

gyökérnél kapott értékeknek természetesen tükröznie kellett a szakértői állásfoglalást, így 

 Ha a szakértő elvállalná a fuvart, akkor az értéke nagy. 

 Ha elutasítaná, akkor kicsi. 

 A modell kialakítása lehetővé teszi biztonsági zóna alkalmazását is, amely felépítését 

tekintve az alábbi értékekkel rendelkezik: 

o Biztosan elvállalja [0,8–1],  

o Valahogy dönt [0,2–0,8] 

o Biztosan elutasítja [0–0,2] 

 Az utóbbi lépést a legegyszerűbb finomítani, azzal a kitétellel, hogy az alábbi feltételek 

továbbra is teljesülnek: 

o Ha a felkínált fuvar nagyon jó akkor a kimeneti érték nagy és 

o Ha a felkínált fuvar nagyon rossz, akkor a kimeneti érték legyen kicsi. 

o A köztes sávba eső értékek esetén is kell valami döntést hoznunk, ehhez gyorsan 

változó jellemzők várható/reménybeli értékével is el lehet végezni a számítást, 

és ha az itt kapott eredmény 

 Felső sávba esik – elvállaljuk 

 Alsó sávba esik – nem vállaljuk el 

 Még mindig köztes sávba esik 

 Még egy lépés időben előre vagy kockázatkerülő vagy kockázat vállaló 

magatartást alkalmazunk. 

 

5.3.2 Matematikai modell 

A fuzzy halmazok fogalmát L.A. Zadeh [71] vezette be olyan adatok modellezésére és 

elemzésére, ahol a bizonytalanság megkerülhetetlen beépített tényező, amely általában humán 

szakértői véleményekhez vagy pontosan nem definiált tulajdonságokhoz (pl. ,,magas’’) 

kapcsolódik.  

Míg a klasszikus halmazelméletben egy elem vagy a halmazhoz tartozik vagy pedig nem, 

köztes állapot nem létezik, addig a fuzzy halmazok elméletében a halmazhoz tartozás mértéke 

(egy tulajdonság teljesülése) lehet tetszőleges 0 és 1 közötti érték (pl. valaki 0,8 mértékben 

szép). Formálisan tehát a klasszikus értelemben vett A halmaz a karakterisztikus függvényével 

kifejezve: 
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A fuzzy megközelítésben tehát a karakterisztikus függvény szerepét egy speciális függvény 

(tagsági függvény) helyettesíti, amely megadja, hogy egy elem milyen mértékben tekinthető az 

adott halmaz tagjának: 

 ]1,0[:)( xA  (5.2) 

Mivel ez utóbbi leírás folytonos átmenetet biztosít az egyes tulajdonságok megléte között, ezért 

sokkal alkalmasabb a klasszikus értelemben nem definiálható problémák modellezésére. 

A modellezés során használt fuzzy szignatúrák matematikai szempontból tekinthetők olyan 

vektoroknak, melynek elemei fuzzy halmazok, de akár további, fuzzy elemű vektorok is 

lehetnek, tehát a fuzzy szignatúrák a fuzzy értékek vektorainak hierarchikus ábrázolásai [64]. 

A fuzzy szignatúra a fentiek szerint megadható egymásba ágyazott vektorok rendszereként, de 

jóval szemléletesebb képet ad az alábbi fagráf reprezentáció [65].  

A vektor értékű fuzzy halmazok matematikai szempontból speciális esetei a [72]-ben bevezetett 

L-fuzzy halmazoknak. 

Gyökér

Belső
Környezeti 
viszonok

AnyagiEmberiDrift

Megrendelő ÁruJármű

Stratégiai Kapcsolati Tranzakció Normál Különleges

Belföldi Nemzetközi

Ny-K K-Ny

0,180,10,120,12 0,48

0,4 0,6

0,80,2

0,33 0,3 0,38

0,10,90,10,30,6  

22. ábra: Fagráf reprezentáció szakértői véleményeken alapuló értékekkel (saját szerkesztés) 

 

Mint említettem, a legalacsonyabb szinten található „levelek” tagsági értékét külső szakértők 

határozták meg. A legalacsonyabb szinten megadott tagsági értékek a gráf struktúrájától, és az 

egyes csúcsokban alkalmazott aggregációs operátoroktól függően a teljes fuzzy szignatúrára 

egyetlen tagsági értéket eredményeznek.  

Az ilyen típusú modelleknél állandó probléma a rendszer érzékenysége, illetve 

érzékenységének vizsgálata.  
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A bizonytalanság természetes jelenléte vagy a komplex rendszerről rendelkezésre álló adatok 

hiányossága miatt más-más szakértők vagy különböző becslési módszerek eltérően értékelhetik 

ugyanazt a helyzetet. A modell esetében ez azt jelenti, hogy más-más szakértők ugyanazon 

helyzetben esetleg más bemeneti értékeket adnak meg.  

Tehát a modell megalkotásakor tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen hatással van a 

rendszerre a legalacsonyabb szintű pontokban (tehát a bemeneti értékeknél) jelentkező változás. 

Ez természetesen leginkább a szignatúra struktúrájától, illetve az alkalmazott aggregációs 

operátorok tulajdonságaitól függ. Tipikus elvárás az, hogy a modellünk olyan szempontból 

stabil legyen, hogy kis bemeneti változásokra ne reagáljon nagy változással a kimeneten, tehát 

rendelkezzen bizonyos robusztussággal, hogy megfelelő támogatást nyújthasson a 

felhasználóknak. 

 

5.3.3 Döntési algoritmus 

Fuzzy szignatúra alapú döntési modellt dolgoztam ki fuvarvállalással kapcsolatos humán 

szakértői döntések támogatására. 

A fuzzy szignatúra bemeneti értékeit az egyes jellemzőkhöz rendelt tagsági értékek adják, 

melyeket részcsoportonként majd ezen részcsoportokat is megfelelő operátorokkal 

aggregáltam. 

A modellben figyelembe vesszem az egyes összetevők fontossági súlyát, mely súlyokat 

vállalati partnerekhez eljuttatott kérdőívek alapján határoztam meg (lásd az alábbi ábra) 

1. táblázat: A kérdőíves felmérés összefoglaló táblázata 

 

Természetesen a modell felbontási mélysége illetve a súlyok értékei, különböző vállalati 

preferenciák szerint változtathatók, vállalathoz igazíthatók. A szimulációs számításokat a 

legegyszerűbb súlyozott átlagra végeztem, de lehetséges másfajta aggregációs operátorokat is 

használni, különösképpen akkor, ha az egyik összetevő vagy összetevők értékei túlságosan 

szélsőségesek, melyek egyértelmű elutasítást eredményeznek. 

Kérdőívek 

sorszáma

1.     

Tehergépjár

mű műszaki 

állapota

2.     

Gépkocsivezető 

egészségügyi 

/pszichés 

állapota

3.     

Gépkocsivezető 

felhasználható 

vezetési ideje

4.     Időjárási 

viszonyok

5.     Fuvarozási 

megbízás díja

7.     

Fuvarozandó 

áruk 

tulajdonságai

8.     Fuvarfeladatot 

felkínáló 

vállalkozással 

fennálló kapcsolat 

jellege

a.     Mennyire preferál EU-n 

belüli fuvarokat?

b.     Mennyire preferál EU-n 

kívüli fuvarokat?

1. 10 7 9 9 6 5 5 8 7

2. 7 7 8 7 7 9 6 9 8

3. 8 9 8 10 9 7 7 10 7

4. 8 4 9 8 10 9 9 8 8

5. 8 2 10 2 10 8 8 10 10

6. 8 3 9 2 10 8 8 10 8

7. 8 8 10 3 9 9 2 10 6

8. 7 8 8 2 10 10 1 9 5

9. 8 8 7 3 10 9 2 9 6

Átlag 8 6,222222222 8,666666667 5,111111111 9 8,222222222 5,333333333 9,222222222 7,222222222

6.     Fuvarozás iránya
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Tézis (5) – Döntési modell az információ „jósága” alapján 

Ebben modellben adott időpillanatban rendelkezésünkre álló, megfelelő jóságértékkel bíró 

információkat, fuzzy halmazok általánosításának tekinthető hierarchikus felépítésű fuzzy 

szignatúrákkal modellezek.  

Ehhez a modellhez olyan eszközökre, módszerekre van szükség, amelyek helyes információkat 

hoznak az adott rendszerről annak érdekében, hogy segítsenek a döntéshozatali folyamatban. 

A fuzzy szignatúrában a struktúra (tehát a fagráf) a figyelembe vett vagy vehető jósági 

jellemzők felbontásának mélységétől, és az azok közötti (valós vagy feltételezett) 

kapcsolatoktól függ. Az ezen jellemzőkhöz rendelt számértékek ,,összesítését’’ az egyes 

csomópontokban értelmezett aggregációs operátorokkal végeztem el. A h: [0;1]n   [0;1] 

aggregációs operátor matematikai szempontból a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

1) Peremfeltételek: 

h(0, …, 0) = 0 és h(1, …, 1) = 1 

2) Monotonitás: h monoton növő minden változójában: ai; bi [0,1] ha ai < bi (i=1, …, n) 

akkor 

h(a1, a2, …, an)   h(b1, b2, …, bn) 

3) Folytonosság: h folytonos függvény. 

A fenti követelményeket gyakorlati szempontból néha célszerű kiegészíteni a következő két 

feltétellel: 

4) Szimmetrikusság: h szimmetrikus minden változójában, azaz. 

h(a1, a2, …, an) = h(ap(1), ap(2), …, ap(n)) 

ahol p az indexek tetszőleges permutációja. 

5) h idempotens: minden a  [0,1]: 

h(a, a, …, a) = a 

Igazolható, hogy ha egy h aggregációs operátor teljesíti 2) és 5) feltételeket, akkor minden (a1, 

a2, …, an)  [0,1]n: 

min(a1, …, an)   h(a1, …, an)   max(a1, …, an) 

Tehát az értéke mindig a legkisebb és a legnagyobb bemeneti érték közé esik. A leggyakrabban 

használt aggregációs operátorok a fuzzy t-normák, a fuzzy s-normák, a rendezett súlyozott átlag 

(OWA) és súlyozott általános hatványközepek. Modellemben ez utóbbit használtam fel, ezért 

ennek részletesebben adom meg a definícióját és alapvető tulajdonságait. 
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Definíció: Legyenek x1, …, xn  és w1, …, wn nem negatív valós számok, melyekre teljesül, hogy 
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Ennek határértéke  -ben független az alkalmazott súlyoktól, azaz 
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Tehát az aggregációs operátor határesetként magában foglalja a max és a min értékeket is. 

 

Összefoglalva, olyan hierarchikus felépítésű Fuzzy szignatúra alapú döntési modellt alkottam 

meg, melyben kérdőíves felmérés alapján határoztam meg a fuvarvállalási döntések összetevőit 

amelyeket aztán az ott kapott eredmények alapján fontossági súlyokkal ruháztam fel, így hoztam 

létre egy olyan validált modellt, mely a fuvarvállalással kapcsolatos humán szakértői döntések 

támogatására szolgál. 
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6 Vállalati környezetben alkalmazható újszerű 

információmenedzsment modell 

Szívásos (PULL) elvű termelésirányítási rendszerekben a megrendelt termék elkészítésének 

tervezése csak a rendelés leadását követően kezdődik meg, így lényegében versenyfutás 

kezdődik az idővel [53]. 

Jellemző a folyamatra, hogy a megrendelő a termékét minél hamarabb, de legalább az előre 

rögzített időpontban szeretné átvenni. Ezáltal a szolgáltatás színvonalát nem csak a termék 

minősége határozza meg, hanem annak rendelkezésre állása is. 

Mint az ismeretes, a logisztika küldetése, hogy a megrendelt terméket megfelelő időben, 

helyen, minőségben, mennyiségben és költségen biztosítsa [54]. 

Ennek a küldetésnek 

 meghatározott terméke, 

 véges időtartama, 

 megadott felelősségi körökkel rendelkező szervezeti struktúrája, 

 előállításához szükséges tevékenységei, 

 valamint e tevékenységek elvégzésére alkalmas erőforrásai vannak. 

A termék előállítása több szakaszra bomlik, amelyek vezetői szempontból különálló egységet 

alkotnak. Ahogy a termék előállításnak, úgy egy szakasznak is vannak meghatározott termékei, 

tevékenységei, szervezeti felépítése. A szakasz végét a benne meghatározott 

termékek/szolgáltatások előállítása/végrehajtása jelenti, amennyiben azok kielégítik az elvárt 

minőségi feltételeket. 

 

6.1 A modellezés célja 

A modellezés célja, hogy megalkossak egy olyan modellt, amelynek bevezetésével – a 

logisztika területén bizonyos feltételek megléte mellett, kizárólag a vállalati működést leíró 

mikroökonómiai modellek esetében – a logisztikai folyamatbizonytalanság számszerű 

előrejelzése megvalósulhat. 

Úgy gondolom, hogy a kutatás segít eszközt találni a jelenlegi folyamatkezelési eljárásokban 

rejlő hiányosságok leküzdésére. Az értekezés e tézisének alapfelvetése az a gyakorlati 

felismerés, miszerint a célok kijelölését követően a logisztikai szervezet gyakran nem végez 

kellő – számú, minőségű, mélységű – adatgyűjtést az ún. holt időben (pedig az adatgyűjtésnek 
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az esetek nagy többségében nincsenek technikai akadályai). De ha végez is, sokszor nem tud, 

vagy nem akar mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy léteznek az információnak gondolkodásunkat, 

illetve tetteinket nem egyértelműen helyes irányba terelő formái. Mindez ráadásul akkor 

történik, amikor az informatikai rendszerek összetettségének növekedése amúgy is egyre 

nagyobb kockázatok megjelenését idézi elő [56]. 

 

6.2 Folyamatbizonytalanság a logisztikai tervezésben 

A termékelőállítás folyamatának biztonsága valójában olyan eszközök és eljárások tervszerű 

alkalmazását jelenti, amelyekkel biztosítható a megrendelő igényeinek megfelelő időben és 

szinten történő kielégítése. Úgy is fogalmazhatok, hogy a termékelőállítás során fennálló 

bizonytalanságot a megbízó igényei által elfogadható szintre kell csökkenteni. E bizonytalanság 

így fogalmazható meg: 

 A megrendelt termék előállításához szükséges alapanyagok rendelkezésre állása milyen 

biztonsággal biztosítható? 

 

6.2.1 Kiindulási állapot 

Tekintsük először a kiindulási állapotot! A logisztikai folyamatok tervezésének kezdetekor 

jelen lévő bizonytalanságot a már rendelkezésünkre álló, és megfelelően dokumentált/rögzített 

múltbeli adatok alapján határozhatom meg (ábrázolás: a 18. ábra szerint). 
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23. ábra: A tervezés kezdetekor fennálló bizonytalanság (saját szerkesztés) 
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A vízszintes tengelyen egy adott termék megrendelésének leszállításáig terjedő időtartama 

(jelölése: tn), a baloldali függőleges tengelyen a megrendelő által kiinduláskor előirányzott 

időpont (jelölése: A), a jobboldalin pedig szintén a megrendelő által még elfogadható 

megvalósulási időintervallum (jelölése: εA) látható. A függőleges tengelyek talppontjának egy 

c konstans idő felel meg – ez lehet esetleg 0 is –, ami az adott projekt elméletileg elképzelhető 

minimális teljesülési idejét mutatja (ez alá nem mehetünk be a végrehajtás során).  

A modern gyártásszervezési és készletgazdálkodási stratégiák használata mellett nyilvánvaló, 

hogy a megrendelő által kijelölt beszállítási időintervallumot a beszállítónak legtöbbször nincs 

lehetősége felülbírálni. Így minden lehetséges módon törekednie kell arra, hogy ezen 

intervallumon belül elégítse ki a megrendelő igényeit. 

Ezen folyamatok minőségének és rugalmasságának javítása rendkívül fontos a hagyományos 

hatékonyságra összpontosító intézkedések meghozatalához [55]. 

A nagy, gyakorlati problémák megoldására több szerző is heurisztikus megközelítést javasol 

[57]. Visszatérve az ábrához, a bal oldal azt mutatja, hogy a t0 időpillanatban az adott folyamatra 

vonatkozó esemény bekövetkezési ideje a t1 időpillanathoz (mérföldkőhöz) húzott merőleges 

félegyenesen (amely ténylegesen egy szakasz lesz) hol helyezkedik el.  

A megrendelő által kijelölt teljesítési intervallum esetemben egy elvárt optimum. A folyamat 

során végig az a célom, hogy garantáljam, hogy a teljesítés időpillanatában az εA intervallumon 

belül legyek.  

A folyamat kezdeti szakaszában a teljesítés időpillanata csak egy relatíve nagy intervallumon 

belül értelmezhető. Továbbá folyamatosan fennáll a meg nem valósulás lehetősége is, amelyet 

az ábrán 0 nyíllal jelöltük. A logisztikai folyamattervezőknek ideális esetben az A pontban 

olyan – jó és valós – információkra lenne szükségük, amelyeket bátran felhasználhatnak saját 

termelési tervük létrehozásához. Jellemzően a tervezés első szakaszában ezek az adatok így 

még nem állnak rendelkezésre (így a teljesítéshez kapcsolódó felhasználási tervek nem 

határozhatók meg egyértelműen); ezt a határozatlanságot az α szög és annak a vállalati igényt 

megjelenítő jobboldali függőleges tengelyre kivetített εA vetülete mutatja. 

Az általam javasolt modellben ez a kezdeti állapotban meglévő tervezési bizonytalanság 

elfogadhatónak tekinthető, azonban kikötöm, hogy ez a fajta bizonytalanság a folyamat 

előrehaladtával csökkenjen és végig az εA környezetén belül maradjon. 

A különböző módszertanokban leírt diagramok, ábrák, táblázatok és kitöltési útmutatók részben 

ezt a célt szolgálják. 
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6.2.2 A modell mérföldkövei 

A kiindulási állapot után először a t1 időpillanatban végzek ellenőrzést. Ezt tekinthetjük úgy, 

mint a modell első mérföldkövét (a továbbiakban a hasonlóan megkülönböztetett ti, i = 0, 1, … 

n, időpillanatokat fogok mérföldköveknek tekinteni). 
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24. ábra: A logisztika bizonytalansága az első mérföldkőnél (saját szerkesztés) 

 

A mérföldkőhöz természetesen az ellenőrzés mellett aktivitások meghatározása, és jelentés 

készítése is tartozhat. A t1 időpillanatban az ellenőrzést végzők a rendelkezésükre álló 

információk alapján kijelölik a folyamat lefutási idejének új határait, melyet ábrámon az εB 

intervallum jelöl. (Ez egyfajta visszacsatolás is a folyamat működésére nézve.) 
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25. ábra: A logisztika bizonytalansága a második mérföldkőnél (saját szerkesztés) 

 

Kedvező esetben (ábrámon is) az idő előrehaladtával a rendelkezésre álló pontosabb 

ismereteknek köszönhetően β < α illetve εA < εB, azaz a tervezés bizonytalansága csökken, így 

a beérkezési idő már az εB tartományon belül marad.  

A későbbiekben újabb és újabb ellenőrzési pontokat iktathatunk be, és hasonlóan elvégezzük a 

fenti elemzést és visszacsatolást, úgy hogy az egyes ellenőrzési pontokban gyűjtött adatokat 
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megfelelő formában dokumentáljuk. Ezáltal (jó esetben) a kimenetel fokozatosan egyre 

pontosabban jelezhető előre. Ezt szemlélteti a következő ábra.  
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26. ábra: A logisztika bizonytalansága a harmadik mérföldkőnél (saját szerkesztés) 

 

Az ábra jelölése szerint (megfelelően kialakított gyakorlati ellenőrzési módszerek alkalmazása 

esetén), ideális esetben igaz lehet, hogy δ < γ < β < α, ami a tervezés eredményére vonatkoztatva 

azt jelenti, hogy εD < εC < εB < εA, vagyis a pontosság folyamatosan nő.  

Az ellenőrzési pontok számának növelése kettős hatású: egyrészt ezzel tipikusan csökken a 

bizonytalanság és így jobban megfelelünk a várható határidőknek, jelentéseknek; másrészt 

viszont a logisztikai költségek nő(het)nek. A pontok számának optimális meghatározása tehát 

a folyamatban résztvevők együttes érdeke. A későbbiekben a mérföldkövek időbeli 

elhelyezkedése esetleg felülbírálható (ha változik a projekt ütemezése).  

Az ellenőrzési pontok számának és helyének meghatározásakor figyelembe kell venni: 

 az ellátó által közölt információk múltbeli jóságát. Ha ez a jóság magas, azaz a partner 

megbízható, úgy nem szükséges sűrű ellenőrzési pontok beiktatása. 

 a termék vagy szolgáltatás térbeli elhelyezkedését. Ha az előállítás, és a felhasználás 

helye térben eltérő, úgy az ellenőrzési pontok száma függ a távolságtól, tehát ha nő a 

távolság, akkor egyenesen arányosan növelni kell az ellenőrzési pontok számát. 

 a termék vagy szolgáltatás előállításának idejét. Ha az előállítási idő hosszú, úgy az 

ellenőrzési pontok száma is magas kell, hogy legyen. 

 

6.2.3 Modellek összekapcsolása  

Az egy konkrét modellel leírt tevékenységsorozat sikeres befejezése nem jelenti feltétlenül a 

teljes logisztikai folyamat lezárását, hiszen gyakran előfordul, hogy a tevékenységsorozatok 

összekapcsolódnak. Ilyenkor az egyik projekt kimenete egyben bemenete egy másik 
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projektnek. Ezért az aktuális modellem tevékenységsorozatának végéhez közeledve már 

célszerű gondolkodnunk a következő folyamatsor indításán, és az ő modelljének finomításán 

(a rendelkezésre álló adatok felhasználásával).  

Reményeim szerint az általam kidolgozott módszertan (általános modell és annak alkalmazása, 

sok konkrét logisztikai folyamatra) lehetőséget ad majd egészen komplex feladatok leírására, 

nyomon követésére is. 

 

6.3 Formális leírása és alkalmazhatósága 

Tekintsük most át a fent már vázlatosan bemutatott új modell lehetséges formális leírását.  

Bár az a (valóságot leíró) modell elvileg akár végtelen sok különböző állapotba is kerülhetne, 

gyakorlati szempontból és a kényelmesebb kezelés miatt célszerű azzal az egyszerűsítéssel élni, 

hogy a teljes folyamat „végigjárása” során csak véges sok állapot következhet be (azaz ennyit 

különböztetek meg). 
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27. ábra: Lehetséges kimenetelek elvi ábrája (saját szerkesztés)  

 

Felhasználva C. E. Shannon cikkét (Shannon, 1948) – azon belül is a zajmentes csatorna 

leírására vonatkozó megállapításait (ami a rendszer egyfajta analógiájának tekinthető) – 

modellem formálisan leírható a következő módon: 

A rendszer állapotait jelölöm 𝑆1, 𝑆2, … 𝑆𝑛-nel, ahol n véges.11  

Az egyes állapotok bekövetkezési valószínűségeit jelölöm 𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛-nel, ahol mindegyik 

értékre 0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1 teljesül. 

                                                 
11 s: state – állapot 
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Az állapotok között értelmezhetők átmeneti valószínűségek. Jelölöm 𝑆𝑖 → 𝑆𝑗   (Si állapotból Sj 

állapotba megyek) bekövetkezések esélyét 𝑝𝑖(𝑗)-vel. 

(Sok konkrét 𝑝𝑖(𝑗) = 0 lesz, hiszen nem mindig tudok átmenni Si-ből Sj-be.)  

A Shannon-féle modellbe helyezkedve, a rendszer kiindulópontja is tekinthető úgy, mint egy 

diszkrét információforrás, a rendszer végpontja(i) pedig speciális nyelők. 

Tekintsük most az átmenetet a kiinduló állapot és az első mérföldkő között! 

Általában több lehetőségem is van (lásd: az előző ábra), de jó esetben 1 valószínűséggel eljutok 

az 1. mérföldkőbe. 

Ha a projekt nem-teljesülését is valós alternatívának tekintem, akkor a következőt írhatom fel,  

∑ 𝑝𝑖(𝑗) ≤

𝑖∈𝐾,𝑗∈𝐸

1 

  (5.1) 

ahol K-val a kiinduló állapotot (állapothalmazt), E-vel pedig az első mérföldkőhöz tartozó 

állapotok halmazát jelölöm. (A kiinduló állapothalmaz speciálisan csak egy állapotból áll.)  

Értelemszerű módosítással hasonló képlet írható fel a mérföldkövek közötti átmenetekre is, 

szintén 1-nél kisebb egyenlő átlépési valószínűséggel. 

Az egyes 𝑆𝑖 → 𝑆𝑗  átmenetek bekövetkezéseinek eltérő valószínűsége akár eltérő vastagságú 

nyilakkal is reprezentálható, de azt is megtehetem, hogy minden átmenetre ráírom a konkrét 

valószínűségeket (lásd előző ábra). 

Megjegyzendő, hogy bár például az első mérföldkő elvileg többféle módon is elérhető (ami 

több különböző állapotot jelent a modellben), ezek közül ténylegesen csak pontosan egy fog 

bekövetkezni, így a többi elérésének valószínűsége (amik eredetileg nem 0-ák voltak) ezen a 

ponton 0-vá válik! (És csak pontosan egy „pásztán” haladok tovább.) 

Így a megvalósuló ághoz tartozó (eredetileg 1-nél kisebb) valószínűség ezen a ponton pontosan 

1 lesz. (Ezzé változtatom.) A továbbiakban ezt a váltást kiegyenlítésnek nevezem! 

Ahogy a folyamat halad, a dokumentáció és ismereteink bővülnek, ezt a kiegyenlítést végig 

alkalmaznunk kell, azaz az előre meghatározott valószínűségek – amennyiben voltak ilyenek – 

az előrehaladás során dinamikusan változnak! 

A célba érkezéskor (tvalós tengely) már csak egyetlen pásztám lesz aktív, és minden megtörtént 

átmenet ténylegesen 1 valószínűséget hordoz magában. 

Ezt tekintem a megvalósult folyamatnak.  
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6.4 A modell alkalmazhatósága egy valós példán keresztül  

Mostani – valós eseten alapuló, szándékosan egyszerűnek választott – példámban egy hazai 

elosztó központtal rendelkező vállalat beszállítói kapcsolatait vizsgáltam. Ezek közül is azt a 

csatornát választottam, amelyben a beszállító a Schengeni övezeten kívül esik, a megrendelések 

pedig elnyújtottak, azaz a beszállításra rendelkezésre álló idő – legalább – 2 hét. 

A megrendelés leadását követően a példámban szereplő logisztikai szervezet – megfelelő 

kapacitás hiányában – nem követi nyomon a beszállítást, információt nem tud gyűjteni 

(természetesen a magas prioritású esetek kivételt képeznek). Azaz a cég feltételezi, hogy a 

teljesítésre elegendő idő áll rendelkezésre, így az esetleges problémákkal jellemzően csak a 

határidő lejártát követően találkozik. Az ilyen típusú rendelés-leadási metódus szinte „kiált” 

egy általam vázolt információkezelési modell alkalmazásáért. Modellemben azt feltételezem, 

hogy – a jelenlegi gyakorlattal ellentétben – a megrendelést követően a beszállítói folyamatot 

adott időközönként (5. 10. és 13. nap) ellenőrizzük és vázoljuk a teljesítés lefutásának 

lehetőségeit. 

 

Kiindulási állapot 

A kiindulási állapotban a folyamat még rendkívül labilis, de azért feltételezéssel élhet a vállalat, 

hogy mit vár az első mérföldkőben. 
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28. ábra: Lehetséges kimenetek a kiindulási állapotban (saját szerkesztés) 

 

Tehát a kiindulási állapotban – az első mérföldkő előtt – az alábbi valószínűségekkel számolok, 

mely értékek becslések, szakértői megkérdezés/interjúk alapján kerültek meghatározásra: 

 Már legyártotta a rendelt terméket p=0,1.  

 Gyártásba vette megrendelésünket p=0,49. 

 Még nem rendelkezik kellő erőforrással a termelés elindításához p=0,39. 

 Nem tudja teljesíteni a megrendelést p=0,02. 
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Első mérföldkő 

Az első mérföldkőnél (t1 = +5 – a rendelés leadását követő 5. nap, a későbbiekben ezt külön 

nem írom) kapott információk szerint, példámban a termék gyártásba vétele megtörtént, a 

vállalat részéről a folyamataiba beavatkozás nem szükséges. 

 

29. ábra: Lehetséges kimenetek az első mérföldkőnél (saját szerkesztés) 

 

Ezért a kapott információk alapján a folyamat lefutásának további lépésénél az alábbi 

valószínűségekkel élünk: 

 A terméket legyártotta és szállításra előkészítette p=0,25. 

 Legyártotta a rendelt terméket p=0,44. 

 Nem gyártotta le a terméket p=0,3. 

 Egyéb okok miatt nem tudja teljesíteni a megrendelést p=0,01.12 

 

Második mérföldkő 

A második mérföldkőnél (t2 = +10) példámban a beszállító még nem gyártotta le a terméket. 

Bár részéről a folyamatba való komoly beavatkozás (például gyártási ütemterv módosítás) még 

nem szükséges, az ellenőrzések gyakoriságának felülvizsgálata már szükségszerűvé válik, ezért 

a harmadik mérföldkő előrébb kell hogy kerüljön.  

                                                 
12 Megjegyezem, hogy a nem teljesülés – kicsi – esélye időben változhat. Általában gyakran csökken, de 

bizonytalanság hatására akár nőhet is. 
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30. ábra: Lehetséges kimenetek a második mérföldkőnél (saját szerkesztés) 

 

A harmadik mérföldkő előtt így az alábbi valószínűségekkel élek:  

 A terméket legyártotta és szállításra előkészítette p=0,3. 

 Legyártotta a rendelt terméket p=0,59. 

 Nem gyártotta le a terméket p=0,1. 

 Nem tudja teljesíteni a megrendelést p=0,01. 

 

Harmadik mérföldkő 

A harmadik mérföldkőnél (t3 = +11) példánkban a beszállító már szállításra előkészítette a 

terméket, részéről a folyamataiba beavatkozás nem szükséges. 
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31. ábra: Lehetséges kimenetek a harmadik mérföldkőnél (saját szerkesztés) 

 

A teljesítés előtt tehát az alábbi valószínűségekkel élek:  

 A szállítmány átlépte a határt p=0,25. 

 A szállítmány elindult p=0,65. 

 A szállítmány feladásra vár p=0,1. 

 Egyéb okok miatt nem tudja teljesíteni a megrendelést p=0,01. 
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Végső állapot 

Mivel a példában a kapott adatok alapján a szállítmány átlépte a határt, további ellenőrzési pont 

beiktatása nem szükséges.  

A bekövetkezési valószínűségek példámban az alábbiak szerint alakultak: 

A → B = 0,49; B → C = 0,3; C → D = 0,3; D → E = 0,25; azaz  

Π p = 0,49∙0,3∙0,3∙0,25 = 0,011025 mégis a megvalósulás tekintetében a végeredmény p=1.  
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32. ábra: Folyamat lefutása (saját szerkesztés) 

 

Példámban most egy hosszú távú lefutás lehetséges információkezelési gyakorlatát mutattam 

be. Rövid határidők esetében a helyzet ettől annyiban eltér(het), hogy a legyártás megtörténését 

„atomi” (tovább nem bontható) akciónak tekintem, és az információgyűjtés csak a szállítás 

szakaszára korlátozódik. 

 

6.4.1 A modell Fuzzy-kiterjeszthetőségének vizsgálata 

A fenti információkezelési példánál a modellben pontos számértékkel dolgoztam. A 

gyakorlatban azonban ez az egzakt számszerűsítés nem biztos, hogy minden esetben pontosan 

végrehajtható. Tapasztalataim szerint a gyakorlati adatkezelés során inkább csak intervallumos 

értékek adhatók meg.  

A fentiek tekintetbevételével célszerű lehet a modell – a már a dolgozat korábbi fejezetében 

ismertetett – fuzzy kiterjesztése. Visszautalva az ott már leírtakra, a fuzzy logika a 

bizonytalanság olyan szintű modellezésével foglalkozik, ahol nehéz éles különbséget tenni a 

vizsgált egyedek, illetve objektumok között (pl. zöld paradicsom, vagy sárga vagy piros, fiatal 

ember, vagy középkorú vagy idős). A fuzzy halmazok esetében a halmazokhoz való 

hozzátartozási érték 0 és 1 között van, tehát nem tiszta „igaz” vagy „hamis” választ kapunk, 
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hanem például „valószínűleg igaz” lesz az eredmény. Hasonló módon építhetőek fel a fuzzy 

operátorok, relációk stb. [75] [86]. 

Érdemes lehet a fuzzy idősorok elemzéséhez olyan hibrid szakértői rendszert alkalmazni, amely 

bizonytalan bemeneti körülmények között is működtethető. Ilyen típusú optimalizációs 

problémákat memetikus bakteriális evolúciós algoritmusokkal13 lehet hatékonyan megoldani 

[78][79]. 

Esetemben arra lenne szükség, hogy a konkrét számértékek „elmosottabb” módon, intervallum-

szerűen jelenjenek meg a modellben. Ez kétféle módon is elérhető: egyrészt mondhatjuk pl., 

hogy „a szállítmány átlépte a határt” kitétel legalább 0,2, de legfeljebb 0,3 eséllyel teljesül; 

másrészt mondhatom azt is, hogy kevéssé valószínű, hogy „a szállítmány átlépte a határt”.  

Ilyen esetekben természetesen az egy adott mérföldkőhöz tartozó valószínűségek összege nem 

kell, hogy feltétlenül 1-et adjon (akár intervallumosan sem); célszerűen nagyobb értéket kapok, 

és csak „középértékekkel” számolva jöhet ki 1 körüli összeg. Elképzelhető továbbá az is, hogy 

az egyes valószínűségeket függvényekkel írom le, amelyek hasonlóak a fuzzy-tartalmazási 

függvényekhez, és leírják az adott kitétel teljesülésének esélyét.  

Például, ha veszem a második mérföldkövet az előző példából, ahol négy elágazást 

különbözetek meg, akkor ezt akár modellezhetném a következő ábrán megadott módon is (az 

egyes elágazási pontokhoz függvényeket rendelve). A kis valószínűséggel bekövetkező 

esetekhez „hegyes” függvényábrát rendelek, gyors lefutással, a nagyobb valószínűséggel 

bekövetkezőekhez pedig „laposabbat”, lassabb lefutással: 

0
1

0,01

0
1

0,1

0
1

0,5

0
1

0,3  

33. ábra: Az egyes lefutások lehetséges függvényábrái (saját szerkesztés) 

Ezen kiterjeszthetőség részletesebb vizsgálata további vizsgálat tárgya lehet. 

                                                 
13 A bakteriális evolúciós algoritmus egy sokoldalú optimalizációs módszer, amely imitálja a mikrobiális 

organizmusok reprodukciójában megfigyelt jelenségeket. Tagja az evolúciós algoritmusok családjának, ami azt 

jelenti, hogy sztochasztikus mutációkat és öröklést használ, hogy új jelölt megoldásokat hozzon létre egy 

problémára. Ezek a jelöltek egyénekként ismertek, és együtt alkotják azt a populációt, amelyen a bakteriális 

algoritmus működik. Az egyéneket le lehet bontani olyan génként ismert szegmensekre, amelyek együttesen 

leírják a teljes megoldásjelöltet. Az evolúciós folyamat célja egymást követő generációk létrehozása, amelyek 

mindegyike jobb megoldásokat tartalmaz, mint a korábbiak [96][97]. 
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6.4.2 Javasolt módszertan 

Modellem gyakorlati alkalmazhatóságához szükséges, hogy egy adott konkrét szituáció 

megismétlődése egyben a modellbeli lefutás megismétlődését is magával hozza. Ezt úgy tudom 

biztosítani, ha megkötéseket teszek és előírásokat adok meg (szabványosítás):  

 az előzetes és folyamat közbeni adatgyűjtéshez,  

 a rögzítéshez/dokumentáláshoz,  

 az adatok feldolgozásához  

 és az esetleges beavatkozásokhoz.  

Ez lényegében egy olyan módszertan, amelynek elemei (természetesen) jelenleg is ismertek a 

logisztikában [76] csak így összességében – a modellemmel – mégis újszerűnek mondható.  

A fenti felsorolás pontjainak megfelelő tevékenységek elméleti leírása, és az egyes pontokhoz 

tartozó gyakorlati aktivitások bemutatása is a korábbi fejezetekben megtalálható, illetve a 

logisztikai gyakorlatból adódik (például információk begyűjtése, események rögzítése, 

valószínűségek meghatározása, döntés a beavatkozásról).  

Az általam javasolt nagyobb lépéseket (fenti felsorolás pontjai) konkrét munkahelyi 

utasításokra kell lefordítani. Ezáltal biztosítható a folyamat automatizálhatósága és 

szabványosítása, és így megalapozott remény nyílik arra, hogy a megismételhetőség teljesüljön.  

Az ezt következő lépés lehet az alkalmazandó üzleti szabályok kiegészítése, melyek lehetnek 

elemzések, mutatók, műveletek létrehozása, kivételek és tanácsok kezelése, amelyek segítik a 

megfelelő lépés előidézését [93]. 

 

Tézis (6) – Folyamatbizonytalanság csökkentésének matematikai 

definiálása 

Az ellenőrzési pontok és minőségi szemlék számának növelése a logisztikai rendszer 

bizonytalanságát csökkentheti. 

Az ellenőrzési pontok számának meghatározásakor figyelembe kell venni: 

 az ellátó által közölt információk múltbeli jóságát. Ha ez a jóság magas, azaz a partner 

megbízható, úgy nem szükséges sűrű ellenőrzési pontok beiktatása. 

 a termék vagy szolgáltatás térbeli elhelyezkedését. Ha az előállítás, és a felhasználás 

helye térben eltérő, úgy az ellenőrzési pontok száma függ a távolságtól, tehát ha nő a 

távolság akkor egyenesen arányosan növelni kell az ellenőrzési pontok számát. 
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 a termék vagy szolgáltatás előállításának idejét. Ha az előállítási idő hosszú, úgy az 

ellenőrzési pontok száma is magas kell, hogy legyen. 

 t elvárt
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 t valós
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34. ábra: A fejlesztés bizonytalansága az utolsó mérföldkőnél (saját szerkesztés) 

 

Az ellenőrzési körök számának és helyének meghatározására általában nem az adott projekten 

belül kerül sor, hanem csak a kiválasztott módszertan előírásai kerülnek végrehajtásra. 

Valószínűsíthető, hogy ellenőrzési pontok számának növelése a humán erőforrás 

időráfordításának növekedését vonja maga után, ezért számuk optimális meghatározása a 

folyamatban résztvevők együttes érdeke. 

A cél az, hogy annyi ellenőrzési pont legyen felvéve, hogy a tervezés eredő bizonytalansága 

folyamatosan csökkenő méretű ε tartományban maradjon. 

Ez úgy biztosítható, hogy a szervezeten belül kialakításra kerül egy információ menedzseléssel 

foglalkozó egység, melynek feladata, hogy az egyes ellenőrzési pontokban mérjen és 

visszacsatoljon, és szükség esetén korrigáljon, az információk minőségét illetően. Továbbá 

elvárom, hogy az idő előrehaladtával ezek az értékek egyre jobban szűkítsék a εA tartományt. 

Ha ezek az információk nem pontosak, és nem a „szűkítés” irányába mennek el, hanem össze 

vissza szórnak úgy a projektpartnertől kapott információk nem alkalmasak a felhasználásra. 

Ilyen esetekben az egységnek saját magának kell elvégeznie az információ korrekcióját.  

Ha a projekt minden csomóponti helyén rögzíteni tudjuk a projektre vonatkozó adatokat, akkor 

egy nagyon jól használható visszacsatolási módszer lesz a birtokunkban, melynek segítségével 

könnyen megállapítható, hogy hol és melyik termék esetén vannak információ minőségi 

problémák [98]. 

Ilyen esetekben „kényszeríthetem” a partnert, hogy minőséget produkáljon információ átadás 

terén is. Kvázi minőségi információátvételt valósíttatok meg. 
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Tehát a logisztikai tevékenységek tervezésének kezdetekor fellépő bizonytalanság mértékének 

csökkentésén túl, a projektpartnerekre is nyomás gyakorolható (pl.: hibás információ kötbérrel) 

nem megfelelő jóságú információk adására. 

 

Összefoglalva ebben a fejezetben tovább vizsgáltam a jelenlegi folyamatkezelési eljárásokban 

rejlő hiányosságokat. Erre válaszul az eddigi tézisek eredményeit figyelembe véve megalkottam 

egy olyan információ-menedzsment modellt, amelynek alkalmazásával – a logisztika területén 

bizonyos feltételek megléte mellett – a logisztikai folyamatbizonytalanság számszerű 

előrejelzése és – időben előre haladva – folyamatos csökkenése megvalósulhat. Megalkottam a 

modell formális leírását és konkrét példán keresztül mutattam be annak alkalmazhatóságát. A 

tézis jó kiindulópontja lehet egy olyan egységes módszertan megalkotásának, amelyből a 

későbbiekben a mindennapi gyakorlatban használt logisztikai ellenőrzési rendszer fejlődhet ki, 

és helyes alkalmazásával a logisztikai folyamatokban alapvetően meglévő entrópia csökkenése 

elképzelhetővé válik. 
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7 Új kutatási eredmények összegzése 

A kutatásom eredményeit az alábbi hat tézisben foglalhatom össze: 

 

7.1 1. Tézis  

Összegyűjtöttem és elemeztem az információ fogalmára adott definíciókat. 

Megállapítottam, hogy azok tudományterülettől és egyéni nézőponttól erősen függenek, és 

nincs egységesen elfogadott meghatározás. 

Kutatásaim alapján kijelenthetem, hogy vizsgálataim során nem találtam olyan vállalati 

környezetben is alkalmazható, és gyakorlatban is használható információ definíciót, amely 

különböző szervezeti egységek működési hatékonysága szempontjából került volna 

meghatározásra, ezért megalkottam az információnak, mint vállalati erőforrásnak a definícióját, 

amely így hangzik: 

Vállalati információnak, mint központi erőforrásnak, olyan adatokból és adatstruktúrákból 

származtatott és feldolgozott információt tekintünk, amelyben az adatok és az adatstruktúrák 

valósak és szükségesek, és feldolgozásuk során nem történt torzulás. 

 

 

7.2 2. Tézis 

Elemeztem, és feltártam az információnak, mint vállalati erőforrásnak az alap szerkezetét. 

Megállapítottam, hogy a valósság és a szükségesség mértéke az információ minőségi 

paramétere. Bevezettem, és definiáltam a „jóság” fogalmát a valósság és a szükségesség 

komplex mértékeként. 

 

Megállapítottam, hogy az információ jóságának értékét az határozza meg, hogy a vállalat 

számára mennyiben szükséges és valós! 

„Szükségesség” alatt a vállalati működés számára nélkülözhetetlen – vagy költségesen más 

erőforrások bevonásával pótolható – információk halmazát értem. 

Számomra az információ szükségessége vállalati környezetben, szükséges és nem 

szükséges 0 és 1 értékek közötti tartományon belül értelmezhető. 

„Valósság” értéke alatt, a valószínűsíthető valósághoz való kapcsolati szorosság mértékét 

értem. 
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A kapcsolati szorosság mértékének megállapítására csak és kizárólag objektív 

eljárásokat fogadok el, azaz az értelmezni kívánt esemény vagy 

o bármikor reprodukálható, 

o a múltban már megtörtént (legalább egyszer) vagy 

o nincs lehetőségem megállapítani az információ objektivitáshoz való viszonyát 

Számomra az információ valóssága vállalati környezetben, valós és nem valós 0 és 1 értékek 

közötti tartományon belül értelmezhető. 

Így a fentiek szerint a jóság értékének meghatározására az alábbi állítást teszem: 

 𝑉𝐼𝑔𝑑𝑛
= 𝐼𝑟 ∙ 𝐼𝑐 (4.1) 

ahol: 

VIgdn = információ jóságának értéke (Value of Information goodness) 

Ir = Információ szükségessége (required) 

Ic = Információ valóssága (c:concrete) 

 

Tehát az információ jóságának értékét vállalati környezetben, adott információ 

szükségességének és valósságának szorzata alatt értem. 

 

 

7.3 3. Tézis 

Megvizsgáltam, és felállítottam a vállalati szervezet informatikai erőforráshiány kezelő 

mechanizmusát. 

Megállapítottam, hogy a nem megfelelő jóságú információs erőforrások helyett a szervezet 

más, rendelkezésére álló erőforrásokat használ fel feladata ellátása érdekében, részben 

automatikusan. Ezt az erőforrás-helyettesítést erőforrás-transzformációnak neveztem el. 

Bemutattam, hogy erre a transzformációra a logisztikai alrendszer elsődlegesen alkalmas. 
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7.4 4. Tézis 

A 3. tézisben megfogalmazott erőforrás transzformációt felhasználva meghatároztam az 

információ hiány értékét. Logisztikai rendszerek esetén ez legtöbbször a készlet-növekmény és 

a forgási sebesség csökkenésének költségét jelenti. 

Modellalkotáshoz vizsgálataimat a készletekre szűkítettem. Ehhez megvizsgáltam a 

készletekhez rendelt költségek felépítését. 

Megállapítottam, hogy a jelenlegi készlettartási költség modellek újra-gondolására van 

szükség, ehhez megalkottam egy olyan készlettartási költség modellt, melyben szerepeltettem 

azokat a szubsztitúciós változókat, melyek alkalmasak információ erőforrás 

transzformációjára. 

Ezalapján összefoglalva a készletezési költség jelenleg: 

𝐾 = 𝐾𝐹 + 𝐾𝑝 

  (7.2) 

ahol: 

K=Készletezési költség 

KF = Készlet fizikai jellegéhez köthető költségek 

Kp = Készlet pénzügyi értéke 

azaz 

𝐾 = ∑ 𝐹𝑢

𝑛

𝑢=1

∙ 𝑐𝑢 ∫
𝑄𝑢(𝑡)

𝑏𝑠𝑢

𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ 𝑃 ∙ 𝑖 ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (7.3) 

ahol: 

Q = készletek darabszáma 

Fu = tárolást befolyásoló fizikai jellemző fajlagos értéke [m3/köteg; m2/köteg, 

kg/köteg] 

cu = fajlagos fizikai tárolási költség [Ft/m3*év; Ft/m2*év; Ft/kg*év] 

bs = köteg mérete 

tn = tárolási idő [nap]  

KP = Készletek pénzügyi lekötésének költsége 

P = Készlet fajlagos bekerülési költsége (ár) [Ft] 
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i = kamatláb (megszerzési költség vagy alternatív felhasználású hozam [%] 

*u= különböző cikkszámú elemek 

a képletet átrendezve az alábbi összefüggést állapítom meg: 

𝐾 = (𝑃 ∙ 𝑖 + ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (7.4) 

abban az esetben ha a kamatlábat is folyamatosan változó értéknek tekintem a képlet az alábbiak 

szerint módosul: 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (7.5) 

Tehát a „jó” információ maximális hozadékát (VImax)a készletezés során az alábbiak szerint 

határozhatom meg: 

𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥
= (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (7.6) 

A fenti képlet megadja, hogy mennyi az a maximum költség, melyet a „jó” információ 

meglétével meg lehet takarítani. Ez abban az esetben igaz, amennyiben az információ 

meglétével, rendelkezésre állásával a teljes készletezési folyamat megtakarítható. Ez tekinthető 

egy bizonyos korlátnak is, ami meghatározza, hogy mennyit szabad az információ 

megszerzésére költeni.  

 

Mivel a logisztikában a készletszintek folyamatosan, napról-napra, óráról-órára is változnak, 

emiatt folyamatosan revideálni kell a meglévő információkat. Így abban az esetben, ha adott 

Q’(t) szint mellett változik az információ minősége, úgy a készlet nagyságának követnie kell 

az információ minőségét Q”(t) szintre, azaz (Q’(t) → Q”(t)). 

 

Feltérképeztem, hogy a gyakorlatban a biztonsági készlet nagyságát az határozza meg, hogy 

 a vállalatok mennyire félnek a hiánytól (számításaimban a kiragadott példa 98%-os 

szolgáltatási színvonalat jelent), és 
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 mennyire tudják előre jelezni a jövőt, azaz mekkora a sztochasztikus folyamatok szórása 

(σ)? 

A logisztikai modellek a jövő előrejelzéséhez az eloszlás szórásának várható értékét használják. 

Ezen sztochasztikus modellekben a biztonsági készlet számítása az alábbiak szerint történik: 

𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡1 (98%) ≅ 2,05 ∙ 𝜎1 ∙ √𝐿𝑇 

  (7.7) 

 

ahol: 

Qbizt1 (98%) = Biztonsági készletszint nagysága 98%-os szolgáltatási színvonal mellett 

LT = átfutási idő 

σ1 = sztochasztikus folyamat szórása 

Megállapítottam, hogy a jó információ rendelkezésre állásának 

növelésével egy esemény bekövetkezését leíró valószínűségi 

változó sűrűségfüggvénye a jobb oldali ábra szerint változik.  

A fenti megállapításokat továbbgondolva a biztonsági készlet 

nagyságát az átfutási idő és a múltbeli átfutási idők alapján 

meghatározott biztonsági időtartam összessége és a 

készletforgási sebesség szorzata szerint határoztam meg, azaz: 

 

𝐾𝑏𝑖𝑧𝑡 = (𝐿𝑇 + 𝐿𝑇𝑏𝑖𝑧𝑡) ∙ 𝑉𝑘é𝑠𝑧𝑙𝑒𝑡 

  (7.8) 

ahol: 

Kbizt = biztonsági készletszint [db] 

LT = átfutási idő [nap] 

LTbizt = biztonsági átfutási idő [nap] 

Vkészlet = készletforgási sebesség [db/nap] 

Megállapítottam, hogy az információ jóságfokának növekedésével egy adott esemény 

bekövetkezésének előre jelezhetősége növekszik. Ebből az fog következni, hogy az 

eseményhez kapocslódó szórás várható értéke csökken, vagyis: 

𝜎2 < 𝜎1 

Ϭ1 

Ϭ2 

2.05 Ϭ1 

x

2.05 Ϭ2 

f(x)

0  
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  (7.9) 

Az új biztonsági készlet számítása: 

𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡2 (98%) ≅ 2,05 ∙ 𝜎2 ∙ √𝐿𝑇 

  (7.10) 

Vagyis az információellátottságon kívül a többi tényezőt változatlanul hagyva (ceteris paribus) 

𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡2 ≅ 𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡1 ∙
𝜎2

𝜎1
 

  (7.11) 

A készletezési költségem a „jó” információ-ellátottsággal csökken: 

𝜎2

𝜎1
< 1 

  (7.12) 

Ennek a ΔQ csökkenésnek a mértéke az alábbiak szerint határozható meg: 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ − ∫ ∆𝑄 ∙
𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 

  (7.13.1) 

mivel a készletérték csökkentés mértékének meghatározása a célom, ezért negatív értéket 

keresek. A képletet tovább bontva az alábbi összefüggést kapom: 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ −∆𝑄 ∙ ∫ 1 ∙ 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (7.13.2) 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ −∆𝑄 ∙ 𝑡 

  (7.13.3) 

A fenti összefüggést figyelembe véve a „jó” információ megszerzésével elérhető százalékos 

csökkenés a következőképpen határoztam meg: 

𝐾𝑐𝑠ö𝑘𝑘𝑒𝑛é𝑠 =
∆𝑄 ∙ 𝑡

𝐾
 

  (7.14) 
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7.5 5. Tézis 

Speciális logisztikai környezetben, megfelelő jóságértékkel bíró információk felhasználásával, 

fuzzy halmazok általánosításának tekinthető hierarchikus felépítésű fuzzy szignatúrák 

alkalmazásával lehetséges döntéstámogatási modellt alkottam meg. 

A modellben a fuzzy szignatúra bemeneti értékeit az egyes jellemzőkhöz rendelt tagsági értékek 

adják, melyeket részcsoportonként majd ezen részcsoportokat is megfelelő operátorokkal 

aggregáltam. 

A modellben figyelembe vettem az egyes összetevők feltételezett fontossági súlyát, mely 

súlyokat vállalati partnerekhez eljuttatott kérdőívek alapján határoztam meg. 

A modell felbontási mélysége illetve a súlyok értékei, különböző vállalati preferenciák szerint 

változtatható, vállalathoz igazítható. A szimulációs számításokat a legegyszerűbb súlyozott 

átlagra végeztem, de lehetséges másfajta aggregációs operátorokat is használni, különösképpen 

akkor, ha az egyik összetevő vagy összetevők értékei túlságosan szélsőségesek, melyek 

egyértelmű elutasítást eredményeznek. 

 

A modell matematikai leírását a következőképpen alkottam meg: 

A fuzzy szignatúrában a struktúra (tehát a fagráf) a figyelembe vett vagy vehető jósági 

jellemzők felbontásának mélységétől, és az azok közötti (valós vagy feltételezett) 

kapcsolatoktól függ. Az ezen jellemzőkhöz rendelt számértékek ,,összesítését’’ az egyes 

csomópontokban értelmezett aggregációs operátorokkal végeztem el. Az h: [0;1]n   [0;1] 

aggregációs operátor matematikai szempontból az a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

1) Peremfeltételek: 

h(0,…,0) = 0 és h(1,…,1) = 1 

2) Monotonitás: h monoton növő minden változójában: ai; bi [0,1] ha ai < bi (i=1,…,n) 

akkor 

h(a1,a2,…,an)   h(b1,b2,…,bn) 

3) Folytonosság: h folytonos függvény. 

A fenti követelményeket gyakorlati szempontból néha célszerű kiegészíteni a következő két 

feltétellel: 

4) Szimmetrikusság: h szimmetrikus minden változójában, azaz. 

h(a1, a2, …, an) = h(ap(1), ap(2),…,ap(n)) 
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ahol p az indexek tetszőleges permutációja. 

5) h idempotens: minden a   [0,1]: 

h(a,a,…,a) = a 

Igazolható, hogy ha egy aggregációs operátor h teljesíti 2) és 5), akkor minden (a1,a2,…,an)   

[0,1]n: 

min(a1,…,an)   h(a1,…,an)   max(a1,…,an) 

Tehát az értéke mindig a legkisebb és a legnagyobb bemeneti érték közé esik. A leggyakrabban 

használt aggregációs operátorok a fuzzy t-normák, a fuzzy s-normák, a rendezett súlyozott átlag 

(OWA) és súlyozott általános hatványközepek. Modellemben ez utóbbit használtam fel, ezért 

ennek részletesebben adom meg a definícióját és alapvető tulajdonságait. 

Definíció: Legyenek x1,…,xn  és w1,…,wn nem negatív valós számok, melyekre teljesül, hogy 

 ).0(1,0
1
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Ekkor az x1,…,xn értékek w1,…,wn súlyokkal értelmezett p paraméterű általános 

hatványközepe: 
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Ennek határértéke  -ben független az alkalmazott súlyoktól, azaz 
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 (7.18) 

Tehát az aggregációs operátor határesetként magában foglalja a max és a min értékeket is. 

 

Összefoglalva, olyan hierarchikus felépítésű Fuzzy szignatúra alapú döntési modellt alkottam 

meg, melyben kérdőíves felmérés alapján határoztam meg a fuvarvállalási döntések összetevőit 

amelyeket aztán az ott kapott eredmények alapján fontossági súlyokkal ruháztam fel, így hoztam 

létre egy olyan validált modellt, mely a fuvarvállalással kapcsolatos humán szakértői döntések 

támogatására szolgál. 
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7.6 6. Tézis 

Megvizsgáltam a jelenlegi folyamatkezelési eljárásokban rejlő hiányosságokat. Erre válaszul 

megalkottam egy olyan információ-menedzsment modellt, amelynek alkalmazásával – a 

logisztika területén bizonyos feltételek megléte mellett – a logisztikai folyamatbizonytalanság 

számszerű előrejelzése és – időben előre haladva – folyamatos csökkenése megvalósulhat. 

Megalkottam a modell formális leírását, és konkrét példán keresztül mutattam be annak 

alkalmazhatóságát.  

 

A modell matematikai leírását a következőképpen alkottam meg: 

Az általam megalkotott a (valóságot leíró) modell elvileg akár végtelen sok különböző 

állapotba is kerülhetne, gyakorlati szempontból és a kényelmesebb kezelés miatt célszerű azzal 

az egyszerűsítéssel élni, hogy a teljes folyamat „végigjárása” során csak véges sok állapot 

következhet be (azaz ennyit különböztetek meg). 

Felhasználva C. E. Shannon cikkét (Shannon, 1948) – azon belül is a zajmentes csatorna 

leírására vonatkozó megállapításait (ami a rendszer egyfajta analógiájának tekinthető) – 

modellem formálisan leírható a következő módon: 

A rendszer állapotait jelölöm 𝑆1, 𝑆2, … 𝑆𝑛-nel, ahol n véges. 

Az egyes állapotok bekövetkezési valószínűségeit jelölöm 𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛-nel, ahol mindegyik 

értékre 0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1 teljesül. 

Az állapotok között értelmezhetők átmeneti valószínűségek. Jelölöm 𝑆𝑖 → 𝑆𝑗   (Si állapotból Sj 

állapotba megyek) bekövetkezések esélyét 𝑝𝑖(𝑗)-vel. 

(Sok konkrét 𝑝𝑖(𝑗) = 0 lesz, hiszen nem mindig tudok átmenni Si-ből Sj-be.)  

A Shannon-féle modellbe helyezkedve, a rendszer kiindulópontja is 

tekinthető úgy, mint egy diszkrét információ forrás, a rendszer 

végpontja(i) pedig speciális nyelők. 

Tehát az átmenet a kiinduló állapot és az első mérföldkő között a 

következő: 

Általában több lehetőségem is van (lásd: jobb oldali ábra), de jó 

esetben 1 valószínűséggel eljutok az 1. mérföldkőbe. 

Ha a projekt nem-teljesülését is valós alternatívának tekintem, akkor a következőt írhatom fel,  

∑ 𝑝𝑖(𝑗) ≤

𝑖∈𝐾,𝑗∈𝐸

1 

  (7.19) 
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ahol K-val a kiinduló állapotot (állapothalmazt), E-vel pedig az első mérföldkőhöz tartozó 

állapotok halmazát jelölöm. (A kiinduló állapothalmaz speciálisan csak egy állapotból áll.)  

Értelemszerű módosítással hasonló képlet írható fel a mérföldkövek közötti átmenetekre is, 

szintén 1-nél kisebb egyenlő átlépési valószínűséggel. 

Az egyes 𝑆𝑖 → 𝑆𝑗  átmenetek bekövetkezéseinek eltérő valószínűsége akár eltérő vastagságú 

nyilakkal is reprezentálható, de azt is megtehetem, hogy minden átmenetre ráírom a konkrét 

valószínűségeket (lásd előző ábra). 

Megjegyzendő, hogy bár például az első mérföldkő elvileg többféle módon is elérhető (ami 

több különböző állapotot jelent a modellben), ezek közül ténylegesen csak pontosan egy fog 

bekövetkezni, így a többi elérésének valószínűsége (amik eredetileg nem 0-ák voltak) ezen a 

ponton 0-vá válik! (És csak pontosan egy „pásztán” haladok tovább.) 

Így a megvalósuló ághoz tartozó (eredetileg 1-nél kisebb) valószínűség ezen a ponton pontosan 

1 lesz. (Ezzé változtatom.) A továbbiakban ezt a váltást kiegyenlítésnek nevezem! 

Ahogy a folyamat halad, a dokumentáció és ismereteink bővülnek, ezt a kiegyenlítést végig 

alkalmaznom kell, azaz az előre meghatározott valószínűségek – amennyiben voltak ilyenek – 

az előrehaladás során dinamikusan változnak! 
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A célba érkezéskor (tvalós tengely) már csak egyetlen pásztám lesz aktív, és minden megtörtént 

átmenet ténylegesen 1 valószínűséget hordoz magában. Ezt tekintem a megvalósult 

folyamatnak.  

Összefoglalva, ebben a tézisben megvizsgáltam a jelenlegi folyamatkezelési eljárásokban rejlő 

hiányosságokat. Erre válaszul az eddigi tézisek eredményeit figyelembe véve megalkottam egy 

olyan információ-menedzsment modellt, amelynek alkalmazásával – a logisztika területén 

bizonyos feltételek megléte mellett – a logisztikai folyamatbizonytalanság számszerű 

előrejelzése és – időben előre haladva – folyamatos csökkenése megvalósulhat. Megalkottam a 

modell formális leírását és konkrét példán keresztül mutattam be annak alkalmazhatóságát. A 

tézis jó kiindulópontja lehet egy olyan egységes módszertan megalkotásának, amelyből a 

későbbiekben a mindennapi gyakorlatban használt logisztikai ellenőrzési rendszer fejlődhet ki, 

és helyes alkalmazásával a logisztikai folyamatokban alapvetően meglévő entrópia csökkenése 

elképzelhetővé válik. 
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8 További kutatási célok kijelölése 

8.1 Információkezelési problémák vizsgálatának kiterjesztése 

ellátási láncokra 

Az ellátási láncok statikus szerkezete és dinamikája is jelentősen megváltozott az elmúlt 20 

évben. A topográfiában a láncokkal leírható modellek helyett egyre inkább a hálózatok és a 

több dimenziós terek kerültek előtérbe. A dinamikát illetően a sebességek jelentős növekedése 

és a készletek minimalizálásának igénye merült fel. 

Az ellátási láncok lényegében hálózatba kapcsolt tömegkiszolgálási rendszerek, amelyek 

elemeinek kapcsolódási pontjain várakozó sorok alakulhatnak ki. 

A várakozási idők csökkentése a kiszolgálási oldalról többlet befektetést igényel, így a vállalati 

szereplőknek alaposan meg kell vizsgálniuk, hogy a várakozási idők csökkentése, milyen hatást 

gyakorol szervezetük egyéb területeire, illetve az ellátási láncaikra. 

A hatások elemzésére csak igen korlátozott mértékben állnak rendelkezésre analitikus 

módszerek, sok esetben közelítő eljárások, illetve szimulációs módszerek alkalmazhatósága 

hozhat eredményt. 

Mindezek együttesen vetik fel a tranziens jelenségek vizsgálatának fontosságát, az egyidejűség 

kérdését, és a megbízhatósági szempontból sorba kapcsolt elemek vizsgálatát. 

Kutatásom további sarkalatos pontja azon logisztikai folyamatok vizsgálata, melyek rendkívül 

bizonytalan környezetben zajlanak, emiatt a folyamatok irányításához szükséges lenne tudni, 

hogy az input adatok mely része adódik törvényszerűségekből, és mely része tekinthető zajnak. 

Tapasztalataim szerint a Poisson folyamat megközelítés túlzott leegyszerűsítés. 

A zaj aránya a jeleken belül (vélelmezhetően) nagyobb, mint általában a mérnöki 

rendszereknél, és ez az arány jelentősen különbözik aszerint, hogy milyen típusú logisztikai 

folyamatról van szó (pl. üzemen belüli anyagmozgatás, távolsági árú szállítás, city-logisztika 

stb.) 

A zaj aránya időben változó, azaz az elosztás paraméterei is időfüggvények (feltételezve, hogy 

az eloszlás típusa állandó, de ez sem biztos…) 

Attól függően, hogy a zaj aránya mekkora, eltérő módszerek alkalmazhatóak hatékonyan az 

irányításra, optimalizálásra (klasszikus szabályozástechnika, matematikai programozás, 

heurisztikák, mesterséges intelligencia, stb…) 
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Gyakorlati szempontból is aktuális a feladat, hogy elemezzem a különböző jellegű logisztikai 

folyamatok adatsorait és ez alapján meghatározzam a zaj arányát és jellegét. A feltárt jel/zaj 

arányához hatékony szabályozási módszertant kívánok kidolgozni. 

Nemlineáris dinamikus logisztikai folyamatok optimalizálásánál különböző számítási 

intelligenciákat is kívánok alkalmazni. 

A neurális hálók tanításánál viszont nem megoldott probléma, hogy a tanítási adatok között 

szereplő, úgynevezett outlinerek (azaz „hibás” adatpárok) miatt előfordulhat az, hogy a háló 

„túl van tanítva”, azaz a tanítási hiba ugyan csökken, (hibanégyzet összeg minimum) viszont a 

tesztadatok esetén az eredmények rendkívül rosszak, mivel a háló „beépítette” a hibát. Emiatt 

a téma megoldásához, várhatóan szükségem lesz e hálók tanítási módszereinek újragondolására 

is. 

Ehhez a korábban már ismert tömeg-kiszolgálási elmélet eredményeit szándékozom a feladat 

sajátosságaihoz igazítani, illetve egy hibrid modellben a mesterséges intelligencia, és a 

számítási intelligencia eszköztárával kombinálni (evolúciós algoritmusok, neurális hálók). 

Ezen felül, további kutatási irány lehet több szempontú döntési modellek (Multi-Criteria 

Decision Aid (MCDA)) alkalmazása is. Ezen kutatási irány az elmúlt két évtizedben az operatív 

kutatások egyik leggyorsabban fejlődő területe. Az MCDA a legjobbtól a legrosszabbig terjedő 

skálán, sok konkrét alternatíva rangsorolásával foglalkozik, többször egymásnak ellentmondó 

kritériumok alapján [85]. Az utóbbi években több MCDA módszert javasoltak a legjobb 

kompromisszumos alternatívák kiválasztásában, ezért mindenképpen érdemes lehet a 

kutatásokat ilyen irányba is kiterjeszteni. 

 

8.2 Személyre szabott operatív tevékenységtámogató modellek 

megalkotása 

Az elmúlt évtizedekben hatalmas információs fellendülés volt a közösségi, vállalati és 

személyes tevékenységek során. Olyan új mobil technológiák jelentek meg, amelyek az eddigi 

– akár – irreális elméleteket is megvalósították. 

Hogy a fellendülés az iparba is átszivárogjon meghírdetésre került az ipar 4.0 vagy más néven 

a 4. ipari forradalom, melynek egyik célja a gyártási környezet eseményeinek jelenidőben 

történő megismerhetősége és a helyes – a vállalat céljainak megfelelő – döntések meghozatala. 

Megismerhetőség által keletkező nagy mennyiségű adatok elemzése által lehetőséget 

kaphatnak az egyes szervezetek, hogy a mindennapi szervezési és irányítási feladataikat 
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múltbeli adatokra – is – támaszkodva hozzák meg. Ezek a gyárak a rendelkezésükre álló adatok 

megosztásával a hálózatba kapcsolt eszközök segítségével biztosítják a naprakész adatok 

továbbítását. 

Jövőbeni kutatási célként szeretném részleteiben vizsgálni azt, hogy ezek a technológiák 

képesek-e – és ha igen hogyan – az intelligens termelési rendszerekkel kapcsolatos „személyre” 

szabott döntéstámogatási lehetőségeket nyújtani. 

Az intelligens termelési rendszerek egyik eleme az, hogy segítse a résztvevőket napi operatív 

tevékenységük ütemezésében bizonyos korlátok szerint. Az idő szerepe a kommunikációs 

technológiák fejlődésével egyenesen arányosan nő. Ezért a vállalatokra szabott tevékenység 

ütemezése az egyének számára egyre nagyobb jelentőséggel bír. Az ütemezés visszajelzései 

kapcsolhatók az intelligens termelésfelügyelő és tervező résztvevőkhöz. 

További munkám során azt szeretném vizsgálni, hogy hogyan lehet az egyes tevékenységalapú 

feladatok tervezésének bemeneti adatgyűjtési módszereit, keresletelőrejelzéseit, és ütemezési 

logikáit megvalósítani. 

Ahogy említettem, kutatásaim célja, hogy olyan modelleket alkossak meg, melyek az egyének 

napi operatív munkavégzését képesek támogatni. 

Számos kutatás foglalkozik termeléstámogatással és számos alkalmazás már kidolgozásra is 

került hasonló akadályok kezelésére, de ahogy a termelő helyek, és az alkalmazottak egyre több 

okos eleme jelenik meg, a lehetséges bemeneti adatok elérhetősége fokozatosan növekszik 

[107]. 

Az adatfeldolgozás érdekes ötlete egy személyes asszisztens (PA) terv, – mely már létezik, 

2015-ben megjelent cikkemben már írtam róla – amelynek célja a napi tevékenységi lista 

tervezése. A személyes asszisztens segítséget nyújt a (az emberi operátornak), hogy 

megtervezze a kívánt tevékenységek optimális elvégzését. A megoldás objektív és szubjektív 

információn alapul [73]. 

Vállalat működési modellje

Privát asszisztensEgyén

Vállalat irányítási rendszer

Előzmények

Preferált egyéni döntések 

háttere

 

35. ábra: Vállalati működést leíró kapcsolati modell (saját szerkesztés) [66] 
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Úgy gondolom, hogy a későbbiekben általam kidolgozni kívánt elmélet lehetőséget nyújthat 

arra, hogy az egyéneket ne csak magánjellegű tevékenységeikben, hanem munkavégzésükben 

is megfelelően támogassuk. 

További kutatási célom tehát olyan verifikált módszertani javaslatok kidolgozása, melyek 

igazoltan hatékonyabb információellátottságot eredményezhetnek: kevesebb erőforrás 

felhasználással, magasabb kapacitás kihasználással, gyorsabb és működési költségeit tekintve 

is olcsóbb vállalati rendszereket hoznak létre. 
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Magyar nyelvű összefoglaló 

A vállalati rendszerek irányítása és nem utolsó sorban hatékony működtetése az állandóan 

változó környezeti hatások függvényében csak megfelelő információkezelési rendszerekkel 

érhető el. 

Disszertációm témaköre a termelő vállalatok belső információkezelési gyakorlatainak 

feltérképezése volt. A kutatás során feltártam, és felismertem az egyes vállalati szinteken 

található problematikákat. Megállapítottam, hogy az információ kezelésével kapcsolatos 

problémák a vállalati hierarchia minden szintjén és területén jelen vannak. Hogy ezt a 

problémakört feloldjam, egy helyes erőforrás, illetve információkezelési stratégia 

megalkotására koncentráltam. 

Ehhez első körben az információ definiálásával kapcsolatos fogalmi meghatározásokat 

vizsgáltam. Itt határoztam meg a témához kapcsolódó releváns szakirodalmakat. A 

szakirodalom feldolgozás során átfogó képet adtam az egyes definíciók értelmezéséhez és 

megállapítottam, hogy azok tudományterülettől és egyéni nézőponttól erősen függenek, és 

nincs egységesen elfogadott információ meghatározás, így megalkottam az információnak, 

mint vállalati erőforrásnak a definícióját. 

Elemeztem, és felfedtem az információnak, mint vállalati erőforrásnak az alap szerkezetét. 

Megállapítottam, hogy a valósság és a szükségesség mértéke az információ minőségi 

paramétere. Bevezettem és definiáltam a „jóság” fogalmát a valósság és a szükségesség 

komplex mértékeként. 

Megvizsgáltam, és felállítottam a vállalati szervezet informatikai erőforráshiány kezelő 

mechanizmusát. Megállapítottam, hogy a nem megfelelő jóságú információs erőforrások 

helyett a szervezet más, rendelkezésére álló erőforrásokat használ fel feladata ellátása 

érdekében, részben automatikusan. Ezt az erőforrás-helyettesítést erőforrás-transzformációnak 

neveztem el. 

Speciális logisztikai környezetben jelen lévő tárgyilagos információkat jóságértékkel ruháztam 

fel, ezen értékek alapján vizsgáltam az adott időpillanatban rendelkezésünkre álló, megfelelő 

jóságértékkel bíró információk modellezhetőségét, fuzzy halmazok általánosításának tekinthető 

hierarchikus felépítésű fuzzy szignatúrákon keresztül. Szigorúan ebben a környezetben 

felállítottam a „jóság” matematikai definícióját. 

Megalkottam az információ jóság-menedzsment lehetséges modelljét.  
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Abstract in English 

Management of enterprise systems and, last but not least, efficient operation of these systems 

– depending on the ever changing environmental effects – can only be achieved through 

appropriate information management systems. 

My dissertation topic was the investigation of the companies producing internal information 

management practices. During the research, I discovered and recognized the information 

management problems at all levels of the company, therefore, I focused on the creation of a 

good information management strategy. 

In the first round, I defined the relevant literature on the topic. During the research of the 

literature I gave a comprehensive picture of the interpretation of certain definitions and I have 

determined that they depend heavily on the field of science and the individual viewpoint, and 

there is no uniform definition of information, thus creating the definition of information as a 

corporate resource. 

I analysed and disclosed the basic structure of information as an enterprise resource. I have 

determined that the degree of truth and necessity is the quality parameter of information. I have 

introduced and defined the notion of “goodness”. 

Objective information in a special logistics environment was characterized by “goodness”. 

Based on these values, I studied the modelling of information available at the given moment of 

goodwill by fuzzy signatures. I have strictly set up the mathematical definition of “goodness” 

in this environment. 

I have investigated and set up the corporate resource management mechanism. I have found 

that the organization uses other available resources instead of inadequate information resources, 

in part automatically. This resource substitution was called a resource transformation. 

Furthermore, I have created a possible model of goodness management information. 



96 

Irodalomjegyzék 

[1] R. Borsodi: The Distribution Age: A Study Of The Economy Of Modern Distribution, D. Appleton and 

Co. (1927) 

[2] Prezenszki J. (szerk): Logisztika I. (Bevezető fejezetek), Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest 

(1995) 

[3] J. Cooper: Logistics and distribution planning: strategies for management, 2nd edition, London: 

Kogan Page, (1994) 

[4] S. Braman: Defining information: An approach for policymakers. Telecommunications Policty, 

(1989) pp. 233-242.  

[5] A. M. Schrader: Toward a Theory of Library and Information Science, Doctoral dissertation, Indiana 

University (1983) 

[6] R. Logan: What is information? Propagating Organization in the Biosphere, Symbolosphere, 

Technosphere and Econosphere Published by DEMO Publishing, Toronto, Canada. (2014) 

[7] R.V.L. Hartley: Transmission of Information, Bell System Technical Journal, 7, (1928) pp. 335-363.  

[8] M. C. Bonney, Zongmao Zhang, M. A. Head, C. C. Tien and R. J. Barson: Are push and pull systems 

really so different? International Journal of Production Economics, (1999) pp. 53-64.  

[9] F. Machlup: Semantic Quirks in Studies of Information, The study of information: Interdisciplinary 

messages, New York, (1983) pp. 641-671.  

[10] N. Luhmann: Soziale Systeme, Frankfurt am Main (1987) 

[11] R. Capurro: On the Genealogy of Information. In Kornwachs, K., Jacoby & K. (Eds.), Information. 

New qestions to a multidisciplinary concept. Berlin, Germany: Akademie Verlag. (1996) pp. 259-270 

[12] C. Shannon: A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal 27, (1948) 

[13] Y. Bar-Hillel, R. Carnap: Semantic information, British Journal of Science, 4, (1953) pp. 147-157.  

[14] F.I. Dretske: Knowledge and the flow of information, Cambridge, MA: MIT Press, (1981) 

[15] E. Oeser: Wissenschaft und Information,Vienna, Austria: Oldenbourg (1976) 

[16] G. Mahler: Quantum Information, K. Kornwachs, K. Jacoby, Eds Information. New questions to a 

multidisciplinary concept Berlin, Germany: Akademie Verlag (1996) pp. 103-118. 

[17] P. Janich: Informationsbegriff und methodisch-kulturalistische Philosophie, Ethik und 

Sozialwissenschaften, 2, (1998) pp. 169-182.  

[18] F. Flückiger: Towards a unified concept of information: Presentation of a new approach, In 

Hofkirchner, W. (Ed.), The quest for a unified theory of information, Proceedings of the Second 

International Conference on the Foundations of Information Science, Amsterdam: Gordon and 

Breach, (1999) pp. 101-111. 

[19] C.F. von Weizsäcker: Die Einheit der Natur, Munich, Germany: Deutscher Taschenbuch Verlag 

(1974) 

[20] G. Bateson: Steps to an Ecology of Mind, New York: Ballantine Books, (1972) p. 459  



97 

[21] N. Wiener: Cybernetics or communication and control in the animal and the machine (2nd. Ed.). 

Cambridge, MA: MIT Press (1948) 

[22] T. Stonier: Information and meaning: An evolutionary perspective, London: Springer (1997) 

[23] Rafael Capurro, B. Hjørland: The concept of information, Annual Review of Information Science and 

Technology Ed. B. Cronin, (2003) pp. 343-411.  

[24] J. C. Spender: Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm, (1996) pp. 45-62.  

[25] Patricia J. Daugherty, A. E. Ellinger, C. M. Gustin: Integrated logistics: achieving logistics 

performance improvements, Supply Chain Management: An International Journal (1996) 

[26] O. Williamson: The Economics of Discretionary Behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New 

Jersey (1964) 

[27] E.H. Chamberlain: The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press: Cambridge 

(1933) 

[28] Haskett, James L. (1994): Controlling Customer Logistics Service, International Journal of Physical 

Distribution and Logistics Management, Vol. 24. Issue 4. 

[29] Richard M Cyert, James G March: The Behavioral Theory of the Firm, Cambridge: Blackwell (1963) 

[30] R. Ackoff: Business ethics and the entrepreneur, Journal of Business Venturing Vol.13. No.2. (1987) 

[31] J. Pfeffer, G.R. Salancik: The External Control of Organisations. New York: Harper and Row, (1978) 

p. 36.  

[32] J. G. Thoburn, S. Arunachalam, A. Gunasekaran: Tracing theinformation links empirically in small 

and medium sized enterprises, Logistics Information Management, Vol. 13. No. 4. (2000) pp. 248.-

255.  

[33] Kearney, A. T.: Logistics in Europe, Paris, Az A. T. Kearnay csoport tanulmánya, (1986) 

[34] M. Hitt, R. D. Ireland: Corporate distinctive competence, strategy, industry and performance, 

Strategic Management Journal, Vol.6 (1985) pp. 273-293  

[35] J. Barney: Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management. Vol.17 No.3 

(1991) pp. 99-120.  

[36] Antal-Mokos Z., Balaton K., Drótos Gy., Tari E.: Stratégia és szervezet, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest (1997) 

[37] Hartványi T.: Logisztikai informatika, Gyakorlati logisztikai tanácsadó, (szerk.: Körmendi L.), Verlag 

Dashöfer Kiadó, Budapest (2001)  

[38] Paul A. Samuelson, W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan, Akadémiai, Budapest, (2012) p. 672.  

[39] J. Womack: Gemba Walks, 2nd Ed., Lean Enterprise Institute, (2013) 

[40] Westsik Gy.: Közlekedési informatika, Tankönyvkiadó Budapest, 1989. 

[41] L. de Boer: Operations research in support of purchasing, BETA, Institute for Business Enginering 

and Technical Application (1998) 

[42] W. Brenner, V. Hamm: Information technology for purchasing in a process environment, European 

Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 2 No. 4 (1996) pp. 211-219.  

https://moly.hu/alkotok/paul-a-samuelson
https://moly.hu/alkotok/william-d-nordhaus
https://moly.hu/kiadok/akademiai


98 

[43] L. Wittgenstein: Philosophical Investigations, G.E.M. Anscombe (Trans.), Oxford, UK, Blackwell 

(1958) 

[44] C. A. O'Reilly: Variations in Decision Makers' Use of Information Sources: The Impact of Quality 

and Accessibility of Information, The Academy of Management Journal, Vol. 25, No. 4., (1982) pp. 

756-771.  

[45] A. M. Porat, J. A. Haas: Information effects on decision making. Behavioral Science, (1969) pp. 98-

104.  

[46] Streufert, S. C.: Effects of information relevance on decision making in complex environments, 

Memory and Cognition, 1, (1973) pp. 224-228.  

[47] Ropolyi László: A virtuális valóság természetéről Megjelent: Pléh Cs., Kampis Gy., Csányi V. 

(szerk.): Az észleléstől a nyelvig, Gondolat Kiadó, Budapest, (2004) pp. 30-55.  

[48] Werner Gitt: In the Beginning Was Information, Master Books (2006) 

[49] Duma L.: A logisztikai üzleti modellek és értékelési módszerek a hálózati gazdaságban, Doktori 

értekezés, Budapest (2005) 

[50] M. Christopher: Logistics and Supply Chain Management FT, Prentice Hall, Pearson Education 

(2005) 

[51] Szegedi Z., Prezenszki J.: Logisztikamenedzsment, Kossuth Kiadó (1995) 

[52] R. Saibal, E. M. Jewkes: Customer lead time management when both demand and price are lead time 

sensitive, European Journal of Operational Research 153. (2004) pp. 769-781.  

[53] M. L. Spearman, D. L. Woodruff, W. J. Hopp: CONWIP: a pull alternative to kanban. International 

Journal of Production Research, Vol. 28, (1990), pp 879-894 

[54] S. Mallik: Customer Service in Supply Chain Management. In Hossein Bidgoil. The Handbook of 

Technology Management: Supply Chain Management, Marketing and Advertising, and Global 

Management, Vol. 2. (2010) p. 104  

[55] Péter Földesi, F. Antreter: Applying multi-dimensional cluster analysis in forecasting supplementary 

work hour demand for manufacturing processes, 7 th. Conference on Logistics and Susainable 

Transport, Celje-SI (2010) 

[56] Z. Rajnai, B. Puskás: The risks of network complexity, Bolyai Szemle, 33, (2014) pp. 60-66.  

[57] T. Hartványi, A. Bakó: Transportation network realization with an optimization method. 4th 

International Symposium on Computational Intelligence and Intelligent Informatics (2009) 

[58] J. Forrester: Industrial Dynamics, Wiley, New York (1961) 

[59] D. Fay, H. Luhrmann, C. Kohl: ‘‘Pro-Active Climate in a Post-Reorganization Setting: When Staff 

Compensate Managers’ Weaknesses.’’ European Journal of Work and Organizational Psychology 

13(2) (2004) pp. 241-267.  

[60] S. Blount, G. A. Janicik: When plans change: Examining how people evaluate timing changes in work 

organizations, Journal Academy of Management Review (2001) pp. 566-585.  



99 

[61] Süle E.: Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban, Doktori értkezés, Széchenyi István Egyetem 

(2010) 

[62] R. T. Hise: The Implications of Time-based Competition on International Logistics Strategies, 

Business Horizons, Volume 38, Issue 5, (1995) pp. 39-45  

[63] J. Prezenszki: Logisztika I, BME, Budapest (2002) 

[64] Z. Molamohamadi, N. Ismail, Z. Leman, N. Zulkifli: Reviewing the Literature of Inventory Models 

under Trade Credit Contact, Discrete Dynamics in Nature and Society (2014) 

[65] G.Valentini, L Zavanella: The consignment stock of inventories: industrial case and performance 

analysis, International Journal of Production Economics, vol.81-82, issue 1, (2003) pp. 215-224.  

[66] C. Pozna, N. Minculete, R. E. Precup, L. T. Kóczy, Á. Ballagi: Signatures: Denitions, operators and 

applications to fuzzy modelling, Fuzzy Sets and Systems, (2012) pp. 86-104.  

[67] L. T. Kóczy, T. Vámos, G. Biró: Fuzzy signatures, in: Proceedings of the 4th Meeting of the Euro 

Working Group on Fuzzy Sets and the 2nd International Conference on Soft and Intelligent 

Computing (EUROPUSE-SIC'99), Budapest, Hungary, (1999) pp. 210-217.  

[68] L. T. Kóczy, T. Vámos, G. Biró: Fuzzy Signatures, Proceedings of EUROFUSESIC'99, Budapest, 

(1999) pp. 25-28.  

[69] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, T. D. Gedeon: Robot cooperation without explicit communication by fuzzy 

signatures and decision trees, in: Proceedings of the Joint International Fuzzy Systems Association 

World Congress and European Society of Fuzzy Logic and Technology Conference (IFSA-

EUSFLAT), Lisbon (2009). pp.1468-1473.  

[70] G. Molnárka, L. T. Kóczy: Decision Support System for Evaluating Existing Apartment Buildings 

Based on Fuzzy Signatures, Int. J. of Computers, Communications & Control, No. 3, (2011) pp. 442-

457.  

[71] L. A. Zadeh: Fuzzy Sets, Information and Control 8, (1965) pp. 338-353.  

[72] T. Vámos, L. T. Kóczy, G. Biró: Fuzzy signatures in datamining, in: Proceedings of the Joint 9th 

IFSA World Congress and 20th NAFIPS International Conference, Vancouver, BC, Canada, (2001) 

pp. 2842-2846 (5)  

[73] C. Pozna, P. Foldesi, J. Kovacs: The Personal Assistant application, problem definition, Cognitive 

Infocommunications (CogInfoCom), 2013 IEEE 4th International Conference, Budapest, (2013) pp. 

851-856. 

[74] Wolfgang Boehmer: Toward a target and coupling function of three different Information Security 

Management Systems October 2012, Concurrency and Computation Practice and Experience 

24(15):1708-1725 DOI10.1002/cpe.1873 

[75] Kóczy T. László, Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek, Második, javított kiadás, Typotex kiadó (2012) 

p. 205  

[76] Lőrincz Péter: Ellátási lánc információs rendszerének architektúrája, MEB 2009 – 7th International 

Conference on Management, Budapest, Hungary (2009) 



100 

[77] Hirkó Bálint – Bikás Ernő – Bajor Péter (2007): Ellátási lánc menedzsment. I–II., Egyetemi jegyzet, 

Győr. 

[78] P Foldesi, J Botzheim, L T Koczy: Eugenic Bacterial Memetic Algorithm for Fuzzy Road Transport 

Traveling Salesman Problem, International Journal of Innovative Computing Information and Control 

7:(5(B)) pp. 2775-2798. (2011) 

[79] P. Foldesi, P. Nemeth, C. Tapler, J. Botzheim: Optimization of Strategic Level Performance 

Measurement and Decision Making Using Artificial Neural Network In: 2012 IEEE International 

Technology Management Conference 

[80] Richard A. McCormack: Lean machines: learning from the leaders of the next industrial revolution, 

Publishers & Producers (August 14, 2002), ISBN-13:978-0972240703 

[81] Bill Carreira: Lean manufacturing that works – Powerful Tools for Dramatically Reducing Waste and 

Maximizing Profits (2005) 

[82] Filep, Gy.: A gazdaságfejlesztés egy régi-új útja – az innováció. Inventárium, Nyíregyháza, (2008) (in 

Hungarian) 

[83] Th. Lorenzer, S. Weikert, S. Bossoni, K. Wegener: Modelling and evaluation tool for supporting 

decisions on the design of reconfigurable machine tools; in Journal of Manufacturing Systems 26 

(2007) pp. 167-177 

[85] M. Behzadian, R.B. Kazemzadeh, A. Albadvi, M. Aghdasi: A comprehensive literature review on 

methodologies and applications; in European Journal of Operational Research 200 (2010) pp. 198-

215 

[86] Dyer J S.: Remarks on the Analytical Hierarchy Process. Management Science; 36; (1990) pp. 249-

258 

[87] Perez J.: Some Comments on Saaty’s Analytic Hierarchy Process. Management Science; 41; (1995) 

pp. 1091-1095 

[88] Gimenez, C.,Ventura, E.: Logistics-production, logistics-marketing and external integration: Their 

impact on performance, Economics Working Papers, Departament d’Economia y Empresa, 

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003) 

[89] Chiu, S. W.; Chia-Kuan Ting, Yuan-Shyi Peter Chiu: Optimal production lot sizing with rework, scrap 

rate, and service level constraint, Mathematical and Computer Modelling 46 (2007) pp. 535-549 

[90] Akkermans, H.A., Bogerd, P., Yücesan, E., van Wassenhove, L. N.: The impact of ERP on supply 

chain management: Exploratory findings from a European Delphi study, European Journal of 

Operational Research 146 (2003) pp. 284-301 

[91] Harris, F.W.: How Many Parts To Make At Once, Factory, The Magazine of Management, 10(2), 

(1913) pp. 135-136, 152 

[92] Sabherwal, Rajiv; Becerra-Fernandez, Irma: Business Intelligence (Prectices, Technologies and 

Management). John Wiley and Sons, (2010) 

[93] Colin White: A taxonomy for BI,  Information-management, (2004) 



101 

[94] F. Erdős, G. Kallós: Economical aspects of 3D virtual collaboration, 2017 8th IEEE International 

Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 11-14 Sept. 2017, Debrecen, Hungary 

[95] M.P.Baganhaand, M.A.Cohen:.The stabilising e1ect of inventory in supply chains. Operations 

Research, 46(3):572–583, 1998. 

[96] K. Yamamoto, T. Yoshikawa, T. Furuhashi, T. Shinogi, S. Tsuruoka: Evaluation of search 

performance of bacterial evolutionary algorithm, wcci, Computational Intelligence, WCCI. 

Proceedings of the 2002 World on Congress on vol. 2 (2002) pp.1343-1347 

[97] T. Furuhashi, Y. Miyata, Y. Uchikawa: A new approach to genetic based machine learning for 

efficient local improvement and its application to a graphic problem, Journal Information Sciences 

Volume 103, Issues 1-4, (1997) pp 87-100 

 



102 

Saját publikációk 

[98] Hencz Cs. I., Czigány A., Gérnyi T.: Azonosítási rendszerek a teljes termék életciklusban, Logisztikai 

rendszerek és elméletek, 69-87, ISBN: 978-963-9819-67-2, 2011, Győr 

[99] Hencz Cs. I., Németh P., Nagy Z., Tápler Cs., Bajor P.: Ellátási lánc menedzsment III, Győr: 

Universitas-Győr Nonprofit Kft., (2009). 

[100] Cs. I. Hencz, T. Hartványi: Development of Production Logistic System Based on Lean Principles, 

Annals of Faculty of Engineering of Hunedoara - International Journal of Engineering Vol. 11. No. 1. 

(2013), Editura Mirton, Timişoara, 2013. pp. 163-168. ISSN 1584-2665 

[101] B. Hirkó, Cs. I. Hencz, K. Krivács: New Distribution Models on Commercial Logistics, Acta Technica 

Jaurinensis Series Logistica Vol. 3. No. 3. pp. 335-344, ISSN 1789-6932, 2010, Győr 

[102] A. Horváth, B. Kránicz, Zs. Sávoli, Cs. I. Hencz, G. Takacs: Environmental conditions causing 

change of color on the packaging of products, Acta Technica Jaurinensis Series Logistica Vol. 6. No. 

4. pp. 31-39. 2013, Győr  

[103] Cs. I. Hencz, T. Hartványi: NFC Applications in the Tracking Systems, Advanced Logistic Systems: 

Theory And Practice (ISSN: 1789-2198) 7: (2) pp. 41-48. (2013) 

[104] Hencz Cs. I., Hartványi T., Varga R.: Alternatív meghajtású szállítójármű felhasználási 

lehetőségeinek vizsgálata zárt rendszerek külső logisztikai problémáinak megoldására, Logisztikai 

Évkönyv 2014, pp. 180-190, ISSN 1218-3849 

[105] Cs. I. Hencz, T. Hartványi: Economic efficiency analysis of the application of electric transport 

vehicles – case study = Advanced Logistics Systems - Theory and Practice Volume 10. No. 2. (2016), 

Miskolc University Press, Miskolc, 2017. pp. 19- 26. ISSN 1789-2198 

[106] Cs. I. Hencz: Cost Analysis of the Application of “Pick It Up” Distribution Structure, Conference 

Proceedings Vol. 5, No. 1. pp. 45-57, ISBN 978-0-979-7593-3-8; Knowledge Globalization 

Conference, October 16-17, 2011, Boston 

[107] Cs. I Hencz, Cs. Tápler: Application of expert systems in personalized trip planning, Economy & 

Business Journal of International Scientific Publications, ISSN 1314-7242, Volume 8, pp. 1105-1111, 

2014 Elenite 

[108] Cs. I Hencz, I. Á. Harmati: Improving the Quality of Transport Management Services with Fuzzy 

Signatures, ICSCLM 2017: 19th International Conference on Supply Chain and Logistics 

Management, Osaka, Japan, October, 9-10, 2017. 

  



103 

Mellékletek 

Felkérőlevél és kérdőív 

 

Tisztelt Szakértő! 

 

 

A nevem Hencz Csaba Imre, a Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási 

tanszékének oktatójaként az alábbi kérdőív kitöltésében kérném segítségét. 

 

A kérdőív kitöltésével egy elméleti fuvarvállalás döntéstámogatási modell létrehozásában 

tudna segítséget nyújtani az Egyetemen folyó kutatómunkához. 

 

A kérdőívben szereplő változók a fuvarvállalás döntési nehézségeinek csak egy kisebb szeletét 

tartalmazzák, azonban az alapmodell helyes működéséhez releváns szakértőktől kapott értékek 

szükségesek, ezért kérem, hogy szakértelmével segítse a kutató munkánkat. 

 

Természetesen az Ön szakértelme révén elért eredményekről tájékoztatni fogjuk és adott 

válaszait bizalmasan kezeljük.  

 

Segítségét előre is köszönjük! 

 

Győr, 2016.12.08. 

 

Köszönettel: 

Hencz Csaba Imre 

Egyetemi tanársegéd 

Széchenyi István Egyetem 

AUDI Hungária Járműmérnöki Kar 

Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék 

Cím: 9026 Győr, Egyetem Tér 1. 

Mobil: +36306885809 

eMail: hencz@sze.hu 
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KÉRDŐÍV 

Fuvarvállalási szokások felméréséről 

 

 

Fuvarbörzéken megjelenő fuvarfeladatok kiválasztása/elvállalása során mennyire veszi 

figyelembe az alábbi tényezőket: 

 

1. Tehergépjármű műszaki állapotát? 

Egyáltalán nem Teljes mértékben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Gépkocsivezető egészségügyi/pszichés állapotát? 

Egyáltalán nem Teljes mértékben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Gépkocsivezető felhasználható vezetési idejét? 

Egyáltalán nem Teljes mértékben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Időjárási viszonyokat? 

Egyáltalán nem Teljes mértékben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Fuvarozási megbízás díját? 

Egyáltalán nem Teljes mértékben  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Fuvarozás irányát? 

a. Mennyire preferál EU-n belüli fuvarokat? 

Egyáltalán nem Teljes mértékben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Mennyire preferál EU-n kívüli fuvarokat? 

Egyáltalán nem Teljes mértékben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Fuvarozandó áruk tulajdonságait (súly, veszélyesség, rögzíthetőség, stb…? 

Egyáltalán nem Teljes mértékben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. Fuvarfeladatot felkínáló vállalkozással fennálló kapcsolat jellegét? 

Egyáltalán nem Teljes mértékben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


