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A Logisztikai Évkönyv célja a logisztika területén elért legújabb
kutatási eredmények és szakmai, gyakorlati tapasztalatok
megosztása a szakterület iránt érdeklődőkkel. Az Évkönyv az
utóbbi évek során a tudományos közéletben és a gyakorlati
szakemberek körében egyaránt elismert, rangos és immár
hagyományokkal rendelkező kiadvánnyá vált. Bár ebben az
évben mind a főszerkesztő személye, mind a szerkesztőbizottság,
továbbá a lektorálásban résztvevők köre is megújult, a kiadvány
alapvető jellege nem változott: célunk a kialakult hagyományok
és a magas szakmai színvonal megőrzése.
Igyekeztünk megőrizni azt a kialakult gyakorlatot is, hogy
az Évkönyv szerzői között az akadémiai szférában dolgozó
tudományos kutatók és oktatók, valamint gyakorló szakemberek
egyaránt megtalálhatók. Ennek következménye az, hogy
a tanulmányok az elméleti modellektől kezdve a legjobb
vállalati gyakorlatok elemzéséig a logisztika széles spektrumát
igyekeznek felölelni. A könnyebb érthetőséget, tematikus
áttekinthetőséget segíti a tanulmányok témakörökhöz rendelése.
Az idei Évkönyvben – a cikkek által érintett területeket
figyelembe véve – a következő témaköröket azonosítottuk:
- modellezés a logisztikában,
- logisztika ágazati megközelítésben,
- logisztikai szolgáltatók,
- technológiai megoldások,
- zöld logisztikai,
- kitekintés.
Ahogy látható, a témakörök igazodnak a kurrens nemzetközi
szakmai és tudományos folyóiratok témáihoz, a jelenleg
fókuszban lévő ellátásilánc-menedzsment és logisztikai
problémákhoz is.
A megjelenő tanulmányok előre lefektetett formai
követelmények és tartalmi elvárások mentén készültek. A
kialakult gyakorlatnak megfelelően a szerzők által leadott
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Előszó

témajavaslatok előzetes szűrését a szerkesztőbizottság végezte el, s minden egyes
megjelenésre váró cikket egy kijelölt szerkesztőbizottsági tag, vagy külső, neves
szakmai lektor véleményezett.
Jól tükrözi a logisztika változó gazdasági és társadalmi szerepét, hogy idén a szerzők
a korábbiaknál is több figyelmet szenteltek a logisztikai szolgáltatók elemzésének,
a „zöld” logisztikai megoldásoknak, valamint azoknak a technológiai újításoknak,
amelyek gyökeresen megváltoztatják nem csak gazdasági tevékenységünket, de
akár mindennapjainkat is. Az Évkönyvben hangsúlyos a modellezési, módszertani
megközelítés is, amely a logisztika interdiszciplináris sajátosságát juttatja érvényre.
Megjegyezzük, hogy az Évkönyvben – a hagyományoknak megfelelően – a
logisztikát tágabb értelemben, a kapcsolódó szakterületeket is beleértve értelmezzük.
A „Kitekintés” fejezet ilyen, a területet gazdagító, de ahhoz lazábban kapcsolódó
tanulmányokat tartalmaz.
Reméljük, hogy a Logisztikai Évkönyv idei kiadása is hasznos tudásanyaggal bővíti az
olvasók ismereteit. Az ismeretek befogadásán túl a szerkesztőség továbbra is várja az
olvasók észrevételeit és javaslatait az Évkönyv minőségének további javítása céljából.
Főszerkesztőként köszönetemet szeretném kifejezni dr. Bokor Zoltán kollégámnak,
korábbi főszerkesztőnek, aki hasznos tanácsaival és útmutatásaival jelentősen segítette
a munkámat és a feladatok átvételét gördülékennyé tette.
Végül, de nem utolsó sorban külön köszönet illeti azokat a munkatársakat, akik
hozzájárultak az Évkönyv elkészítéséhez és megjelentetéséhez.
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Összefoglaló
A cikkben bemutatásra kerül egy city logisztikai rendszermodell, amely az uralkodó nézet szerinti, kívülről befelé
történő felépítéssel szemben belülről, az igénypontok felől kifelé haladva építi fel és keresi egy adott város
ellátásához szükséges, optimális technológiai alternatíváját. Ezzel az újfajta módszerrel az eddigiektől eltérő
struktúrájú városellátó rendszerek készíthetők, és logisztikai paramétereik és eredményeik a régiekkel
összehasonlíthatóak. A modell segítségével a belülről kifelé építkező modellek javasolt felhasználási területét is
be tudjuk határolni.
Kulcsszavak: city logisztika, városi áruellátás, áruszállítási modellek, gateway koncepció, fenntartható ellátási
láncok

1. Előzmények
A városok áruellátása manapság individuálisan történik, azaz a konkurens gyártó vállalatok
saját infrastruktúrájukat használva (ebbe beleértve az esetleges logisztikai szolgáltató
alvállalkozóikat) juttatják el az áruikat a városmagokban jelentkező, koncentrált
igénypontokhoz. Ezek jellemzően kiskereskedelmi üzletek, viszonteladók, akik naponta, de
legalábbis többször egy héten rendelnek árut (Quak, 2008).
Az így keletkező összes logisztikai teljesítmény, költség, illetve környezeti hatás
számszerűsítése nem egyszerű, ám szükséges ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani ezt a
rendszert egy javasolt, szimulált alternatív rendszerrel (Anand, van Duin, Quak, Tavasszy, 2011
és Quak és van Rooijen, 2010) annak érdekében, hogy eldönthessük, vajon melyik a jobb a fent
említett szempontok szerint.
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Új módszertani megközelítések

Mezoszkopikus, belülről kifelé építkező city logisztikai költségmodell

Új módszertani megközelítések
1. ábra. Példa a gateway-koncepció réteges felépítésére. Forrás: Bakos, 2014
Korábban (Bakos, Bóna, Foltin, 2011) már felállítottam egy modellt arra, hogyan lehetne
jobban strukturált rendszerrel csökkenteni egy tetszőleges város mezoszkopikusan értelmezett
összes logisztikai költségét. A modell a gateway-koncepciót veszi alapul, ahol a várost több
rétegre osztva, a rétegek között pedig az ún. kapukon keresztül juttatva el az árut kapjuk meg a
rendszer működését (1. ábra). Ebben a modellben különböző szcenáriókat vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy melyek az alkalmasabbak (pl. összes költség alapon). Ahogyan az ezzel
foglalkozó szakirodalom nagy része, én is a rendszer nagyobb objektumai, a városi elosztó
központok (VEK) felől közelítettem meg a rendszer felépítését (Anand, Quak, van Duin,
Tavasszy 2012 és Bóna, Bakos, Foltin, 2012). A rendszer optimalizálása ugyanis, ahogyan az
2. ábra a) része is mutatja, egy olyan iteratív folyamat, ahol először a külső, VEK-ot tartalmazó
réteg optimalizálása történik, ezután haladunk tovább a belsőbb rétegek, a városi átrakóhelyek
(VÁH) és a városi rakodó helyek (VRH) felé, ahonnan már csak egy „lépésre” vannak az
igénypontok.
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2. ábra: Kívülről befelé építkező módszer (2/a. ábra) és belülről kifelé építkező módszer (2/b.
ábra). Forrás: saját szerkesztés.
2. A modell
Felmerült azonban annak a lehetősége, hogy a fent említett iteratív folyamatot belülről –
tulajdonképpen a lean elveknek megfelelően, a vevőktől – kezdve el, más eredményre lehet
jutni. Azaz az igénypontokból kiindulva, a VRH-k optimalizálást végezve el először, haladunk
kifelé, a VÁH-eken keresztül a VEK-ok ig (2. ábra b) része). Az optimalizálás során ily módon
más végeredményre juthatunk, ami a heurisztikus algoritmusoknál nem meglepő.
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Maga az optimalizálás hasonlít a fent említett módszernél történtre: a célfüggvény ugyanaz, a
logisztikai költségek optimumát keressük, ami a csomópontokon keletkező rakodási és tárolási
költségekből, illetve a szállítási költségekből tevődik össze (Bakos, 2012).
A változók a csomóponti elemek számossága, elhelyezkedése, és kapacitása, illetve ebben az
esetben átbocsátóképessége (lévén nem hagyományos raktárakként funkcionálnak, hanem
gyakorlatilag cross-docking raktárakként, rövid idejű, átmeneti tárolást megvalósítva, ahol
nincs hagyományos tároló tér, aminek a mérete lenne a meghatározó; az óránként fogadott,
konszolidált és továbbított csomagok száma a mérvadó).
Természetesen mivel az igénypontok kereslete sztochasztikus, ezért szükség van a vizsgálati
időszak szimulációjára, amint azt az 3. ábra mutatja. A számítógépes realizáció MS Excel
környezetben található. Az adatgenerátor rész felelős az igénypontok és a kereslet adatainak
kreálásáért. A topológiai modell az igénypontok és egyéb, kalkulált objektumok lokációit
számítja, illetve a közöttük megtett útvonal-részletek hosszát számítja vagy becsli, ehhez
objektum-analitikát használok (Bóna, 2013). Egy tetszőleges formájú síkidomot a lehető
legjobban illeszkedő síkidommal, egy ellipszissel közelítem (Robuste, Estrada, Lopez-Pita,
2001 és Ahipasaoglu, Sun, Todd, 2006). Az optimalizációval támogatott szimuláció a fent
említett iteratív folyamatot képezi le, ekkor kalkulálódnak a logisztikai teljesítmények, amiből
a költségeket származtatjuk (Laporte, 1992).

3. ábra. Mezoszkopikus modell és szimulátor működése. Forrás: Bakos, 2014.

14

LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016

A két módszer, a kívülről befelé és a belülről kifelé építkező közötti különbséget értelmezhetjük
úgy is, hogy a városi infrastruktúra mely részét vesszük adottnak (egy esetleges tervezéskor):
meglévő, kihasználatlan raktárak, gyártelepek, kikötők szolgálhatnak VEK-ként, csakúgy, mint
ahogyan pl. koncentrált rakodóhelyek VRH-ként. Amennyiben ezeket adottságnak tekintjük,
az érintett rétegben az optimalizálást elhagyhatjuk, de lehetséges annak átalakulása más
peremfeltételekkel, ami egyszerűsödéshez is vezethet.
Azaz egy meglévő rendszer esetén, ahol rendelkezésre áll egy VEK-ként használható objektum,
ott – a különben jelentkező beruházási költségek elkerülése érdekében – érdemes a kívülről
befelé építkező módszert követni (Crainic, Ricciardi, Storchi, 2009). Ha azonban a stratégiai
tervezés korábbi szakaszában vagyunk, ahol még nem eldöntött a nagy forgalmú objektumok
elhelyezkedése (száma, átbocsátó képessége), ott érdemes belülről kifelé építkezni, a
végfelhasználóktól kiindulva.
Természetesen további vizsgálatok szükségesek a modell megfelelő alkalmazási területének, és
hatékonyságának eldöntésére (Taniguchi, Tamagawa, 2005). A két „irány” összehasonlítása,
érzékenység-vizsgálata során ki kell térni a kiszolgálandó terület méretére, alakjára, az
igénypontok sűrűségére, keresletére, az alkalmazott szállítási technológiára (szállító járművek
típusa, kapacitása, sebessége), az úthálózat tulajdonságaira, az objektumok már említett
paramétereire, a rakodási időkre és egyéb peremfeltételekre (mint pl. időablakok figyelembe
vétele).
Irodalomjegyzék
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Összefoglaló
A Carl A. Petriről elnevezett Petri hálókat ismertté válásuk (1964) óta, elsősorban konkurens és párhuzamos
rendszerek struktúrájának és szabályozásának tanulmányozására fejlesztették tovább. Az elmúlt évtizedekben a
Petri hálókkal kapcsolatban a legtöbb publikáció a kommunikáció protokollok és a számítógépes rendszerek
területén jelent meg, azonban a közelmúltban már a gyártási rendszerek területén is széleskörű érdeklődés
mutatkozott irántuk. A tanulmányban a Petri hálók elméletének rövid bevezetése után a műhelyrendszerű és a
rugalmas gyártó rendszerek (FMS) modellezésére és elemzésére egyaránt használható alkalmazást mutatunk be.
Ezek a hálók jól használhatók gyártási rendszerek működésének tanulmányozására, és olyan fontos információk
meghatározását teszik lehetővé, mint a termelékenység, a minimális anyagmozgatógép igény, a gépek
kihasználtsága és így tovább.
Kulcsszavak: időzített Petri háló, esemény gráf, folyamatkör, vezérlőkör, műhelyrendszerű gyártás,
gépkihasználás

1. Bevezetés
A Petri hálók szakirodalma az alkalmazások és a modellek széles választékát foglalja
magában. A Petri hálók hasznosnak bizonyultak a diszkrét gyártási rendszerek modellezésére
is, és alkalmasak e rendszerek validálására, elemzésére és ellenőrzésére. Ez elsősorban annak
köszönhető, hogy képesek leírni e rendszerek lényeges jellemzőit. Ilyenek például a
konkurencia vagy párhuzamosság (több művelet párhuzamosan folyik), az aszinkron
tevékenységek (a műveletek elvégzése változó mennyiségű időt igényel), az osztott
erőforrások miatt jelentkező konfliktusok (ugyanaz a gép különböző műveleteket végez), és a
diszkrét-esemény folyamatok (a gyártási folyamat úgy tekinthető, mint diszkrét események
egy sorozata). A tanulmányban elemzett integrált gyártási és logisztikai probléma
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modellezésére a Petri hálók egy speciális osztályát, az ún. időzített esemény gráfokat fogjuk
használni. Először azonban a tanulmány megértéséhez rövid áttekintést adunk a Petri hálók
elméleti alapjairól.
1.1. A Petri hálók terminológiája
A Petri háló egy irányított, súlyozott páros gráf, amely két csomóponttípust tartalmaz. Az
egyik csomóponttípus a helyeket, a másik típus az átmeneteket jelöli. A helyeket és az
átmeneteket irányított élek kötik össze. Formálisan egy Petri háló három véges halmazból áll,
N=(P, T, F), ahol a P={p1, p2,…,pn} a helyek véges halmaza, T={t1, t2,…,tm} az átmenetek
véges halmaza és ( P × T ) ∪ (T × P ) ⊃ F az irányított élek halmaza.
Grafikusan a helyeket körök jelzik, és az átmeneteket álló téglalapok, ahogy azt az 1. ábra
mutatja. Egy átmenet bemeneti, illetve kimeneti helyeit az átmenet bejövő, illetve kimenő élei
kapcsolják össze. A tj, (j=1, 2,…,m) átmenet bemeneti helyeinek halmazát Inp(tj) jelöli.
Hasonlóképpen Out(tj) jelöli a tj átmenet kilépő helyeinek halmazát.
Egy Petri háló N jelölése (M) egy függvény:
M : P → {0, 1, 2,...} (pozitív egészszámok halmaza),

amely a helyek állapotát jelző tokeneket (jeleket), nem negatív számokat rendel a hálózat
minden pi, (i=1, 2,…,n) helyéhez. Speciálisan M0(pi) jelenti a kezdeti jelölést. A tokeneket a
helyeket ábrázoló körökbe rajzolt pontok reprezentálják, például az 1. ábrán az M0(p3)=2.
Az i-edik hely állapotát a benne lévő tokenek száma jelzi, és a hálózat állapota az egyes
helyek állapotainak az összessége. A Petri hálók különleges tulajdonsága, hogy a jelölés (a
tokenek száma) az átmenetek „tüzelésével” megváltoztatható.

a) t1 tüzelése előtt

b) t1 tüzelése után

1. ábra. Egy jelölt Petri háló változása a t1 tüzelés hatására. Forrás: saját szerkesztés.
A tj átmenetről akkor, és csak is akkor mondjuk, hogy az M jelöléssel engedélyezett (vagy
tüzelhető), ha minden pi ∈ Inp(t j ) bemeneti helye legalább egy tokent tartalmaz, vagyis az
M(pi)>0. Amikor a tj átmenet tüzelt, akkor egy tokent eltávolítunk minden bemeneti helyéről
18
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jelölését, az elérhető átmenetek új halmazát, és így tovább.
Például az 1/a. ábrán látható Petri hálón a t1 és t2 is engedélyezett az M0=[1, 0, 2] jelöléssel,
de a t3 nem, mivel annak egyik bemeneti helye, a p2 nem tartalmaz tokent. A t1 tüzelése
eltávolít egy tokent a p1 bemeneti helyről, és hozzáad egy tokent minden kimeneti helyhez,
p2-höz és p3-hoz. Az eredményként kapott új jelölést, M1=[0, 1, 3] az 1/b. ábra szemlélteti.
Fontos tudni, hogy egy hálózat fejlődése radikálisan különböző lehet attól függően, hogy
melyik átmenetet választjuk ki tüzelésre. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a Petri hálók nem
feltétlenül garantálják a tokenek számának a megőrzését, mivel minden tüzelés után a tokenek
száma a hálózatban megváltozhat.
Az átmenetek tüzelésével elérhető ún. „token játék” teszi lehetővé a dinamikus viselkedésű
rendszerek modellezését a Petri hálókkal. Egy átmenet tüzelése úgy értelmezhető, mint egy
esemény bekövetkezése, ami elnyel bizonyos erőforrásokat és létrehoz másokat. Ebből a
szempontból a tokenek erőforrásokat reprezentálnak, amelyek bizonyos helyeken egy
bizonyos állapotban vannak.
1.2. Időzített esemény gráfok
Az időzített Petri hálók bevezetése Ramchandani nevéhez (Ramamoorthy, C. V. and Ho, G.
S., 1980). Ebben a modellben a tüzelési idő függvény definíciója: τ: T →R+ (pozitív racionális
számok halmaza), amely egy pozitív (racionális) számot τ(t) társít minden egyes t átmenethez.
A korábban leírtakhoz képest a tüzelési szabályok az időzített Petri hálókon nem változnak,
kivéve, hogy minden tj átmenethez tartozik τ(tj) valós tüzelési időtartam. A tüzelési időről azt
feltételezzük, hogy determinisztikus. Megjegyezzük, hogy léteznek sztochasztikus Petri hálók
is, a tanulmányban azonban csak a determinisztikus modellre koncentrálunk.
Esemény gráfnak (más néven a döntésmentes Petri hálónak) nevezzük azt a Petri hálót,
amelynek minden pi helyéhez pontosan egy bemeneti és egy kimeneti átmenet tartozik. Ennek
eredményeként a Petri háló működése teljesen determinisztikus, mivel a tüzelési folyamathoz
nem kell döntést hozni (egy engedélyezett átmenetet nem lehet kikapcsolni egy másik átmenet
tüzelésével). Ez a tulajdonság az átmenetek időzítésével lehetővé teszi a hálózat dinamikus
viselkedésének teljes jellemzését.
Egy esemény gráfon az elemi kör egy irányított út, amely valamely csomópontból (hely vagy
átmenet) indul és visszavezet az indulási csomóponthoz úgy, hogy a csomópontokat csak
egyszer érinti. A továbbiakban az elemi köröket βk=(pl, t1,…,pn, tn)-vel jelöljük.
Az esemény gráfok fontosabb tulajdonságai (Commoner et al. 1971):
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1. tulajdonság: A tokenek száma egy elemi körben invariáns (változatlan) bármely átmenet
tüzelésére.
2. tulajdonság: Egy esemény gráf élő, ha minden elemi körben legalább egy token létezik.
Az 1. tulajdonság azt jelenti, hogy minden M lehetséges jelöléshez tartozó összes tokenek
száma a βk körökben invariáns, ezért egyenlő a kezdeti jelöléssel, vagyis

M (βk ) = M 0 (βk ) .
Azonnali következmény az is, hogy ha az esemény gráf erősen összefüggő, ami azt jelenti,
hogy bármelyik csomópontból bármely más csomópontba vezet egy irányított út, akkor a gráf
korlátos. Ténylegesen minden egyes pi hely szükségszerűen legalább egy elemi kör része, és
az 1. tulajdonság miatt, egy adott pi helyen, az egyidejűleg jelenlévő tokenek száma soha nem
haladhatja meg a körben lévő összes tokenek számát.
1.3. Az időzített esemény gráfok analízise
Most összefoglaljuk a legfontosabb eredményeket, amelyeket később használni fogunk
gyártási probléma tanulmányozásakor. Emlékeztetünk arra, hogy τ(tj) (pozitív racionális
szám) jelöli a tj átmenet a tüzelési idejét. A βk körben az átmenetek összes tüzelési ideje
legyen τ(βk), azaz
m

τ ( β k ) = ∑τ (t kj ) (időegység).

(1)

j =1

M(βk) jelölje a βk körben a tokenek számát:
n

M ( β k ) = ∑ M 0 ( pki ) (token),

(2)

i =1

0

ahol M a kezdeti jelölés. Végül vezessük be az egy tokenre eső tüzelési időt, amit a βk kör
ciklusidejének nevezünk:
C(β k ) =

(3)

τ (βk )
(időegység/token).
M (βk )

Adott kezdeti jelölésről tegyük fel most, hogy az engedélyezett átmenetek tüzelése biztosítja a
rendszer folyamatos működését. Amint korábban említettük, a „token játék” az esemény
gráfokon teljesen determinisztikus, amely garantálja az előredefiniált viselkedést. A
következő két tulajdonság az erősen összefüggő esemény gráfokra vonatkozik:
3. tulajdonság: A rendszer véges idő után állandósul, periodikus működésűvé válik.
4. tulajdonság: A ciklusidőt állandósult állapotban az elemi körök ciklusidőinek a maximális
értéke határozza meg, azaz
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C = Max{C ( β k )} (időegység/token).

Állandósult állapotban alternatív módon használható a termelési ráta is, amely az
időegységre eső tüzelhető átmenetek száma:
(5)

λ=
1/ C =
Min{1 / C ( β k )} (token/időegység).

Azt a β k* kört, amelyre a ciklusidő, C = C ( β k* ) maximum, kritikus körnek nevezzük. A
kritikus kör ciklusideje határozza meg a rendszerben átbocsátóképességének felső határát.
Megjegyezzük, hogy ha egy körben nincs token (M(βk)=0), akkor a teljesítménye nulla (a
ciklusidő végtelen), ez nem meglepő, hiszen a háló a 2. tulajdonság szerint halott.
Miután minden elemi kör ismert, egyértelműen kiszámítható az állandósult állapot
teljesítménye. A (3)-(4) egyenletek szerint a teljesítmény függ a kezdeti állapottól (mivel a
kezdeti jelölés az egyes körökben egyedileg határozza meg a tokenek számát), és
természetesen az átmenetek tüzelési idejétől is. Megjegyezzük, a periodikus működés
(állandósult állapot) általában csak az átmenetek K számú, egymást követő tüzelése után
érhető el.
A továbbiakban ezeket az eredményeket felhasználjuk a műhelyrendszerű termelés
teljesítményelemzésére.
2. A műhelyrendszerű termelés Petri háló modellje
2.1. A modell leírása
Tekintsünk egy integrált gyártási és logisztikai feladatot, amelynek elvégzéséhez G1, G2,
….,Gm-mel szimbólumokkal jelölt, m számú gép áll rendelkezésünkre, és segítségükkel T1,
T2,…,Tn-nel jelölt, n számú, különböző terméktípust kell előállítani meghatározott, α1, α2,…,
αn arányban. A rendszerben feltételezzük, hogy egy terméktípus előállítása előírt sorrendben,
több gépen elvégzendő műveletekből áll, és a műveleti idők adottak, valamint
determinisztikusak. A terméktípusok termelési útvonala, ami a műveletek sorrendjét vagyis a
gépek felkeresési sorrendjét jelenti, egyedileg meghatározott. A terméktípusok gyártásáról
feltételezzük az ismétlődést vagy ciklikusságot, továbbá, hogy meg kell felelniük az előírt α1,
α2,…,αn termékösszetételnek.
A leírt feladat egy lehetséges változatát a 2. ábra szemlélteti. A vizsgált gyártási rendszer a
G1, G2 és G3 gépekből áll, amelyek T1, T2 és T3 terméktípusokon előírt sorrend szerint
különböző műveleteket végeznek. Az 1. táblázat foglalja össze, hogy a Ti terméktípus
megmunkálása a Gj gépen mennyi időt igényel. A táblázatból a műveleti sorrendek, vagyis a
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termelési útvonalak is kiolvashatók:
T1: G1, G3; T2: G1, G2; T3: G1, G3.

(I)

2. ábra. A vizsgált termelési rendszer. Forrás: saját szerkesztés.
Munkadarab

Termékösszetétel

Műveleti idő (τij)

(αi)

G1

G2

G3

T1

1/3

1

−

2

T2

1/3

3

8

−

T3

1/3

2

−

4

1. táblázat. A gyártási rendszer műveleti idői
A gyártási rendszerben a gépek között targoncák mozgatják a raklapokra helyezett
terméktípusokat (egy targonca egy raklapot, egy raklap egy terméktípust hordoz). Azt is
feltételezzük, hogy a terméktípusok gyártása azonos arányban (α1=α2=α3) történik. Így a
termékösszetételben minden terméktípus 1/3 részt képvisel.
Vezessük be a Gj (j=1, 2, 3) géphez tartozó νj igénybevételi ráta fogalmát, ami azt mutatja,
hogy a terméktípusok milyen arányban keresik fel a Gj gépet. Például, a G2 gépet a három
terméktípus közül csak a T2 veszi igénybe (1. táblázat), így a ν2=1/3. Az igénybevételi ráták
külön-külön:
1
3

1
3

1
3

2
3

.
1, ν 2 =
, ν3 =
ν1 =
+ =
A Gj (j=1, 2, 3) gép egy terméktípusra eső átlagos műveleti ideje a μj átlagos kiszolgálási ráta
reciprok értéke, azaz 1/μj, amely ugyancsak az 1. táblázatból számítható. Például a G3 gépet
csak a T1 és T3 terméktípusok gyártásához használjuk 2 és 4 műveleti időkkel, így az
1/μ3=(2+4)/2=3. Ezek alapján az átlagos műveleti vagy kiszolgálási idők:

1

µ1
22

=

1
1 2+4
1+ 3 + 2
= 3 időegység.
=
=
=
2,
8,
µ2
µ3
2
3
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termékösszetételnek

megfelelő

arányban

és

a

legkisebb

számban

tartalmazza

a

terméktípusokat. A példánkban az MTH egyszerűen:
S = {T1 , T2 , T3 } ,
mivel az összes terméktípust azonos arányban gyártjuk. Világos, hogy a terméktípus halmaz
ciklikus (ismétlődő) gyártása garantálja, hogy a termékösszetétel minden esetben teljesüljön.
Megjegyezzük, hogy a termékösszetételtől függően ugyanaz a terméktípus többször is
megjelenhet az MTH-ban. Például a következő termelési arányok (1/2, 1/4, 1/4) szerint a T1ből kétszer annyit termelünk, akkor az ennek megfelelő MTH {T1, T1, T2, T3}.
A termelési cél eléréséhez elegendő az MTH-ban felsorolt valamennyi terméktípust az előírt
sorrendben ciklikusan gyártani. Például a Gl, G2 és G3 gépekre választhatjuk a következő
terméktípus sorrendet:
(II)

S1 = {T1 , T2 , T3 }, S 2 = {T2 },

S3 = {T1 , T3 }

A (II) szekvenciák a terméktípus gyártásának egy lehetséges alternatíváját képviselik,
ténylegesen a munkák elvégzésének összes permutációja elfogadható. Ezekre a szekvenciákra
a továbbiakban, mint a gépszekvenciákra hivatkozunk.
Végül a modellezéshez a termelési rendszerűnket két egyértelműen szétválasztható
szegmensre bontjuk: operatívszegmens, amely a műveleti sorrendekkel (termelési
útvonalakkal), és vezérlőszegmens, amely a gépszekvenciák által meghatározott (Hillion,
1989). A Petri háló hasznos eszköz ahhoz, hogy leírja e rendszer alapvető jellemzőit. Először
az operatívszegmens modellezési lehetőségeinek tárgyalásával kezdünk, majd a vezérlőrészt
is bemutatjuk.
2.2. Az operatívszegmens
Az operatívszegmensben miden elemi körhöz egy terméktípus tartozik, ezért ezeket termelési
vagy folyamatköröknek nevezzük. A folyamatkörök egy-egy terméktípus ciklikus gyártási
folyamatát írják le (3. ábra). A termelési útvonalak az (I)-ben megadott műveleti sorrendet
követik. A modellezés szabályok a következők:
Minden tij átmenet megfelel egy gép által végrehajtott műveletnek. Például a t11 átmenet
jelenti a T1 termék gyártási folyamatában az első műveletet, amit a G1 gép végez el.
Értelemszerűen az átmenet tüzelési időtartama megfelel a τ(t11)=1 műveleti időnek (1.
táblázat).
A folyamatkörökben a tokenek modellezik a gépek kiszolgálását. A pij helyeken az elvégzésre
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váró munkákat fizikailag a tokenek képviselik. A helyek így tároló pufferként is
értelmezhetők, ennek megfelelően ezeket puffer helyeknek is nevezzük. Azt feltételeztük,
hogy targoncák mozgatják a raklapokra helyezett terméktípusokat, és a modellben egy token
egy targoncát vagy raklapot szimbolizál. A tokenek a folyamatkörökben keringenek, és az
adott terméktípus ciklikus gyártását generálják. A pij helyek kezdeti jelölése biztosítja a
műveleti sorrendet, vagyis a műveletek közötti elsőbbségi feltételeket.

3. ábra. Folyamatkörök a példában. Forrás: saját szerkesztés.
Megjegyezzük, a modell nem követeli meg, hogy a terméktípusokhoz rendelt raklapok száma
megfeleljen a termelési arányoknak. A következő szakaszban tárgyalt vezérlőszegmens
ugyanis garantálja, hogy a rendszerben a raklapok eloszlásától függetlenül, a termékösszetétel
raklapigényei mindig kielégítettek legyenek.

4. ábra. Folyamat- és vezérlőkörök. Forrás: saját szerkesztés.
24

LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016

Ahhoz, hogy a gépeken a terméktípusok gyártásának sorrendjét modellezhessük, minden
átmenet (mint tudjuk, ezek egy-egy művelet elvégzését képviselik egy adott gépen) egy
vezérlőkörnek nevezett körhöz is kapcsolódik. Az átmenetek sorrendjét a vezérlőkörben a
gépszekvencia határozza meg, vagyis az, hogy az adott gépen a terméktípusokat milyen
sorrendben kell gyártani. A vezérlőkörök tehát az adott géphez tartozó gépszekvencia szerint

{T2 }, S3 =
{T1, T3}, és az
működnek. Például a (II) előírás szerinti sorrend: S1 = {T1 , T2 , T3 }, S 2 =
ezeknek megfelelő vezérlőkörök a folyamatkörökkel együtt a 4. ábrán láthatók.
Hogy megkülönböztessük a vezérlőkörök helyeit folyamatkörök helyeitől, az előbbieket
vezérlőhelyeknek fogjuk nevezni, és cij-vel jelöljük. Míg a puffer helyek az
operatívszegmens állapotát jellemzik, addig a vezérlőhelyek egy gép lehetséges állapotait
írják le.
Fontos felismerni, hogy a tokenek a vezérlőkörökben, bár látszólag nem különböznek a
folyamatkörök

tokenjeitől,

speciális

tulajdonsággal

bírnak,

nevezetesen:

minden

vezérlőkörben egy és csak is egy token kering (eltérően a folyamatköröktől, amelyek több
tokent is tartalmazhatnak), ami azt biztosítja, hogy egyidejűleg egy gép csak egy műveletet
végezzen.
Továbbá, egy vezérlőkör egyedüli tokenjének a helyzete egyértelműen meghatározza a gép
állapotát, ha a token egy átmenet belsejében helyezkedik el, az azt jelenti, hogy az átmenet
tüzelt, és a gép használatban van (a feladat végrehajtása abban a folyamatkörben folyik,
amelyhez a tüzelt átmenet tartozik). Ha a gép „tétlen”, akkor a token valamelyik
vezérlőhelyen van (a gép a gépszekvencia szerinti következő feladatra várakozik). Szintén
fontos megjegyezni, hogy a vezérlőhelyek kezdeti jelölését a munkasorrendben az első feladat
határozza meg. Például kezdetben a G1 gép vezérlőkörében a token a c11 helyen tartózkodik
(4. ábra), mivel a G1 gépen az első művelet a T1 terméktípus megmunkálása.
3. A műhelyrendszerű termelés működésének elemzése
Egyértelmű, hogy a műhelyrendszerű termelés Petri háló modellje (4. ábra) erősen összefügg
az időzített esemény gráffal. Így az 1.3. szakaszban közölt eredmények felhasználásával
elemezhetjük a rendszer működését.
Az első lépés a hálózat elemi köreinek meghatározása. A folyamat- és a vezérlőkörök a
korábbi leírásból már ismertek. Eltekintve ezektől az alapköröktől léteznek további elemi
LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016

25

Új módszertani megközelítések

2.3. A vezérlőszegmens

Új módszertani megközelítések

körök, amelyek puffer- és vezérlőhelyeket egyaránt tartalmaznak. Ezeket a köröket vegyes
köröknek nevezik. A gyártási rendszerünk modelljében (4. ábra) nyolc elemi kör található.
Folyamatkörök:
β1 = (p11, t11, p13, t13),

(T1 terméktípus),

β2 = (p21, t21, p22, t22),

(T2 terméktípus),

β3 = (p31, t31, p33, t33),

(T3 terméktípus).

Vezérlőkörök:
β4 = (c11, t11, c21, t21, c31, t31),

(G1 gép),

β5 = (c22, t22),

(G2 gép),

β6 = (c13, t13, c33, t33),

(G3 gép).

Vegyes körök:
β7 = (c11, t11, p13, t13, c33, t33, p31, t31),
β8 = (c31, t31, p33, t33, c13, t13, p11, t21, c21, t21).
A példában az összes elemi kört az ábrából közvetlen meg lehet határozni, nagyobb hálók
esetén azonban ez már nehézségekbe ütközhet. Az elemi körök keresésére viszonylag
egyszerű, számítógépes algoritmusokat fejlesztettek, amelyekkel a keresés gyorsan
elvégezhető (Martinez et al., 1987).
Miután felsoroltuk az összes kört, alkalmazzuk a 3. és 4. tulajdonságokat annak érdekében,
hogy kiértékeljük a rendszer teljesítményét. Megjegyezzük, hogy a kiértékelés függ a kezdeti
állapottól, amelyhez meg kell adni a terméktípusok kezdeti eloszlását a folyamatban (azaz a
puffer helyek kezdeti jelölését). Emlékezzünk arra, hogy a vezérlőhelyek kezdeti jelölése
automatikusan meghatározott az adott géphez tartozó gépszekvenciával.
Tegyük fel, hogy kezdetben minden terméktípus a rendszeren kívül feldolgozásra vár (még
egyetlen művelet sem fejeződött be). Tekintettel arra, hogy a terméktípus a raklappal együtt
kering, azt feltételezzük, hogy az MTH-ban felsorolt három terméktípushoz három raklap
tartozik. A puffer helyek kezdeti jelölésével leírt megfelelő kezdeti állapot a 4. ábrán látható.
Az átmenetek tüzelési ideje a műveleti időkkel adott (lásd a termelési útvonalakat (I) és az 1.
táblázatot):
τ11=1, τ13=2, τ21=3, τ22=9, τ31=2, τ33=4 időegység.
Minden egyes βk(k=1,...,8) körre, az (1) egyenlettel most már kiszámíthatjuk a τ(βk) teljes
műveleti időt, a (2) egyenlettel az M(βk) token számot, és a (3) egyenlettel a C(βk) ciklusidőt.
A számított értékeket a 2. táblázat tartalmazza.
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Vezérlőkör

Vegyes kör

β1

β2

β3

β4

β5

β6

β7

β8

τ(βk)

5

11

6

5

8

6

9

12

M(βk)

1

1

1

1

1

1

2

2

C(βk)

5

11

6

5

8

6

4,5

6

2. táblázat. Az elemi körök ciklusidői
A 4. tulajdonság és a (4) egyenlet felhasználásával állandósult állapotban a ciklusidő:
C = Max{C ( β k )} =
C(β 2 ) =
11 időegység/token.
k =1,...,8

A kritikus kör β2, ami azt jelenti, hogy az átbocsátóképességet a T2 terméktípus ciklusideje
határozza meg. Mivel a termelési ciklus három terméktípust tartalmaz (minden terméktípusból
egyet), és a termelési ráta, λ=l/C=0,09, így a teljes átbocsátóképesség:
Q=3∙λ =3∙0,09=0,27 termék/időegység.
4. A műhelyrendszerű termelés optimális vezérlése
4.1. A teljesítményjavítás lehetőségei
A rendszer teljesítményét (Q) adott termékösszetétel esetén csak a ciklusidő (C)
csökkentésével tudjuk javítani. Tudjuk azt is, hogy a ciklusidő:
 τ (βk )  τ (β * )
,
C = Max{C ( β k )} = Max 
=
*
βk
βk
 M (βk )  M (β )

a kritikuskör átmeneteinek összes tüzelési időtartamától és a kritikus kör tokenszámától függ.
Mivel a tokenek a puffer helyeken a raklapokat reprezentálják, világos, hogy a raklapok
számának változtatása hatással van a teljesítményre.
Például növeljük a raklapok számát eggyel a β2 körben, azaz az új raklapot a T2 a
terméktípushoz rendeljük. Következésképpen, a β2 körben két token kering (5/a. ábra). A
ciklusidő pedig ebben a körben C(β2)=11/2=5,5 időegység/token lesz, és az összes többi
körben változatlan marad. A raklapszám növelés eredményeként a kritikus kör a G2 géphez
tartozó β5 vezérlőkör lesz, amelyben a τ(β5)=C(β5)=8. A maximális ciklusidő C(β5)=8-ra
csökken, és a teljesítmény Q=3/8=0,375 termék/időegység-re javul. Ez az eredmény rendkívül
fontos következtetésre vezet.
1. tétel: A műhelyrendszerű termelésben, amelyben a gépeket a terméktípusok adott és
állandó sorrend szerint keresik fel, mindig létezik egy olyan véges raklapelosztás, amelynél
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állandósult állapotban a szűkkeresztmetszetet jelentő gép teljes mértékben kihasznált (Hillion
és Proth, 1989).
A tétel igazolásához tekintsük ismét a (4) egyenletet, amely az állandósult állapot ciklusidejét
az összes elemi kör ciklusidőinek maximumaként számítja. Jelölje βv a vezérlőköröket és β≠βv
a többi kört (azaz, a folyamat- és a vegyes köröket). A (4) egyenlet az új jelölésekkel a
következő alakban írható:
C = Max  Max(C ( β v )), Max(C ( β )) .
β ≠βv

 βv

(6)

A vezérlőkörök maximális ciklusidejét jelölje C0, azaz a
C0 = Max{C ( β v )}.

(7)

βv

Mivel egy vezérlőkör ciklusideje éppen a körhöz tartozó gép terhelése (azaz az adott gép
gépszekvenciájában felsorolt terméktípusok műveleti időinek az összege), ezért C0 pontosan a
szűkkeresztmetszetet jelentő gép terhelése. Állandósult állapotban a szűkkeresztmetszetet
jelentő gép teljes kihasználásának így a szükséges és elégséges feltétele: C=C0, amely szerint
a szűkkeresztmetszetet jelentő gép vezérlőköre a kritikus kör. Felhasználva a (3) egyenletet, a
feltétel kielégítéséhez a
=
C(β )

(8)

τ (β )
≤ C0
M (β )

összefüggésnek is teljesülnie kell. Vagyis az
M (β ) ≥

(9)

τ (β )
C0

,

minden β≠βv körre.

a)

b)

5. ábra. Műhelyrendszerű termelés 4 raklappal. Forrás: saját szerkesztés.
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τ ( β ) 
M min ( β ) = 
,
 C0 

(10)

jelölést, ahol [y] jelöli azt a legkisebb egészszámot, ami nagyobb vagy egyenlő, mint y. Az
Mmin(β) tehát a β kör működéséhez szükséges minimális tokenszám, így a kör ciklusideje
kisebb lesz, mint C0.
Könnyű belátni azt is, hogy a teljesítményváltozás függ a raklapelosztástól is, és a raklapszám
növelés nem feltétlen jár teljesítményjavulással. Tegyük fel, hogy a negyedik raklapot, amely
korábban a T2 terméktípushoz tartozott, most a T1 terméktípushoz vagy a T3 terméktípushoz
rendeljük. Ebben az esetben világos, hogy a β2 kör ciklus ideje ismét 11 időegység/token lesz,
és így a rendszer teljesítménye változatlan marad (ugyanannyi, mint három raklap esetén).
Végül vizsgáljuk meg a gépszekvenciák hatását az elérhető teljesítményre. Most tegyük fel,
hogy a negyedik raklapot ismét a T2 terméktípushoz rendeljük, és a G3 gépen a terméktípusok
megmunkálási sorrendjét permutáljuk. Az S3 gépszekvencia (T1, T3) helyett legyen (T3, T1). A
Petri háló modellben ez azt jelenti, hogy a β6(G3) vezérlőkör tokenje a c13 helyről a c33 helyre
kerül (5/b. ábra). Könnyen ellenőrizhető, hogy a tokenek száma a két vegyes körben
megváltozik, azaz, a β7 kör egy tokent nyer (M(β7)=3) és a β8 kör elveszít egyet (M(β8)=1). A
ciklusidők ennek megfelelően változnak, a C(β7)=9/3=3 és a C(β8) =12/1=12 időegység lesz.
A változás eredményeként most β8 lesz a kritikus kör, és a ciklusidő C=12 időegység. A
rendszer teljesítménye pedig romlik:
Q=3/1=0,25 termék/időegység.
Ezek a példák világosan szemléltetik, hogy a rendszer teljesítménye nemcsak a rendelkezésre
álló raklapok számától, hanem a raklapok elosztásától, valamint a gépszekvenciától is függ.
Természetesen szeretnénk megtalálni azt az optimális vezérlést, amely minimális raklapszám
mellett a rendszer lehető legjobb kihasználását biztosítja.
4.2. A raklapok számának minimalizálása
Először koncentráljunk a minimális raklapszámra. Jelölje ismét βv a vezérlőköröket és β≠βv a
többi kört, akkor a szűkkeresztmetszetet jelentő gép teljes kihasználásának szükséges és
elégséges feltétele:
(11)

M ( β ) ≥ M min ( β ) minden β≠βv körre,

ahol: Mmin(β) a (10) képlettel adott, az M(β) pedig a tokenek száma a β körben.
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Egy puffer helyen egy token egy raklapot, vagy egy terméktípust reprezentál. Ha a modellben
s a folyamat- és vegyes körök, nk pedig a p1 , p2 ,..., pnk a puffer helyek száma a k-adik körben,
valamint M0 a kezdeti jelölés, akkor az összes raklap a rendszerben az
s

nk

N = ∑∑ M 0 ( pki )

(12)

=
k 1 =i 1

kifejezéssel adott.
Így a maximális termelékenység elérése érdekében a szükséges raklapok számának
minimalizálási problémája a következőképpen írható fel:
s

nk

N = ∑∑ M 0 ( pki ) → min
=
k 1 =i 1

M ( β ) ≥ M min ( β ) minden β≠βv körre.
A feladat egészértékű lineáris programozási feladatra (ILP) vezethető vissza. Az ILP
megoldása adja azt a minimális raklapszámot és raklapelosztást, amelynél a rendszerben a
szűkkeresztmetszetet jelentő gép állandósult állapotban teljes kihasználással működik. Ez a
feltétel csak akkor teljesül, ha a kezdeti állapot megfelel a kapott optimális megoldásnak (x*),
azaz, a kezdeti jelölés M0(pki)=xj* (j=1, 2,...,n).
A mintapélda optimális megoldása:

x1* =
1, x2* =
0, x3* =
2, x4* =
0, x5* =
1, x6* =
0,
amelyből a minimális raklapszám, N=4. A megoldásnak megfelelő kezdeti jelölést
M 0 ( p11 ) = 1, M 0 ( p13 ) = 0, M 0 ( p21 ) = 2, M 0 ( p22 ) = 0, M 0 ( p31 ) = 1, M 0 ( p33 ) = 0
az 5/a. ábra mutatja. Megjegyezzük, hogy más megoldások is léteznek, mint például az
1, x2* =
0, x3* =
1, x4* =
1, x5* =
1, x6* =
0,
x1* =

M 0 ( p11 ) = 1, M 0 ( p13 ) = 0, M 0 ( p21 ) = 1, M 0 ( p22 ) = 1, M 0 ( p31 ) = 1, M 0 ( p33 ) = 0 .
Ez azt jelenti, hogy a rendszerben a termelési folyamat bármely terméktípus
megmunkálásával kezdődhet. A raklapelosztás azonban mindkét megoldásban azonos,
mégpedig a T2 terméktípushoz kettő, a T1 és T3 terméktípusokhoz egy-egy raklapot
rendelünk.
4.3. Az optimális gépütemezés (gépszekvencia)
Eddig azt feltételeztük, hogy a gépszekvencia apriori adott, és a megoldandó feladat a
szűkkeresztmetszetet jelentő gép teljes kihasználásához szükséges minimális raklapszám
meghatározása. Már korábban megmutattuk és hangsúlyoztuk, hogy a rendszerteljesítmény
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teljességhez ezért fontos annak az „optimális” gépszekvenciának a megkeresése is, amely
minimális raklapszám (N=4) és elosztás mellett garantálja, hogy a szűkkeresztmetszetet
jelentő gép műveleti ideje pontosan C0 legyen.
Az ütemezési algoritmus részletes ismertetésétől most és itt hely hiányában eltekintünk,
csupán az algoritmusban követett fontosabb elvekre hívjuk fel a figyelmet.
A műhelyrendszerű termelés összes műveletét olyan π hosszúságú időintervallumokban
ütemezzük, amely megfelel a szűkkeresztmetszet jelentő gép (7) egyenlettel számított
ciklusidejének, a példában ez C0=π=8. Ha a műveleteket π periódusidővel ismételjük, akkor a
rendszerben a szűkkeresztmetszetét jelentő gép teljes kihasználtsággal fog működni.
Az ütemezéskor két korlátot kell szem előtt tartani: az elsőbbségi és a szétválasztási
korlátokat. Az elsőbbségi korlátok alatt a termelési folyamatok technológiai korlátait értjük,
pontosabban terméktípusonként előírt műveleti sorrendet.
A szétválasztási korlátok egy adott gépen elvégzendő, egymást kölcsönösen kizáró
műveletekre vonatkoznak. Egyszerűbben ugyanarra a gépre egyidejűleg nem lehet két
terméktípust ütemezni. A Petri háló modellben ez azt jelenti, hogy az azonos vezérlőkörökhöz
tartozó átmenetek tüzelés időintervallumai diszjunktak.
Az ütemezés minden z-edik lépésében kiszámítjuk a folyamatkörök ún. megvalósíthatósági
fokát:
1 − δ k ( z) ,
∆k ( z) =
ahol: δk(z)az ütemezésre váró műveletek folyamatidőinek az összege, és az ütemezésre
rendelkezésre álló idő arányát mutatja. A z-edik lépésben azt a folyamatkört választjuk,
amelyhez a legkisebb Δk(z) érték tartozik, majd az így kiválasztott körben azt a gépet
(átmenetet) ütemezzük, amely az elsőbbségi és a szétválasztási korlátoknak is megfelel.
5. Összefoglalás
Az ismertetett modellben a műhelyrendszerű termelés leírására a Petri hálók egy speciális
változatát, az időzített esemény gráfot használtuk. A rendszerben az átmenetek a különböző
műveleteket, a tokenek pedig az erőforrásokat jelentik. A modellben alapvetően két erőforrás
típus van: a terméktípusok (beleértve a szállító erőforrásokat, mint a targoncák, raklapok,
amelyek impliciten a terméktípusokhoz kapcsoltak), és a gépek. A helyek és a tokenek együtt
írják le a rendszer állapotát. A modell további lényeges tulajdonsága, hogy a rendszerben
folyamat- és vezérlőkörök működnek. Az előbbieknek köszönhető a gyártási feladatok előírt
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nemcsak a raklapok számától és elosztásától, hanem a gépszekvenciától is függ. A
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műveleti sorrend szerinti ismétlődése, az utóbbiak pedig a feladatok ütemezését biztosítják a
gépeken. A modell segítségével kiszámítható az optimális ciklusidő, a bemutatott
algoritmusokkal pedig megkereshető az, az optimális vezérlés, amely a minimális raklapszám
megfelelő elosztása mellet biztosítja a szűkkeresztmetszetet jelentő gép teljes kihasználását,
vagyis a rendszer maximális termelékenységét.
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Összefoglaló
A tárolási hőmérsékletre érzékeny gyógyszerek napi szintű, terítőjáratos szállítása nagy kihívások elé állítja a
szállítmányozókat. Gazdasági szempontok miatt általában többutas passzív hűtődobozokat alkalmaznak a
különböző

hőmérsékleti

tartományok

biztosítására

a

járműveken

belül.

Vizsgálatunk

célja

ezen

csomagolóeszközök hatásfokát befolyásoló logisztikai környezeti tényezők feltárása és elemzése. A vizsgálat
elvégzéséhez valós terítőjáratokat mértünk fel. Az adatok segítségével felépítettünk egy szimulációs környezetet.
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Hűtött gyógyszeripari termékek többutas gyűjtőcsomagolásának vizsgálata

Új módszertani megközelítések

Cikkünk komparatív elemzést nyújt az ipari gyakorlatban elterjedt csomagolóeszköz szállítási feltételek validációs
folyamatai és a valós mért értékek közötti különbözőségekre. Meghatározzuk a pályaegyenetlenségből származó
rázkódások hatását, az útvonal hosszának, továbbá a leadóhelyeken történő nyitások számának a hatását a kritikus
tárolási hőmérséklettartomány függvényében. Az így nyert információkat felhasználva a szállítók pontosabb képet
kaphatnak a kialakítandó szállítási környezetről.
Kulcsszavak: csomagolás, hűtődoboz, rázkódás, hőmérséklet tartás

1. Bevezetés
A csomagolás a logisztikai rendszerek részeként folyamatosan végigköveti, segíti és kiegészíti
a térben és időben lezajló ellátási folyamatokat. Ezt a definíciót a jelen közlemény központi
témája, azaz a gyógyszeripari hűtött szállítási láncokban alkalmazott csomagolóeszköz,
kitűnően alátámasztja. Alkalmazására ott kerül sor, ahol a gyógyszerek minőségének
megőrzése érdekében elvárt tárolási hőmérsékletet aktív hűtési megoldásokkal nem lehet
gazdaságosan biztosítani, vagyis elsősorban a napi szintű gyógyszerkiszállítások során (Böröcz,
Mojzes és Csavajda, 2015). Ezek a csomagolóeszközök különböző szigetelő- és
hűtőanyagokból állnak és egy adott hűtési teljesítmény leadására képesek, viszont a szállítások
során fellépő igénybevételek sztochasztikusak (Böröcz, Singh és Singh, 2015), emiatt
szélsőséges esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően és árukár
keletkezik (East, Smale és Kang, 2009). Az ilyen esetek megelőzése érdekében környezeti
hőmérsékleti profilok és vizsgálati módszerek készültek (International Safe Transit
Association, 2014), más kutatások pedig a hűtődobozok hőtani (hőveszteség, hűtőanyagok)
jellemzőit térképezték fel (Singh, Burgess és Singh, 2008; Burgess, 1999; Singh, Jaggia és
Saha, 2013; Seung-Jin és Burgess, 2007). Ezeknek az ismeretében általános szállítási célokra
kvalifikált hűtődobozok kerültek a piacra. Azonban továbbra sem biztos, hogy a szállítások
speciális eseteiben ezek adott rendszerbe illesztve megfelelően működnek. A logisztikai
folyamatok változatosságának köszönhetően a hűtődobozok egyes esetben szállítójármű
temperált belső terében utaznak a teljes út során, máskor multimodális szállításoknál,
átrakodásoknál a repülőtéren a tűző napon is tárolhatják őket. Tovább növeli a variációk számát
az egyes csomagolóeszközök felhasználásának száma azáltal, hogy többutas eszközként is
használják (Böröcz és Földesi, 2008), illetőleg a szállítási időtartam (általában 3–120 óra) a
dobozok mérete vagy a szállítandó termékek mennyisége. A patikák rapszodikus mennyiségi
rendelései következtében ugyanis előfordulhat, hogy a terítőjárat nem mindegyik nap szállít
mindegyik patikába ilyen gyógyszert, de az is megeshet, hogy az átlagosnál nagyobb
mennyiségű termék kerül a hűtődobozokba. Ezeknek következtében tehát változhat a dobozok
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időtartama (mennyiség függvényében), illetve darabszáma (rendelési helyek számának
függvényében).
A gyógyszeripari napi terítőjáratok vizsgálatakor ez utóbbi tényezőkre helyeztük a hangsúlyt
egy 2–8°C biztosítására alkalmazott hűtődoboz hőtartó képességének mérése során.
Laboratóriumi körülmények között elvégeztük a doboznyitások és a töltöttségi fok hatásának
szimulációját statikus és dinamikus viszonyok között is, hogy még reálisabb képet kapjunk a
szállítás közben fellépő hatásokról. Ezt segítette továbbá még egy több hetes felmérés, mely
során valós adatokat kaptunk a laboratóriumi szimuláció pontos megtervezéséhez. Kutatásunk
céljai a doboznyitások hatásának, valamint a hűtődobozban, különböző magasságokban
végbemenő hőmérsékletváltozások megállapítása. Jelen közlemény eredményei alkalmasak
arra, hogy a szállításokat tervező logisztikusok pontosabb képet kapnak a hűtődobozok
teljesítményéről, az egy eszközzel biztonságosan szállítható termékek mennyiségéről és a
biztonságosan kiszolgálható patikák számáról.
2. A vizsgálat során alkalmazott eszközök
A vizsgált hűtődoboz külső befoglaló mérete 575 x 395 x 452 mm, tömege 5,65 kg, belső
felülete, 1,34 m2, R-értéke (24 óra) pedig 1,92 m2°C/W. Ahogyan az 1. ábrán is látható, egy
külső hullámpapírlemez vázból épül fel, melynek a teteje levehető. Minden oldala 50-50 mm
vastag EPS habbal van szigetelve.

1. ábra. A vizsgálat tárgyát képező passzív hűtődoboz. Forrás: saját ábra.
A mérési sorozat egy néhány hetes felméréssel kezdődött, ahol megállapítottuk a dobozzal
szemben elvárt tényleges igénybevételeket, melyeket az 1. táblázatban össze is foglaltunk.
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töltöttségi foka (mennyiség függvényében), a termék kivételek miatt a doboznyitások
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Minimum

Átlag

Maximum

2

4,6

7

29

99

246

177

288

434

6

62

137

A doboz kiürüléséig megtett út (km)

144

274

411

A doboznyitások időtartama (másodperc)

15

22

34

Doboznyitások száma (darab)
Első nyitás időpontja az indulástól számítva
(perc)
Utolsó nyitás időpontja az indulástól
számítva (perc)
A doboznyitások között eltelt időtartam
(perc)

1. táblázat. A felmérés összesített adatai. Forrás: saját szerkesztés.
A laboratóriumi szimuláció során a valóságos folyamatokkal mindenben megegyező mérési
összeállítást használtunk. Tehát hűtőanyagként 10 db, 440 g-os EZETIL jégakkumulátort,
melyeket a szállítás megkezdése előtt legalább 48 órán keresztül -18°C-os hőmérsékleten
tároltuk. A rendszernek további eleme volt még a hűtőanyagok alatt és felett elhelyezkedő
papírlemez, feladatuk a kontaktfagyás megelőzése volt, valamint egy műanyag fóliazsák,
amelybe a termékek kerültek a szállítás során. A hűtődoboz és a hűtőanyagok az 1. ábrán
láthatóak.
3. A vizsgálat során alkalmazott módszerek
3.1. Vizsgálati eszközök
A vizsgálat célja a doboznyitások hatására bekövetkező belső hőmérsékletváltozások
nyomonkövetése volt statikus és dinamikus körülmények között.
A laboratóriumi szimulációk során a valós felméréssel mindenben megegyező összeállítású
mérési rendszert alkalmaztunk. A termékeket 6 darab, 0,5-0,5 liter űrtartalmú, csapvízzel
töltött, 5°C-ra előhűtött műanyag palackkal helyettesítettük. A hőmérsékletet egy saját
készítésű, 11 aktív csatornával rendelkező eszközzel rögzítettük. A mérési összeállítás a belső
csomagolásként használt fóliazsákkal, az elválasztó papírlemezekkel, a hűtőanyagokkal és a
hőmérsékletmérő műszerrel látható a 2. ábrán.

36

LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016

A statikus körülményeket egy Brabender KKE 10.000 típusú klímakamra, a dinamikusakat
pedig egy TIRA TV59355/AIT-640 típusú rázóasztal, valamint egy ANGELANTONI ACS
ANYVIB klímakamra segítségével modelleztük. Az eszközök megtekinthetők a 3. ábrán.

3. ábra. A dinamikus környezet modellezésére szolgáló eszközök. Forrás: saját szerkesztés.
3.2. A vizsgálati eljárások
Négy különböző mérést végeztünk, azzal a céllal, hogy meghatározzuk a nyitások és a rázás
hatását a hűtődoboz szigetelésére vonatkozóan:
•

doboznyitás és rázás nélkül (zárt, statikus)

•

doboznyitás nélkül, rázással (zárt, dinamikus)

•

doboznyitással, de rázás nélkül (nyitott, statikus)

•

doboznyitással és rázással (nyitott, dinamikus)

A vizsgálatok a fentieket kivéve minden paraméterben megegyeztek, az alábbiakat alkalmaztuk
mind a négy mérési eljárás során:
•

mérés időtartama: 350 perc,
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2. ábra. A laboratóriumi szimuláció mérési összeállítása. Forrás: saját szerkesztés.
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•

első nyitás időpontja: 100 perc után,

•

nyitások közötti időtartam: 50 perc,

•

nyitások száma: 6,

•

környezeti hőmérséklet: 23±1°C,

•

rázási profil és időtartam: ISTA 7D alapján számítva.

A fenti tényezőket a valós szállítási folyamat alapján határoztuk meg. A külső hőmérséklet
23±1°C-os értéke, abból adódik, hogy e felett a szállítójármű hűtője bekapcsol, tehát ez
tekinthető a csúcshőmérsékletnek. Az ISTA 7D szabványban előírt 30 perc időtartamú, 1,15
Grms értékű profilt egy formula (Kipp, 2000) segítségével 350 percessé alakítottuk, így a Grms
értéke 0,34-re csökkent.
A hőmérsékletmérő műszerünk 10 csatornájának elhelyezését mutatja a 4. ábra.

4. ábra. A hőmérsékletmérés pontjai a doboz oldalán. Forrás: saját szerkesztés.
A 9 darab, feketével jelölt szenzort (1-3) a hűtődoboz oldalára erősítettük. A piros, 0-val jelölt
egy, a műanyag zsákon belül elhelyezkedő gyógyszeres dobozt imitáló HPL dobozban mérte a
hőmérsékletet. Az 1-gyel jelölt szenzorok ezzel egy magasságban, viszont a gyógyszeres
dobozon és a műanyag fóliazsákon kívül, a hűtődoboz oldalfalán rögzítették a hőmérsékletet.
A szenzorunk 11. csatornája az ábrán nem látható, ez a hűtődobozon kívüli levegő
hőmérsékletét mérte. A következő 2 sort egyenlő távolságokra helyeztük el. A kiértékelés során
az egy sorban lévő szenzorok által mért hőmérsékleteket átlagoltuk (’1’, ’2’, ’3’), a gyógyszeres
dobozban lévő szenzort pedig külön kezeltük (’0’).
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Legelőször az egyes mérési pontok közötti különbségeket vizsgáltuk meg a különböző
(statikus, dinamikus, zárt, nyitott) változatokban. A rögzített hőmérsékleti értékeket ábrázolja
az 5. ábra.
25

A különböző mérési pontok hőmérsékleti értékei

20
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Hőmérséklet [°C]
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5. ábra. A különböző mérési pontok hőmérsékleti értékei. Forrás: saját szerkesztés.
Látható, hogy mind a 4 mérési pont esetén jól elkülöníthetők a doboz nyitásával és a nélkül
végzett vizsgálatok. Az előírt tartományt (2–8°C) a „0” pontban mért különböző értékek
körülbelül 12 perc alatt érték el, az „1” pontban ez valamivel kevesebb, 8–9 perc alatt
megtörtént. Azonban a hőmérséklet csökkenése nem állt meg a tartományon belül, a statikus
vizsgálat során körülbelül 70 percig, még a dinamikus esetében pedig mint egy 100 percig a
2°C-os alsó határ alatt, egészen -1,2°C-ig mozogtak az értékek. Utóbbi 2 ponttal ellentétben a
„2” és „3” azonosítóval ellátott szinteken a hőmérséklet el sem érte a kívánt tartományt.
Ha a 8°C-os felső határ átlépését tekintjük a releváns „0” és az „1” pontokban, akkor jelentős
különbséget figyelhetünk meg a nyitott és a zárt rendszerek között. Utóbbiak, tehát a nyitás
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4. A mérési vizsgálat eredményei

Előbbiek esetében már ez nem sikerült. A”0” helyen mind a statikus, mind a dinamikus változat
az 5. doboznyitás során, körülbelül 300 perc után lépett ki a hőmérséklet az előírt tartományból.
Ezzel szemben az „1” pontban megfigyelhetünk egy körülbelül 50 perces különbséget a statikus
és a dinamikus változatok között.
A fentiek is bizonyítják, hogy a hűtődobozban a különböző pontokon mért hőmérsékleti értékek
jelentősen eltérőek lehetnek, ennek jobb szemléltetésére elkészítettük minden változathoz a
hőmérsékletváltozás átlagos sebességét. Az értékeket a 6. ábrán tekintheti meg.

2
1.5

Hőmérsékletváltozás [°C/óra]
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nélküli változatok során rögzített hőmérsékletek a 350 perc leteltével is 8°C alatt voltak.

1
Dinamikus, nyitott
Statikus, nyitott

0.5

Statikus, zárt

0
0

1

2

Dinamikus, zárt
3

Mérési pont
Dinamikus, zárt

Statikus, zárt

Statikus, nyitott

Dinamikus, nyitott

6. ábra. A hőmérsékletváltozás sebessége. Forrás: saját szerkesztés.
A hűtődoboz különböző pontjainak eltérő hőmérsékletváltozásai után a rázás hatásait
vizsgáljuk meg. A 7. ábrán a statikus és a dinamikus változatokban mért hőmérsékleti értékek
közötti különbségeket összegeztük minden mérési pontban, nyitott és zárt rendszerek esetén
egyaránt. Figyelmet érdemlő eltérés (≥1°C) az „1”-es pontban alakult ki. Ez viszont mindkét
változatnál megfigyelhető, körülbelül az első órában. A vizsgálat során a statikus és dinamikus
mérések közötti különbségek 100 perc elteltével még kisebbek lettek, majd körülbelül 200 perc
után minden mérési pontban szinte teljesen meg is szűntek, emiatt szerepel csak az első 100
perc az ábrán.
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7. ábra. A statikus és dinamikus változatok közötti hőmérsékletkülönbségek. Forrás: saját
szerkesztés.
5. Összegzés
Az eredményekből egyértelműen kitűnik, hogy a doboznyitások komoly hatással vannak arra
az időtartamra, amíg a kívánt 2–8°C-os tartományt biztosítani tudjuk a hűtődobozzal. A
legideálisabb, belső csomagolásban elhelyezett mérési pontban is túllépte a felső határt 300
perc után a dobozban mért hőmérséklet. A terítőjáratok tervezésekor ezt mindenképpen
figyelembe kell venni és akár szükség lehet több eszköz használatára is, így csökkentve az egy
hűtődobozra eső nyitások számát.
A magasabban elhelyezett pontokban pedig el sem érte a kívánt tartományt, emiatt különösen
nagy figyelmet kell fordítani az alkalmazott hűtődoboz töltöttségi fokának meghatározására.
Viszont a felesleges, üres tér csökkenti a logisztikai műveletek hatékonyságát, tehát a szállítási
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paramétereknek leginkább megfelelő geometriai méretű csomagolóeszközök beszerzése
kritikus elem.
Hasonlóan fontos a belső csomagolás használata. Ahogyan az eredményekből is láthattuk,
ennek volt köszönhető, hogy nem süllyedtek 0°C, illetve 2°C alá az értékek a „0” pontban az
„1”-es helyzettel ellentétben.
A vizsgálati és szimulációs eljárások tervezéséhez szintén hasznos következtetést vonhatunk le
az eredményekből. A dinamikus tesztek során ugyan volt egy minimális hőmérsékletcsökkentő
hatása a rázásnak, viszont ez az első doboznyitás után ez gyakorlatilag megszűnt, a különbség
nem volt szignifikáns.
A vizsgálati eredményekből leszűrt következtetések felhasználásával a csomagolóeszközöket,
valamint a szállítási műveleteket tervező és szervező szakemberek a disztribúciós folyamatok
logisztikai költségeit jelentősen csökkenthetik.
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Minden korszakban meg lehet határozni azt, hogy mit lehet és mit érdemes kutatni. A
hálózatkutatás lehet az a tudományterület, amit érdemes a jövőben fókuszba helyezni. Biológiai
egzisztenciánk, kommunikációnk, szakmai és társadalmi életünk mind-mind hálózatoktól függ.
Ezeknek a megértése nem csak szükségszerű a tudósok és a hétköznapi emberek számára,
hanem elengedhetetlen is, hiszen valamilyen módon navigálnunk kell a 21. században. A 21.
században jelen vannak a hálózatok, mi teljesen tőlük függünk, hiszen beléjük vagyunk
ágyazódva úgy, hogy már-már kérdéssé vált, hogy lehet-e hálózatok nélkül „rácsodálkozni” a
világra (Barabási, 2014a alapján). Az emberiség a természettel szimbiózisban él. Ezzel a
szimbiózissal az ember folyamatosan visszaél (környezetszennyezés), amiért egyre gyakrabban
bünteti őt a természet (természeti katasztrófák). Az állatok életével kapcsolatos kísérletek során
azt tapasztalták hazai kutatók, hogy több, az emberiség számára is hasznosítható
törvényszerűségeket állapíthatunk meg.
Így van ez a hazai hálóelméleti kutatásokat végző kutatókkal is, akik a galambok mozgásából,
és a vizsgált madárfaj egyedei közötti kapcsolatok megfejtéséből vonnak le az emberi
közösségek fejlesztése számára is hasznosítható összefüggéseket (Vicsek, 2014). Áttörő
megoldásokat kínálnak a jövő technológiai fejlődésének irányainak támogatására például a
drónokkal való kísérletek az Alibaba, az Amazon, a Google és a logisztikai piacon működő
UPS vállalatok fejlesztési területein.
A természetben az állatok legnagyobb többsége csoportokban él, úgy, ahogy mi emberek is
különböző közösségekben éljük a hétköznapjainkat. Ma már szinte közhelynek számít az a
megállapítás, hogy egy összetartó (munka)közösség sokkal erősebb és jobb válaszokat tud adni
a változó világ új kihívásaira, mint az egyén. A vállalatok versenyképességének érdekében
ezzel szükséges foglalkoznunk, hiszen „az alkalmazottak is fontos fundamentumai a
vállalatnak” (Reszegi és Juhász, 2014, 14). Mi magyarok munkavégzésünk során negatívan
állunk a csoportmunka sikerébe vetett hitünkkel és teljesítményünkkel: egy friss kutatási
eredmény szerint a hazai munkavállalók 50%-a szerint teljesít csak jobban, ha csoportban
dolgozik, mint egyénileg. Ráadásul a hazai csoportmunka tagjainak sokszínűségbeli összetétele
is jellemzően eltér a más kultúrákban elfogadottakétól (Randstad, 2014; Adó Online, 2014).
2. Üzleti hálózatok
A globális gazdaság szerkezetét üzleti hálózatok adják (Gelei, 2008), melyek a változó
gazdasági környezet hatására jöttek létre, majd a hálózatosodás eredményeképpen a vállalatok
jelentős versenyelőnyre is szert tehettek. „A hálózat – s így az üzleti hálózat is – egy struktúra,
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melyben számos csomópont számos szálon keresztül kapcsolódik egymáshoz. A csomópontok
az üzleti hálózatokban az egyes üzleti egységek, mint például termelő vállalatok, vevők,
logisztikai vagy éppen pénzügyi szolgáltatók. Az összekötő szálak pedig e csomópontok közötti
kapcsolatként értelmezhetők” (Gelei, 2008, 4). Az üzleti hálózatok kialakulásának gyökereit
Japánban találhatjuk meg, ahol a keiretsu-k egy-egy nagybank finanszírozásának
támogatásával, jelentős beszállítói kapcsolatokkal rendelkező nagyvállalat köré szerveződve
végzik tevékenységüket (Fukuyama, 2007). A nemzetközi modelleket vizsgálva és ismerve a
hazai vállalkozások méretbeli eloszlását (KSH, 2014), csak bizakodhatunk abban, hogy a
magyar kis- és középvállalatok a globalizálódó üzleti hálózatok részeként boldogulni fognak
(Gelei, 2008). „A KSH (2013) vállalati hozzáadott értékre közölt adatai szerint, a nemzetközi
tapasztalatokhoz hasonlóan Magyarországon is sokkal termelékenyebbek a külföldi
tulajdonossal rendelkező vállalatok. A magyar tulajdoni hátterű cégek 2011-ben egy főre 4.461
ezer forint, a külföldiek pedig 11.334 ezer forint hozzáadott értéket állítottak elő. A különbség
két és félszeres” (Reszegi és Juhász, 2014, 14).
Többek között ezért is fontos az, hogy a hazai tulajdonban lévő kkv-k megtalálják azokat a
sikertényezőket (például hálózatkutatási eredményekre épülő növekedési stratégiát támogató
eszközöket, vagy az üzleti hálózatokba való integráció érdekében hozott stratégiai döntések
következményeit), amelyeknek köszönhetően csökkenhet a fenti különbség. A hálózatkutatás
eredményeire épülve több hazai (Duma, 2005, 2007) és nemzetközi (Barabási, Albert, Jeong,
1999) publikációt is találhatunk, például főiskolai hallgatókra, mint célcsoportra vonatkozóan
(Cserjés és Záborszky, 2011). Az üzleti hálózatokban résztvevő logisztikai szolgáltató
vállalkozások vonatkozásában még nem jelentek meg olyan kutatási eredmények, amelyek
alapos szakirodalmi feldolgozásra és gyakorlati tapasztalatokra építve párhuzamot vontak le a
hálózatelméleti eredmények, illetve a vállalati teljesítmények és a logisztikai szolgáltatók
stratégiáit támogató tevékenységek kiválasztása között.
3. Logisztika és a hálózatok
Természetesen nemcsak a termelői kapcsolatokra, hanem a logisztikai szemlélet megjelenése
óta a gazdaságra általánosan is hálózatként kell tekinteni (Chikán, 2002 in Egri, 2014). A nagy
árumegállító és hozzáadott értéket létrehozó logisztikai központok kialakulásával olyan
hálózati csomópontok jöttek létre az együttműködő szervezetekben, amelyek különböző
közlekedési útvonalak és alágazati pályák, infrastrukturális és informatikai összekötésével,
megvalósítják az ellátási láncok (hálók) menedzsmentjét. Ezeknek a rendszereknek az
információáramlását jelentősen támogatja az internet, a hatékonyságát pedig nagyban növeli az
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megjelenő logisztikai központok hatékony működtetését általában logisztikai szolgáltató
(3PL/4PL) vállalkozások végzik, amelyek stratégiai elképzeléseikben is a hálózatos
elrendezésű formát részesítik előnyben (Duleba, 2009). Az ellátási hálókat komplex
hálózatként értelmezve, a logisztikai központokat (HUB) csomópontoknak, a központokat
összekötő útvonalakat és kapcsolatokat pedig a hálózatelméletben használt fogalom átvételével,
éleknek nevezhetjük. Elfogadva Barabási állítását, miszerint a „komplex hálózatok mögött
valószínűleg léteznek törvények” (Barabási, 2013, 82), keressünk összefüggéseket az általa
bizonyított törvényszerűségek és a logisztikai rendszerekben található szolgáltatók által
üzemeltetett központok (HUB) növekedési lehetőségei között! A statikus, véletlenszerűen
felépült hálózatok bemutatását elhagyva, figyelmünket fordítsuk a dinamikusan növekvő,
skálafüggetlen hálózatok vizsgálatainak eredményeire!
4. Hálózati pontok növekedése
Barabási első megállapítása a „népszerűség alapján történő kapcsolódás”-t mondja ki,
miszerint szívesebben választjuk ki azt a csomópontot, amelynek például kétszer annyi linkje
(kapcsolata) van, mint egy másiknak. A skálafüggetlen hálózatokban a folyamatosan növekvő
dinamizmusnak és a népszerűsítő kapcsolódásnak köszönhetően „néhány sok kapcsolattal
rendelkező középpont keletkezik” (Barabási, 2013, 99). Ezt nevezhetjük második
megállapításnak is, melynek következménye az, hogy „a hálózat növekedésével a korábbi
pontoknak több idejük van kapcsolatok szerzésére, mint a később jövőknek” (Barabási, 2013,
99.). Ezt elnevezhetjük az „időben való belépés” előnyének, amely a fenti két szabályosság
hatásainak köszönhetően jelentősen hozzájárul egy középpont növekedéséhez.
Az üzleti világba visszalépve Reszegi és Juhász megállapítja, hogy „nem tisztázott, pontosan
mennyi idő alatt jelentkeznének a belépés hasznai, így a túlságosan rövid időtávot választó
vizsgálatok elutasítóak lehetnek akkor is, ha a hatás valójában létezik” (2014, 50), ellenben
megjegyzik, hogy „elvileg, ha a piac jól működik, a vállalatok közötti különbségek egy-egy
szektoron belül tendenciaszerűen kiegyenlítődnek. Ez több, akár egymásnak is ellentétes
folyamat eredménye” (2014, 16.) is lehet. Az említett szerzőpáros megjegyzi Görg, Kneller és
Muraközy 2012-es publikációjára hivatkozva, hogy a termelékenyebb cégek egyes termékei
tovább voltak piacképesek külföldön. Emellett „a nagyobb volumenben és régebb óta külpiacon
lévő termékeknél kisebb volt az esély azok kivonására” (2014, 58). Mivel a piacok általában
ritkán működnek optimálisan, „az erőforrások a termelékenyebbek felé áramlanak, a korábbinál

LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016

47

Új módszertani megközelítések

innovációs és a technológiai fejlesztések legjobb alkalmazása. Az üzleti hálózatokban

Új módszertani megközelítések

több eszközt és több munkaerőt használnak” (Reszegi és Juhász, 2014, 16) így a
termelékenyebb vállalatok súlya nő.
Csermely a stresszfehérjék viselkedésének kutatása során megállapította, hogy a
„stresszfehérjék stabilizálják a sejt hálózatát, amelynek részét képezik” (Csermely, 2004, 7).
Vizsgálatai

eredményeként

rájött

a

csomópontok

kialakulására,

fontosságára

és

szükségességére, továbbá arra is, hogy általában a csomópontok kiemelésével a komplex
hálózatok szétesnek. Mivel érdeklődése a stresszfehérjék szokásainak megfigyelésére irányult,
észrevette, ha a „stresszfehérjét gátlom, a stabilitás hiánya nehéz helyzetet teremt, de (az) még
nem maga a halál” (Csermely, 2004, 7). Megfigyelése során rájött, hogy a sejthálózat kötődését
azok az „elemek stabilizálják, amelyek egymással gyenge kapcsolatban állnak. Nem az elem,
nem is a kölcsönhatásainak a száma, hanem a kölcsönhatások erőssége a fontos” (Csermely,
2004, 7). Watts és Strogatz alapcikkükben a „kis világ” jelenségét és jellegzetességeit tárták
fel. Dinamikus rendszermodellezéssel felhívták a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú
hálózatokban a csoportképződésnek, és a magas fokú koncentrációnak sajátos következményei
vannak pl. fokozottabb terjedési sebesség, vagy teljesítmény (Watts és Strogatz,1998, 440). De
mi lesz a későn jövőkkel, akik koruknál vagy ötletüknél fogva később lépnek be egy már
működő üzleti hálózatba? Megvizsgálva azt a folyamatot, amely elválasztja a győzteseket a
vesztesektől, láthatjuk, hogy a komplex rendszerekben megjelenő verseny esélyt ad a jobban
alkalmazkodó

vállalkozásoknak

(esetünkben

pontoknak)

arra,

hogy

„fitségüknek”

köszönhetően előnyre tegyenek szert a versenytársaikkal (akár régebbi pontokkal) szemben
(Barabási, 2014b). Ezt nevezhetjük az alkalmasság szabályának, amely alapjában „nem
szünteti meg a növekedési és a népszerűségi kapcsolódást” (Barabási, 2013, 109) szabályozó
mechanizmusokat.
Visszatérve ismét az üzleti kapcsolatokhoz Reszegi és Juhász kutatásainak eredményei azt
mutatják, hogy „a lemaradóknál kisebb vagy kizárt a pozitív [versenyképességet,
termelékenységet stb. –] hatások befogadása. Vagyis van esély arra is, hogy a gyengébbek
továbbra is gyengék maradnak” (Reszegi-és Juhász, 2014, 17). Hasonlót találunk Gladwell
sikerkönyvében, hivatkozva Máté evangéliumára: „mert mindenkinek, akinek van, adatik, és
megszaporíttatik; akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van” (Gladwell, 2009,
38). Visszalépve a természethez láthatjuk, hogy a legtöbb élő rendszer képes arra, hogy nagyon
eltérő környezeti feltételek esetén is életben maradjon (Barabási, 2013), ellenben az ember által
működtetett rendszerekben gyakran előfordul az, hogy a legkisebb meghibásodások hatására is
működésképtelenné válik például egy ember által előállított szerkezet. Ebből kifolyólag a
robusztusság (hibatűrő és hibafeloldó képesség) vizsgálata a jövőben fontos tanulságokkal
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bonyolult, szorosan összefüggő hálózat garantálja” (Barabási, 2013, 125). A fenti szabályok
figyelembe vételével ma már Barabási és csoportja vállalkozik arra, hogy egy adott dinamikus,
skálafüggetlen hálózatról megmondja, hogy „a gazdag egyre gazdagabb lesz” vagy a „győztes
mindent visz” sémát követi-e. Ez a Máté-effektus (Mérő, 2012). Nézzük meg, milyen
párhuzamot vonhatunk le a fenti szabályosságok, valamint a logisztikai szolgáltatók
stratégiaválasztása és növekedési lehetőségei között!
Ehhez előbb tisztázzuk, hogy a logisztikában miként és milyen szinteken értelmezhetőek az
előbb

tárgyalt

hálózatelméleti

alapvetések.

A logisztikában két

hálózati

fajtát

különböztethetünk meg módszertanilag (Duma, 2005):
•

közlekedési utakat, tágabb értelemben az infrastruktúrát leképező hálózatok (fizikai
hálózatok),

•

nem infrastrukturális hálózatok, azaz az előbbi fizikai hálózatokon megvalósuló
kapcsolati hálózatok (potenciális üzleti kapcsolatok és absztrakt „útvonalak”), vagy
diszkrét anyagáramlások.

Duma empirikus vizsgálatokat és számításokat végzett a logisztikai hálózatok topológiájára
vonatkozóan és azok gráfjain, amelynek során logisztikai, és bizonyos közlekedési, elosztási
hálózatok modellezésén és kvantitatív elemzésén keresztül értékelte a vizsgált hálózatok
topológiai sajátosságait, és azonosította ennek a következményeit. A modellezés eszközéül a
gráfelméletet és a leképezett hálózatok topológiai adatbázisának statisztikai elemzését
alkalmazta (Duma, 2005) és az alábbi következtetéseket tette:
1. A fizikai közlekedési, elosztási hálózatok inkább skálafüggőek, mint skálafüggetlenek, azaz
sok kapcsolattal rendelkező csomópontok előfordulási valószínűsége rendkívül csekély, így
rájuk Barabási hálózatelmélete csak korlátozottan alkalmazható.
2. Ugyanakkor a fizikai hálózaton értelmezhető kapcsolati hálózatok alapvetően eltérő
gráfokat jelentenek, ezek a gráfok inkább skálafüggetlenek, az ún. kicsi világ típusú
hálózatokra hasonlítanak, vagyis itt alkalmazhatók Barabási releváns eredményei.
3. A kapcsolati hálózatokat befolyásolja a fizikai hálózat (például vasúti és vonathálózat két
különböző hálózatként értelmezhető) és a fizikai hálózatot leképező nézőpont (például
részhálózatok, azaz a fraktál jelenség) is.
4. A topológia és az egyes kapcsolati-konfigurációk sajátosságainak ismerete nélkül nem
lehetséges a hálózatot jól szervezni, irányítani.
Duma 2005-ben megállapította, hogy skálafüggetlen logisztikai vonatkozású hálózatoknál a
középpontokra

érdemes

koncentrálni

a

beavatkozási

erőforrásainkat,

ugyanakkor
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természetföldrajzi és infrastrukturális kötöttségek merülhetnek fel, így a hálózati kapcsolatok
elemzését is be kell vonni a központkijelölési modellekbe.
5. Párhuzamok és javaslatok
A logisztikai szolgáltató vállalkozások vizsgálatával foglalkozó honi (Karmazin, 2014) és
nemzetközi (Kotonen, 2012) kutatások több oldalról is vizsgálták és keresték a logisztikai
központok

elhelyezésének

lehetőségeit,

valamint

a

logisztikai

piac

szereplőinek

stratégiaválasztását és képességfejlesztésének módszereit, ellenben a hálózatkutatási
eredményeket eddig még senki nem állította párhuzamba a logisztikai szervezetek
tevékenységeivel. Egri megfogalmazását beemelve és a téma fontosságát igazolva láthatjuk,
hogy „a hálózatelmélet a logisztika hasznos eszköztárává tud válni, amely a nemzetközi
logisztika, a termeléslogisztika, a globális gazdasági folyamatokban mind jobban
felismerhetővé teszi az optimális elrendeződéseket, és a kapcsolatok lerövidítésével a gazdasági
hatékonyság fokozójává válik” (Egri, 2014, 28). A globális áruforgalom töretlen növekedése,
valamint az e-kereskedelmi forgalom előrejelzései és töretlen népszerűsége – csak Kínában évi
20%-os növekedést prognosztizálnak ezen a területen 2019-ig (Forrester, 2015) – folyamatosan
ösztönzi a világot átszövő logisztikai hálózatok dinamikus fejlődését.
A fenti általános hálózatelméleti következtetéseket és megállapításokat, valamint Duma 2005ös és 2007-es publikációinak eredményeit elfogadhatjuk a logisztikai szolgáltatók által
működtetett rendszerekre vonatkozóan is. Az 1. táblázat összefoglalja a hálózatelmélet
eredményeit és általános következtetéseit, illetve a logisztikai központokat működtető
logisztikai szolgáltatókra vonatkozó, növekedésben elkötelezett, üzleti stratégiákat támogató
tevékenységekre vonatkozó javaslatokat. A javaslatok alapját a hazai logisztikai szolgáltatók
körében társtudományterületen végzett empirikus, primer, reprezentatív kutatás eredményei
(Karmazin, 2014), a társszerző saját, logisztikai vállalatnál szerzett gyakorlati tapasztalatai, a
szakcikk megírása során felhasznált hazai és nemzetközi kutatási eredmények és tudományos
publikációk következtetései adják.
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Logisztikai szolgáltatók stratégiáit megvalósító támogatói
tevékenységek
hatékony PR és marketing tevékenység, magas szakmai
színvonalra való törekvés, nyitottság a környezet felé,
népszerűség
bizalomszint emelése az üzleti kapcsolatokban, új ágazatok felé
nyitás, új kapcsolatok kialakítása az internet támogatásával
növekedési stratégia elfogadtatása a vállalati szervezeten belül,
középpont (nagyság)
együttműködések kialakítása, akár konkurens vállalatokkal is,
stratégiai felvásárlások
rugalmasság, okozói magatartás, új piacokra lépés, új
időben való belépés
szolgáltatások és technológiák bevezetése, alkalmazása, trendek
felismerése és innovatív technológiák alkalmazása
társaságokhoz, érdekvédelmi közösségekhez való csatlakozás,
együttműködési szerződések kialakítása pl. rendvédelmi,
gyenge
kapcsolatok
kormányzati szervekkel, profil idegen rendezvényeken való
ereje
részvétel, gazdasági események szervezése és támogatása, nonprofit tevékenységek és támogatások, klaszterekbe való tartozás
változásra való képesség fejlesztése, ágazatspecifikusinformatikai fejlesztések, folyamatos képzés, nyitottság az
alkalmasság
újdonságok
irányába,
multimodalitás,
járművek
és
raktárkapacitások átalakítása
ISO magas szintű alkalmazása, javító mechanizmus beépítése az
üzleti folyamatokba (PDCA ciklus), bevonás, delegálás,
döntések alacsonyabb szintre engedélyezése, széles szolgáltatásrobusztusság
és vevői (iparági) portfólió, redundanciák (mint alapvető
(hibafeloldás)
robosztusságot előidéző rendszerelemeket), a tartalék-tervezési
módszerek (szállítmányozásban elterjedt megoldások) és a BCP
(üzletfolytonosság tervezés)
1. táblázat. A hálózati pontok fejlődése és a logisztikai szolgáltatók stratégiáit megvalósító
támogatói tevékenységek összefüggései. Forrás: saját szerkesztés.
A fenti táblázat utolsó pontjának tekintetében a robusztusságnál konkrétabb fogalom a
zavarérzékenység (leállás-érzékenység) és a hibafeloldó képesség. A szállító hálózatokra
jellemző lavinaszerű meghibásodásra elvégzett szimulációk alapján bizonyított, hogy egy
hálózatban a kaszkádszerű összeomlások hatása mérsékelhető az egyes diszkrét elérési helyek
leállás-, azaz zavar-érzékenységének csökkentésével (Duma, 2005).

Ennek egyértelmű

tanulsága, hogy a termelési pontok, mint diszkrét források, legalább annyira hozzájárulnak egy
rendszer fenntartható működéséhez, zavarérzékenységéhez, mint maguknak a szállítási
útvonalaknak a minősége, stabilitása és érzékenysége. A leállás-érzékenység korábban nem
szerepelt az ellátási lánc jóságának jellemzésében. Összegezve, nem (csak) azért állhat egy
termelő hely és végső soron egy egész ellátási lánc, mert nem szállítanak neki vagy benne,
hanem azért is, mert nem képes arra, hogy az elszállítás mértékének esetleges csökkenésével
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saját termelését más üzemméretre állítsa át. Mivel ilyenkor éppen a hálózatosodó logisztikai
kapcsolatoknak köszönhetően más szállítási útvonalakra, közlekedési alágazatokra, stb. terelik
át a forgalmat, így egyértelműen a lavinaszerű meghibásodást látjuk, amelynek oka nem csak a
szállítási rendszerek karakterisztikájában, hanem a források és a nyelők karakterisztikájában,
zavarérzékenységében keresendő (Duma, 2005).
6. Összefoglalás
Tanulmányunk megállapításainak és javaslatainak elfogadása jelentős szerepet gyakorolhat a
hazai logisztikai szolgáltatók stratégiájára. A feldolgozott hálózatelméleti megközelítés és
következtetés új szemléletet hozhat a magyar logisztikai központokat működtető logisztikai
szolgáltató vállalatok döntéshozói számára. A téma aktualitása és fontossága miatt a
kapcsolódó területek további kifejtése, illetve ennek érdekében végzett tudományos
tevékenység folytatása indokolt. A szerzők által tett összefüggések eredményeit érdemes
vizsgálni például egy megfelelően kiválasztott piaci szereplő empirikus adatainak
feldolgozásával. Lehetőségként merülhet fel a vizsgált logisztikai vállalat kapcsolati hálójának
elemzése során igazolni az (nem csak) üzleti kapcsolatok skálafüggetlenségét, a gyenge
kapcsolatok létezését és erejét, hogy ez a jelenség és következménye is valóban létezik, illetve
a szállítmányok hálóelemzése (azaz két pont közötti árutovábbítás hogyan képezhető le) által
igazolni ezen típusú leképezett hálózat skálafüggetlenségét.
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Abstract
Building on the theoretical bases of nets and networks, this paper aims to systemise and typify the networks
operating in social and economic life and accordingly analyse the nets and networks that can be identified in
logistics. The most recent achievements of mathematics, economics and information technology as well as the
globalisation set new challenges to logistics, which it can handle on the basis of the above mentioned networks
only. This paper highlights the potential forms and relations of logistics networks.
Keywords: logistics, economy, nets, networks

1. Introduction
In recent times, economy-related disciplines such as mathematics, information technology and
humanities introduced innovations that have made the theoretical technical findings directly
utilisable and desirable in economic terms. One of these fields is the science of networks, whose
application is in its prime today. Thanks to information technology, new types of networks have
become parts of our everyday lives as well as parts of economic and cultural life. On the basis
of the classics, Euler, Erdős and Rényi, the findings of the network theory can be interpreted
not only in terms of mathematics but in the language of economics, too. Barabási (2013) has
made network theories the object of everyday use in the field of human relations in politics.
By today, networking and thinking in networks has become an integral part of logistics, too.
With the development of mathematics and the emergence of modern industry, logistics has
become essential in the fields of industry and production. Economic paths such as the product
and the value path can be specified and interpreted with the network approach.
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2. Mathematical bases
Mathematics and network elements such as vertexes, edges and numerousness within
mathematics, can be identified both in terms of mathematics and visually in logistics.
Considering mathematical bases, in the topology discipline, network theory and logistics rely
on Boole Algebra and most recently to the relations of the Mandelbrot Sets well-known to
mathematicians. In logistics they can be applied due to the dynamic development of information
technology.
In graph theory a graph (system of lines) can be defined as a set of peak (node) and arch (edge
and branch), where a point belongs to a certain edge ending. In accordance with this, various
structures can be depicted (Kulcsár, 1998). These structures form the elements of
macrologistics (the system of roads, railways, maritime and air routes, pipelines, information
channels, etc.). Also, the elements of in-plant logistics (micro-production) can be described
with the graph theory. We can interpret controlled and non-controlled terms. Controlled terms
include road, circle, loop (a unit length of circle) and the highly connected graph. Noncontrolled terms are edge, chain, connected graph and entire graph. We can also distinguish
partial graphs, sub-graphs, trees and chord branches. The connection matrix depicts the
relations between the hubs and the roads. The tree formation can be selected from one graph by
combining two nodes. Also, we can talk about the loop matrix, where the direction is
characterised by the consecutive order of arches. The elements of the network transported into
the plane can form a tree figure. However, they can also take a spatial form. One can depict
chords, and production cells can form a separate sub-system. The Mandelbrot Set shows the
mathematical expression of the above graph theory, where this system of lines corresponds to
the representation of a complex number. If the Mandelbrot Set is considered as an own graph
system that has some kind of thickening point (centre) and the end points generate new end
points (arches), then it harmonises with a figure similar to logistics systems. Therefore, we can
also show a product path from the logistics chain, together with all the economic paths. This
gives both the left and the right sides of the production supply chain and distribution chain. On
the basis of the previous sketchy mathematical argumentation, the whole production and
logistics path can be illustrated in mathematical and IT terms.
3. Networks
Nets and networks have always existed and will always exist. The reason for this is that they
are elements of both human activities and nature.
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In nature one can identify the system of powers and relationships ranging from the organisation
of atoms to the organisation of the universe, the galaxies. The closest to us are certain elements
of the visible world, like nearly all elements of hydrography and natural geography.
Accordingly, the system of rivers, the flows in the oceans, the big air circulation systems, or
the big systems of the living world including the migration of birds, the procession of shoals
and the routes covering the life cycle of the animal world can all be described with aspects of
the network science. All this nearly always serves as the basis for the practical elements of
economic networks, too, including navigation, sea fishing and even agriculture. The application
of network sciences can be a new area in the exploitation of renewable natural resources (wind
power plants, hydroelectric power stations).
3.2. Personal nets (human nets)
The most ancient network is the family network based on ties of blood, which has still not been
analysed in due depth by the modern world. During history, various kinds of organisations
emerged that today can be identified well in the real nets. In his theory, Barabási highlights the
well-traceable principles of human relationships, on the basis of which the economy and policy
can identify the revealed principles well. The human nets, which are connected and adjusted to
the natural nets well, have by nature comprehended and systemised human relationships from
time immemorial. Actually, power nets, and ultimately the state, too, can be originated from
here. Nowadays the Internet doubles the system of human relationships and brings about new
dimensions that make human relations more direct (e.g. on Facebook any person can establish
a direct relationship with anyone). This implies indescribable perspectives in the culture and
the human world. The whole humanity may act as one single global net, which marketing
already takes advantage of.
3.3. Organisational nets
The different areas of human life have created specific organisational forms. Therefore,
networks typical of science, culture, power and certain human activities could have emerged
from the previous nets and partly originating from them. They mostly have their own special
organisation theories, which are risky to be mixed with each other. The system of relations and
nets of the religions have specific purpose system and surviving ability. Power as primary aim
comprises the specific net system of the state and public administration. Organisational nets
can be interpreted as the net of nets. A specific organisational and net type can be attributed to
LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016
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each system of purposes. The consciously established net systems may significantly increase
the efficiency and effectiveness of power, culture, science etc. Organisations that fail to network
become isolated, grow at a restricted pace and are less able to adapt to new challenges. The
specific purposes generate specific organisations and nets here, too, and bringing a system into
another one also causes conflicts.
3.4. Economic nets
Economic purposes, economic growth, economic continuance and even the profit purposes
have developed a specific economic net system and organisational structure. The networks of
economic life form a dynamically developing system within the nets on their own. If we take
the world economy as one single global system, we can find horizontal nets parallel to each
other and the vertical system thereof in it. Illustrating these horizontal systems as paths, the
following paths can be identified.
Proprietary path
Property is the possessor of licences granting the exclusiveness of access to property (as an
object) among the people. These rights can be attached to persons and organisations. In practice,
rights comprise a system representing a complex system of interests in today’s economic life.
An interesting developmental aspect of the system is the emergence of economic organisations
holding possession of themselves. Within the organisation, the most important right of disposal
is the proprietary right. Increasing the efficiency of today’s international economic
organisations is significantly promoted by the optimisation of the proprietary net. The networks
allow for connecting resources that are far from each other and whose proprietors are isolated.
The system of shares moving, the globalisation of proprietary packages can multiply the
efficiency of firms operating as an international net.
Product path
The product path determines the stages of coming a product into existence primarily on a
technical, technological basis, together with the necessary and essential labour and
technological processes based upon the laws of nature. Ultimately, the product path determines
the optimal size and technological minimum of the production units and the network thereof.
The efficient technology, together with continuous development and innovation, requires larger
and larger units and generates larger and larger networks. At present, networks of the same
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from the product path.
Value path
The product prepared during the product path has a continuously increasing value through the
added labour, materials energy and intermediaries. The structure of this value increasing path
is also based upon the elements of the economic net, and can be characterised with the
statements of the network theory. Each phase of the product path (production, trading,
innovation, etc.) generate different amounts of added values. Therefore, the value-based
networking aims to comprehend and integrate these phases. These days basic material
production, processing, commerce and the financial sector are being integrated on a network
basis.
IT path
Typically, the starting point of the IT path is not production but consumption and market. In
this way the IT relation among each element of the product path facilitate efficient production,
value-proportionate exchange and value growth. Its elements include placing an order, product
information, market and production needs, quantitative and qualitative parameters. Information,
which today already has an individual and increasing value, has become the basis for
production. The possession of good information may multiply the efficiency of the agents of
economic life. IT networks provide prompt information for the producers and agents of
economic life. Today the IT path has facilitated the globalisation of production and
consumption.
Logistics path
Logistics integrates the above path elements in both in-plant (internal logistics) and out-of-plant
(external, international logistics) areas. The technological development of logistics facilitates
the total globalisation of production and consumption. The economic nets listed above can
increase and do increase the efficiency of economy considerably. The connections and networks
generated by logistics cover the global world and comprise an international system that very
often overwrites economic activities having been considered efficient earlier. They vertically
connect the economic sectors and remote geographical areas. Globally standard production, a
standard market and standard financing come into existence. Due to their optimisation activities
through the principles of logistics and networks, economic nets are able to establish the globally
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standard economy. Identifying and applying these nets implies the latest opportunities for the
growth of economy.
4. Types of networks
The taxonomy above is primarily based upon the chronological evolvement. If we typify the
networks according to other aspects, we can reveal new characteristic features of networks. If
networks are separated from their hierarchical appearance, and their operational intensity is
considered their distinguishing feature, we can specify three large groups of networks.
•

Static nets
A static net includes any net and the elements thereof that are physically and visually
continuously present and ready to operate. In most cases these are elements of economic
life taking shape in infrastructure (roads, railways, product paths, etc.).

•

Dynamic nets
Dynamic nets can be defined as systems of relations that provide only a temporary
connection among the elements of the static nets, with the application of static nets (e.g.
assets of shipping companies, the pieces of information themselves, etc.).

•

Virtual nets
Virtual nets are systems of connections in parallel with static and dynamic nets. The
existence of these partially alive nets is allowed by information technology, the mutual
connection facilities. Virtual nets can be virtual industrial and logistics parks, virtual
product paths.

Studying the closedness of nets, we can distinguish closed and open nets. A closed net can be
defined as a system which is not free in their co-operation with other networks owing to their
connections. An example for this can be the internal relations of a production plant (which can
primarily be determined by the technology and the specific management and organising
system).
The systems qualified as external, open networks develop their relations flexibly, and their
organisational structure can change at a fast pace. Such systems can include market nets,
external logistics nets, research financial nets, etc. It is a self-evident endeavour of economic
units to establish networks operating on the basis of standard internal rules from open networks
(monopolising).
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The above typifying of networks, which intends to but presumably fails to be exhaustive,
enables us to extend the scope of logistics and the logistics approach to areas where logistics
approach has not been applied before.
The latest findings of mathematics and the opportunities of IT provide a framework for network
theory to become a useful element of production and production logistics. Today, the clearly
identifiable elements of nets and networks make the planning full-scope. This is one of the
means of future efficiency increase.
Networks are probably the most important tools of the economic and thus the logistical
globalisation besides the technical development. Even small firms can reach the effectivity of
big international companies if they create networks not only organisation wise but also technical
wise. Hungarian logistics companies have the opportunity to enter the path which has been
opened by the globalisation. This chance is provided by the European Union, by the Atlantic
path and the opening actions of the Hungarian government.
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Összefoglaló
A termelés és az ellátási lánc folyamataiban fellépő eseményeket két csoportra oszthatjuk aszerint, hogy azok
hatása rövid időn belül felszámolható, vagy sem. Esetenként eltérő, hogy mi számít „rövidnek”, azonban mindig
megadható egy kritikus visszaállítási időablak, amelyet túllépve már más minőségű intézkedésekre van szükség:
folyamatok, tevékenységek átütemezésére, erőforrások allokációjának megváltoztatására stb. A PEN modell egy
olyan optimalizáló és szimulációs eljárásokat tartalmazó architektúra, amely ezen időablakot túllépő hatású
események kezelésére keres hatékony megoldásokat megadott keresési feltételek mellett.
Kulcsszavak: ERP, ellátási lánc, szimuláció, optimálás, ütemezés

1. Bevezetés
Noha az ERP rendszerek története immár közel négy évtizedes múltra tekinthet vissza,
korántsem állítható, hogy maradéktalanul és optimum-közeli módon képesek megoldani a
termelési folyamatokban, az ellátási láncban, valamint a dinamikus környezetben előforduló
váratlan események kezelését. A kérdéskör tudományos vizsgálatának, módszertani
fejlesztéseinek első mérföldkövét a XIX. században ismerhetjük fel. 1896-ban Karol
Adamiecki lengyel mérnök elsőként megalkotta az összefüggő folyamatok eseménydiagramját
harmonogram néven. Ennek egy átdolgozott változatát adta közre Gantt 1910-ben, majd 1915ben, és azóta is ezt a változatot ismerik és használják a szakemberek (Marsh, 1975). Bár az
elmúlt mintegy száz évben számos kutatás irányult a termelési programok előállítási,
A PEN modell kidolgozása és kísérleti implementálása az Európai Unió EUROSTARS programjának
támogatásával valósult meg (projekt azonosító: EUROSTARS E!-6232). A megvalósító szerveztek: HISBIM Bilgi
Ve Iletisim Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Törökország (koordinátor), az Információs
Társadalomért Alapítvány INFOTA Kutatóintézete, Magyarország, Next System Kft., Magyarország, IT Vision
S.P. zoo., Lengyelország, a Litván Tudományos Akadémia Matematikai és Informatikai Intézete, Litvánia, BalticAmadeus Rt, Litvánia.
1
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fejlett tervező és ütemező (APS – Advanced Planning and Scheduling) eszközei még mindig
alulmúlják a várakozásainkat.
A jelenlegi ERP rendszerek lefedik a vállalati folyamatok teljes egészét, valamint rendelkeznek
vállalatok közötti együttműködések tervezésére és ütemezésére szolgáló funkciókkal is
(Malindžák, Mervart és Lenort, 2011). Természetesen képesek a munkaerőt, a beszerzést, a
termelést, az értékesítést és a kiszállítást együttesen tervezni és ütemezni, a kapcsolódó
folyamatokkal együtt. Ugyanakkor mindezeket leginkább elemi tranzakciós szintről indulva, a
részletes termelési program szintjén teszik, mivel a klasszikus ERP rendszerek erre a filozófiára
épülnek: a tranzakciókezelést helyezik a középpontba, nem a tervezést. Ebből fakadóan a
tervezési és ütemezési tevékenység integrálását csak korlátozottan tudják megvalósítani, e két
feladat kapcsolatát, kölcsönhatásait szinte teljesen figyelmen kívül hagyják (Moon és Seo,
2005). Ugyanakkor ezen integrált szemlélet nélkül nem lehetséges jól kivitelezhető, optimum
irányába mutató ütemterv (Maravelias és Sung, 2009). A 2000-es évek közepéig, ha a termelési
terv és az ütemterv között ütközés lépett fel akár tervezési hiba miatt, azt informális módon az
érintett vezetők, dolgozók oldották meg, és gyakran nem is került visszacsatolásra az ERP
rendszerbe a változtatás (Chen és Ji, 2007). Emiatt kerültek az előtérbe az egyidejűleg tervezni
és ütemezni képes APS rendszerek, mint az ERP-k kiegészítői (Bubenik, 2011).
Az APS rendszerek fejlett matematikai algoritmusok és logikák alkalmazásával szimulációs és
optimalizációs feladatokat oldanak meg többek között a véges kapacitások üzemezése,
erőforrás tervezés, szükségletek kezelése stb. területén, egyidejűleg számos peremfeltételt és
üzleti szabályt kezelve. Céljuk a valós idejű döntéstámogatás, nem ritkán egyszerre több
forgatókönyv, javaslat kidolgozásával és értékelésével. Ezek közül választ a döntéshozó
(Blackstone, 2010).
Az APS rendszerek számos előnnyel rendelkeznek, kezdve attól, hogy egyszerre több helyszínt
képesek kezelni, a tervezés és ütemezés összehangolt, így a megvalósíthatóság-kivitelezhetőség
költséghatékonysági

és

erőforrás

felhasználás

hatékonysági

szempontok

egyidejű

figyelembevételével tud megtörténni, stb. Mindez optimum-közeli, reális terveket eredményez,
az átfutási idők csökkenése mellett (Lupekiene et al., 2014).
Ugyanakkor ezeknek a rendszereknek vannak gyengeségei is. Számos nagyreményű APS
fejlesztési projekt bukott el, így az APS rendszerek iránti csodavárás lelohadt. Az egyik
alapvető problémája ezeknek a rendszereknek, hogy csak korlátozottan képesek kezelni a
váratlan események hatásait, a bizonytalan szituációkra nem tudnak felkészülni annak ellenére,
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hogy nagyon komoly matematikai és módszertani eszköztárat bevetettek (Graves, 2011; Al-EHashem, Malekly és Aryanezhad, 2011; EyeOn, 2014).
2. Egy lehetséges megoldás: a PEN modell
A PEN – Productivity Effectiveness Navigator (kb. Termelékenység hatékonysági navigátor)
architektúra és modell egy 2010–2014 között végzett nemzetközi kutatás sorozat
eredményeként jött létre (EUROSTARS E!-6232 projekt). A kutatási kiindulópontja az volt,
hogy rugalmas gyártórendszereknél a váratlan műszaki, ellátási lánc, HR illetve infrastruktúra
rendelkezésre állási problémák hatásainak veszteségminimalizálására csak igen korlátozott
eszközök álltak rendelkezésre az ERP és kapcsolódó rendszerekben. A PEN modell az alábbi
megszorítások mellett igyekszik optimum-közeli megoldásokat adni a felmerülő nem kívánt
események hatásainak kezeléséhez:
•

feldolgozóipari alkalmazási környezet (problématér),

•

folyamat-orientált elrendezés (például rugalmas gyártórendszerek),

•

emberi, félautomata és automata vezérlés a berendezéseken egyaránt lehet,

•

diszkrét folyamatvezérlés működik,

•

a teljes vállalatra kiterjedő folyamat monitoring működik,

•

egyedi gyártás, illetve kis és közepes sorozatnagyság esetén,

•

a teljes termelési értékláncból és ellátási láncból származó eseményrendszert
szintmegkülönböztetés nélkül, az értékteremtésre gyakorolt hatást vizsgálva kezeli.

A termékskála szélességére nincs megkötés, azonban a szűkebb termékskála (soft product
variety) esetében jobb eredményt ad.
A modell alapkoncepciója az, hogy egy esemény bekövetkezésekor betölti az ERP rendszerből
az aktuális termelési programot minden feladat és erőforrás ütemezéssel, rendelkezésre állási
információval. A bekövetkezett esemény hatását a PEN rendszer tudásbázisa alapján eszkalálja
az erőforrás táblában. Ezután – ismervén a probléma természetét a tudásbázis alapján –
összeállítja a számítási feladatokat figyelembe véve a döntéshozó által megadott keresési
feltételeket és preferenciákat. Egymással versenyeztetve futtat Petri háló alapú szimulációs és
heurisztikus optimalizáló eljárásokat, melyek legjobb eredményeit, mint lehetséges új
forgatókönyveket felkínálja a döntéshozónak (Tiesis, Dzemyda és Kizil, 2014; Lupeikiene,
Dzemyda, Kiss és Caplinskas, 2014). A számításokra egy előre megadott időkeret, ún.
„kalkulációs időablak” áll rendelkezésre, ezzel korlátozza a nagybonyolultságú matematikai
modellek időbeli „elszállását”.
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„forgatókönyvet” kap, melyek közül kiválasztja azt, amelyet az ERP rendszernek visszaadva
életbe kíván léptetni a felmerült probléma kezelésére. Természetesen szélsőséges esetben
előfordulhat, hogy egyetlen forgatókönyvet sem kap, ekkor a rendszer az ERP saját teljeskörű
tervező eszközével történő újratervezést ajánlja. Azaz a PEN a felmerült probléma hatását
lokális áttervezési megoldásokkal igyekszik orvosolni, optimális-közeli módon, a lehető
legkevesebb változtatás mellett. A PEN modell sémája az 1. ábrán látható.

1. ábra. PEN modell sémája. Forrás: saját szerkesztés.
A modell egy kézi vagy automatizált eseménymonitor köré épül, amely a bekövetkező
eseményeket sorba állítja. A modell képes kezelni a műszaki, technológiai, ellátási láncbeli,
emberi erőforrás, környezeti problémákat éppúgy, mint a megrendelő általi tervváltoztatás,
megrendelt mennyiség változtatás, megemelkedett selejt, alvállalkozó kiesése, belső költségek
változása okozta gondokat az implementálástól függően. Néhány konkrét példa:
•

nyersanyag vagy alkatrész hiánya,

•

logisztikai erőforrás hiánya,
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•

útlezárások, terelések okozta késedelem például télen vagy természeti katasztrófa
esetében,

•

gép illetve berendezés meghibásodása várhatóan hosszabb javítási idővel,

•

karbantartó vagy szerviz hosszú kiszállási ideje,

•

hiányzó pótalkatrész,

•

dolgozói hiányzás, megbetegedés, járvány,

•

kompetencia váratlan rendelkezésre nem állása,

•

áramszünet, gáz-, vízhiány,

•

internet és kommunikációs rendszer leállása,

•

hűtés leállása, túlmelegedett környezet, megemelkedett légszennyezés,

•

épület vagy épületrész megrongálódása, időszakos használhatatlanná válása, például
tűz, földrengés vagy beázás miatt,

•

alvállalkozók árainak emelkedése partnerváltás miatt,

•

minőségi problémák miatt jelentősebb újra megmunkálás vagy részleges újragyártás
szükséges, stb.

Fentiek miatt a PEN modell az ERP rendszerek, a pénzügyi rendszerek és egyéb adatforrások
adatait használja bemenetként, valamint az adott esemény bekövetkezésekor a döntéshozónak
(vagy szakértőjének) meg kell adnia azt is, hogy várhatóan időben meddig tart az esemény
hatása. Például várhatóan öt napig nem lesz használható a kiesett berendezés, vagy a
nyersanyag három napot késik. Ez az időtényező fontos a modell számára: megadja a megoldás
keresés időhorizontját.
Tekintve, hogy egy új ütemterv eszkalálása a munkahelyeken és a berendezéseken legalább
órás nagyságrendű egy nagyobb üzem esetében, és a PEN modell futtatására is szükséges
valamennyi idő (a rendelkezésre álló számítási kapacitás függvényében), így érdemesnek
látszik olyan események kezelésére alkalmazni ezt a módszert, ahol a váratlan esemény hatása,
azaz a „kritikus időablak” legalább napos nagyságrendű. A PEN modell kísérleti megvalósítása
éppen ezért egy rugalmas gyártórendszerű üzemben, a legalább 48 óra hatású események
kezelésére lett kialakítva.
A PEN modell természetesen integráltan tartalmazza a jövőbeli események várható hatásainak
elemzésére, azokra az előzetes felkészülést segítő hipotetikus „mi-lenne-ha” vizsgálatokat
támogató elemző modult (Sandbox) is. Ez jelen esetben teljes értékű, azaz modell és terv
archívumra támaszkodva minden korábbi elemzés újrafuttatható azonos vagy megváltoztatott
paraméterekkel, illetve akár új üzemi elrendezés, technológia stb. is kipróbálható.
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négy keresési szempont adható meg, akár egyszerre is:
•

a szállítási határidők tartása,

•

a vállalt/tervezett költségkeret tartása,

•

a szállítási határidők és a vállalt/tervezett költségkeret tartása,

•

bármi áron, azaz a határidőkre és költségkeretre tekintet nélkül.

Az algoritmusok az általuk előállított forgatókönyveket ezek alapján hozzák létre.
A megoldások keresésére hatással bírnak még az úgynevezett „menedzsment preferenciák”.
Ezek a vállalat üzletpolitikájából levezetett olyan operatív, rövid illetve középtávú
menedzsment célokat támogató paraméterek, amelyekkel befolyásolhatjuk, hogy például egy
kiszervezett folyamatot melyik alvállalkozó kapja meg inkább, ha van kapacitása, vagy melyik
szerződés határideje ne csússzon, ha az átütemezés miatt nem tartható minden határidő.
A PEN modell egyik legfontosabb sajátossága a nyitott architektúra, mivel
•

bármikor kiegészíthető újabb algoritmusokkal, számítási eljárásokkal, szimulációs
eszközökkel;

•

a kezelt események száma és típusa nem korlátozott,

•

az implementálás helyszíne éppúgy lehet egy együzemes KKV, mint egy sok
telephelyes, sok raktáras, sok alvállalkozóval dolgozó nagyvállalat;

•

éppúgy hozzáköthető SAP, Microsoft Dynamics NAV, HisErp vagy más ERP
rendszerekhez.

Fentiek mellett meg kell említeni, hogy a PEN modell nem készült fel arra, hogy részben
önállóan is szerződő vállalathálózatok problémakezelési kérdéseit megoldja. Ez a komplexitás
olyan szintje, amelyet ez az architektúra továbbfejlesztés nélkül nem tud optimális-közeli
megoldásokkal kiszolgálni. Szintén megjegyzendő, hogy a döntéstámogatási oldal az emberi
döntéshozóra támaszkodik: a modell felkínálja a számítási eredményeként előálló új lehetséges
forgatókönyveket, ad melléjük értékelő adatokat is, de a döntéshozóra bízza a végső választást.
Mindezek mellett ugyanakkor egy ellátási lánccal és kisebb-nagyobb alvállalkozói háttérrel
rendelkező vállalat számára ígéretes megoldásnak tűnik az APS rendszerek között, mivel a
váratlan események okozta veszteségcsökkentő hatása jelentősnek ígérkezik (Caplinskas,
Dzemyda, Kiss és Lupeikiené, 2012).
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3. Összefoglalás
A PEN modell újszerűsége egyrészt abban áll, hogy egyszerre és együttes hatásában képes
kezelni sokféle típusú esemény eredő hatását a termelési és ellátási lánc folyamataira. Másrészt
az a megközelítés, hogy a probléma helyétől indulva a legkisebb zavarás elvén keres optimum
közeli megoldásokat. Harmadrészt a nyitott architektúra biztosítja a modell módszertani
fejleszthetőségét és rugalmas összekapcsolhatóságát a meglevő ERP rendszerekkel.
Ugyanakkor egyértelműen kijelölhetők a továbbfejlesztés irányai is: a szervezeti hálózatok
bonyolultabb kooperációs modelljeinek támogatása, valamint a döntéshozók intelligens
döntéstámogatása, a döntéshozatal automatizálása.
Ezzel együtt is a PEN modell és az ezt elsőként megvalósító, jelenleg egy járműipari üzemben
tesztelés alatt álló PEN rendszer jelentős megtakarításokat, illetve veszteség csökkenést ígér az
üzleti folyamatokban azáltal, hogy az adott preferenciákat szem előtt tartó, optimalizált új
termelési program gyorsan rendelkezésre áll és bevezethető.
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Abstract
Construction is one of the biggest industries in the world. This is why optimizing construction processes is
indispensable. Construction logistics have many important areas like intralogistics, inventory management and
supply chain management. This paper deals with another significant part of it, which is layout planning. In the first
part of the paper, the principles of lean logistics are extracted, then the criteria of site layout planning considered
relevant by the authors are elaborated. Later, related pieces of research about Multi-criteria decision making
(MCDM) and fuzzy literature are investigated. Next, the authors introduce their automatized method (and illustrate
it with an example) which is appropriate for solving the layout selection problem in construction sites even in the
case of dynamic layout planning. This method is based on the mixture of the hesitant fuzzy set theory and the wellknown KIPA method. In the final section, results and future research directions are summarized.
Keywords: Construction logistics, Layout planning, Lean Construction, fuzzy

1. Introduction
Construction site layout planning (CSLP) has been recognized as a critical step in construction
planning by practitioners and researchers. Most construction resources require space on site.
This is the case for materials and equipment, support facilities (e.g., trailers or parking lots),
and demarcated areas (e.g., laydown areas, roads, and work space), but also for obstacles (e.g.,
trees or existing buildings). Layout planning is to allocate site space to resources so that they
can be accessible and functional during construction. CSLP involves identifying, sizing, and
on-site-positioning of temporary facilities which may include security fences, access roads,
storage sheds, field offices, fabrication shops, sanitary facilities, electric power service,
1
This paper is a part of our research project (KTIAAIK-12-1-2013-0009) financed by the National Development
Agency of Hungary, total financial support is HUF 419 904 851) which aims to improve logistics processes in the
building industry.
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layout has a significant impact on cost, timeliness, operational efficiency and the quality of
construction, which manifests on the larger and more remote projects. Improper layout can
result in loss of productivity due to excessive travel time for laborers and equipment, or
inefficiencies due to safety concerns. An important aim of the layout planning is to ensure
continuous flow, which is one of the five principles of lean production. Reduction of bottlenecks
and flexibility handling are the most important goals, since in construction sites there are
usually a lot of changeovers and unforeseeable events. In spite of its potential consequences,
construction site layout generally receives little advanced planning, and hardly any planning
during construction. It is often determined in an ad hoc manner at the time the siting requirement
arises. Therefore, an effective construction site layout planning (CSLP) is of utmost importance
for the success of a construction project. CSLP problems can be broadly divided into static and
dynamic ones (Xin et al., 2010). Creating layouts that change over time as construction
progresses is termed dynamic layout planning. Dynamic layout planning enhances the
efficiency of construction operations. In construction projects, layout planning can be attributed
to two tasks: facility layout planning (FLP) and material layout planning (MLP). In FLP, the
location of temporary facilities on construction sites is determined, while MLP concerns where
to position different materials in the material laydown yard. Although some differences exist
between these two tasks, they have some similarities. In both tasks, facilities or materials are
distributed and positioned. The main objective of both tasks is to minimize the transportation
time/cost, therefore we can declare that site layout planning is a part of Construction Logistics.
2. Lean logistics principles in the site layout planning
Construction logistics is concerned with how people, information, equipment as well as
materials arrive at the workplace able to create value in the minimum cost. Construction
logistics has the following elements (Borges da Silva and,Ferreira Cardoso, 1999):
•

material supply, storage, processing and handling,

•

manpower supply,

•

schedule control,

•

site infrastructure and equipment location,

•

site physical flow management,

•

management of information related to all physical flow, and storage.
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Site layout planning has a direct impact on five elements, because it defines the routes of the
material flow, the maximum WIPs, and therefore the frequency of the supply which is needed
for the continuous operation. In fact, site layout planning is one of the preplanning tasks to be
accomplished in a construction project. This task has an interactive relationship with the other
planning tasks such as scheduling, selection of construction method, procurement and material
planning, manpower and equipment planning, and financial planning.
Lean Construction uses the same principles as lean production to reduce waste and increase the
productivity and effectiveness in construction work. If we want to do construction layout
planning well, we have to know the main principles of lean construction, because if we have a
wrong layout, we miss the chance to have efficient processes. Koskela (1992) defined the eleven
principles of lean construction, which are the following:
1. reduce the share of non-value adding activities (waste),
2. increase output value through systematic consideration of customer requirements,
3. reduce variability,
4. reduce cycle times,
5. simplify by minimizing the number of steps, parts and linkages,
6. increase output flexibility,
7. increase process transparency,
8. focus control on the complete process,
9. build continuous improvement into the process,
10. balance flow improvement with conversion improvement,
11. benchmark.
One of the main techniques of lean construction is concurrent engineering. Concurrent
engineering can be described as the parallel execution of various tasks by multidisciplinary
teams with the goal of reaching the most favorable version of a plan. In CSLP usually
concurrent engineering is applied, because there are usually a lot of combinations, and we can
have more than one good solution. The goal is to find the plan which achieves most of the
principles of Lean Construction.
3. Criteria in construction site layout planning
The next step is to define the criteria, which will be used in the chosen MCMD method. The
number and the types of the criteria determine the applicable MCMD methods. From the
mathematical point of view there are two main types of criteria: quantitative criteria and
qualitative criteria. Quantitative methods consider the actual transportation cost per the amount
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hand, consider a subjective numerical proximity weight to express the desirability of having
any two facilities close to each other on the layout, or safety of the layout. Both methods are
used in this study. According to Xin et al. (2010) and Tam et al. (2002) these criteria are defined
by:
C1 Safety/OSH/fire protection aspects: The safety of construction operations is usually affected
by many factors. A comprehensive review of the relevant literature and several field studies
were conducted in order to explore and identify important practical considerations that can
enhance the safety of construction operations. (Anumba and Bishop, 1997). A fire protection
specialist should approve the layouts.
C2 Operating costs: Operating costs become an important aspect if you have a long term
project, in this type of constructions operating costs are more important than set-up costs.
C3 Installation costs (set-up cost): The investment which is needed to build up the given
construction site layout. It includes all the costs. The initial set-up cost will affect the tender
price and the long term running cost.
C4 Traveled distance by human labor: The sum of the distances that the employees should take
during the operations.
C5 Traveled distance by machines: The cost of the predictable displacements of the material
handling equipment (mixers, cranes, excavator etc.) during the construction.
C6 Material handling performance: The flow of raw materials, WIP and finished products
between locations in the construction site. Material flow can be measured by cost multiplied by
distance (measuring by unit is not applicable because of bulk materials) like „kg*m” or „t*m”,
or if we have diversified the transportation cost for some material, than we can measure it by
transportation cost.
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑓𝑓𝑓𝑓 = ∑𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (1)

N is the number of facilities, dij is the distance between facility i and j, and Wij is the cost per
unit length (Ft/m) for traveling from facility i to j that accounts for the amount and the cost of
traveling in the quantitative approach.
C7 Possibility of upgrading: Usually during the project there are delays, therefore we need more
capacities to keep the deadline, in this situation upgrading possibilities are important.
C8 Transport connections: The proximity of highways, roads, streets, and overpasses is an
important aspect when you choose the optimal layout. Transportation ways and connections
can determine the bottlenecks of a system (Tam et al., 2002).
C9 Machine/workspace availability: It shows how easily machines can be moved out or
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maintained.
C10

Amount of onsite stockable supply: If there are huge supply distances in the project,

storage capacity can become very important.
We defined ten criteria, six quantitative and four qualitative, therefore we need a MCDM
method which can manage both types of criteria. Several MCDM methods exist, like AHP,
ANP, ELECTRE or PROMETHEE. In case a structure contains both hierarchical and nonhierarchical connections, the formerly recommended methodologies are: ISM-AHP, ISM-ANP,
ANP (Duleba et al., 2013). All the listed methods suffer from the absence of dealing with
uncertainty (Aliev, 2013). There are several theories concerning this problem, for example the
Grey System Theory proposed by Deng (1982). This theory distinguishes black (no
information), white (complete information) and grey (real world) situations and is mostly
utilized in decision issues related to construction bidding on the field of construction (Wang et
al., 2009; Hong-yan, 2011). However, the most widespread of these theories is the fuzzy theory,
which we introduce in the next chapter and later apply in our method as well.
4. Fuzzy in decision making and support
4.1 The fuzzy concept
A few years after Zadeh created the basics of the fuzzy mathematics in 1965 (Zadeh, 1965), the
first application of the theory in decision making had appeared (Zadeh and Bellman, 1970) it is
a highly researched area ever since. Fuzzy logic extends the possible values of binary logic of
sets (0,1) to an interval ([0,1]) which expressed by the so called membership function. A set
whose elements have degrees of membership is a fuzzy set. A is a fuzzy number in the set of
real numbers R, if its membership function is:
0, 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 𝑎𝑎𝑎𝑎1 ,
⎧ 𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ,
1
2
⎪ 𝐴𝐴𝐴𝐴
1, 𝑎𝑎𝑎𝑎2 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥3 ,
𝜇𝜇𝜇𝜇𝐴𝐴𝐴𝐴 =
⎨𝑔𝑔𝑔𝑔 (𝑥𝑥𝑥𝑥), 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ,
3
4
⎪ 𝐴𝐴𝐴𝐴
⎩
0, 𝑎𝑎𝑎𝑎4 < 𝑥𝑥𝑥𝑥.

(2)

where 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑥𝑥𝑥𝑥) and 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑥𝑥𝑥𝑥) continuous increasing and decreasing functions called left and right
side of the fuzzy number, 𝑎𝑎𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎𝑎𝑎3 , 𝑎𝑎𝑎𝑎4 𝜖𝜖𝜖𝜖 𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝑎𝑎𝑎𝑎1 ≤ 𝑎𝑎𝑎𝑎2 ≤ 𝑎𝑎𝑎𝑎3 ≤ 𝑎𝑎𝑎𝑎4 (Dubois,and Prade, 1983).

Lastly, we introduce another concept in fuzzy logic, which is important for us and for

understanding this paper. This is the concept of the linguistic variables. By definition of Zadeh,
these are “a variable whose values are not numbers but words or sentences in a natural or
artificial language” (Zadeh, 1975a, 1975b and 1975c), for example temperature, which may
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variable age can be seen in 1.

Figure 1. Linguistic variable age. Source: Huynh et al. (2002).
4.2 Fuzzy extensions
The most general applications of fuzzy in decision support are the expert systems. Most fuzzy
based expert system inputs are linguistic values formulated by experts, and after some
evaluation of “fuzzy if then rules” and defuzzification, the output will be a crisp value (Bohács
et al., 2013).
Furthermore, numerous utilizations of fuzzy mathematics are present in the decision making
literature. One can find a detailed description about the state of the art fuzzy concepts at
Rodríguez et al. (2014). The most significant ones are based on the earlier extensions of fuzzy
sets:
•

intuitionistic fuzzy sets (IFS): considers nonmembership of the elements beside
membership degree (Atanassov, 1986),

•

type-2 fuzzy sets (T2FS): uncertainty is present in the definition of membership function
due to possibility distribution (Dubois and Prade, 2000),

•

interval-valued fuzzy sets (IVFS): membership degree is given by a closed subinterval
(Türksen, 1986),

•

hesitant fuzzy sets (HFS): there are some possible values which indicate hesitation
(Torra, 2010).

There exist research papers which aim to develop new methods based on the fuzzy concept
instead of extending it, e.g. Fuzzy Decision Maps (FDM) (Elomda et al., 2013), which allows
using fuzzy linguistic values in cognitive maps in order to express relative importance. Over
and above there are methodologies that merge one of the methods of Chapter 2 and the fuzzy
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paradigm, thus combining their advantages. For example, the fuzzy TOPSIS (Dymova et al.,
2013) or fuzzy AHP (Chou et al., 2013) methods, and our method is similar as well.
4.3 Fuzzy in layout planning
Fuzzy mathematics is just as widespread in specific decision problems, for instance layout
planning, as it is in general cases. There were many successful attempts to apply the concept in
different layout planning problems (Lin et al., 2015) utilize the fuzzy constraint theory for
planning the layout of operating theatres in hospitals. The advantage of the method is the ability
to consider the opinion of more than one decision makers. It is a mathematical method for
evaluation which also provides analysing possibilities, too. However, drawbacks are also
present, because subjectivity still cannot be totally avoided, and it requires more tests. In
(Deb,and Bhattacharyya, 2005), a two stage procedure is proposed for manufacturing facility
layout planning. The first stage (facility selection routine) is a kind of fuzzy based expert system
mentioned before, and in the second stage (facility placement routine), an optimization takes
place for minimizing the material handling cost (Figure 2).

Figure 2. Fuzzy decision support system. Source: Deb and Bhattacharyya (2005).
Naturally, construction site layout planning is improved by fuzzy decision support. A nonstructural fuzzy decision support system is tested by Tam et al. (2002), and the test result
showed that it is applicable in an initial phase of design for major site facilities, but it is sensitive
to the evaluation factors.
5. Method introduction
Our Multicriteria Decision-Making Method combines the well-established KIPA method with
trapezoidal valued hesitant fuzzy sets, so it integrates their benefits. We call it HFS-KIPA.
Further reasoning of the method development can be found in Rózsa and Sztrapkovics (2015).
While the KIPA method is a mature and complete technique for multicriteria evaluation which
can include criteria weight calculation too, with the help of hesitant fuzzy sets one can consider
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generic way. Gulyás (2013) proposed a method which is based on some elements of the fuzzy
theory and the KIPA method, however, our method is completely different from it. The main
differences are:
•

Our method uses the Guilford method for determining the weight numbers of evaluation
criteria instead of fuzzy AHP. The Guilford method is proved to be efficient with KIPA
insomuch as their joint use is frequently referred as “extended KIPA”.

•

HFS-KIPA aggregates multiple decision makers’ evaluation instead of considering just
one.

•

With the definition of fuzzy numbers, trapezoidal valued ones have the functions:
𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑥𝑥𝑥𝑥) =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1

𝑎𝑎𝑎𝑎2 −𝑎𝑎𝑎𝑎1

with 𝑎𝑎𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎𝑎𝑎3 .

, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑥𝑥𝑥𝑥) =

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥4

𝑎𝑎𝑎𝑎3 −𝑎𝑎𝑎𝑎4

, triangular valued ones are just a specific case of this

The steps of HFS-KIPA:
1. Guilford method in order to calculate the weight numbers of evaluation criteria.
2. Converting the decision makers’ opinions formulated by linguistic terms to linguistic
values of trapezoidal fuzzy numbers.
3. Composing

the

hesitant

fuzzy

decision

matrix

(3)

where{𝐴𝐴𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴𝐴𝐴2 , …, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 } is the set of alternatives, {𝐶𝐶𝐶𝐶1 , 𝐶𝐶𝐶𝐶2 , …, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 } is the set of criteria

and ℎ�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 is a trapezoidal hesitant fuzzy element.

4. Computing the matrix of expected values

(4)

where: 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = �

1
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
� ∑𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖∈ℎ�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑎𝑎𝑎𝑎1
�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
4⋕ℎ

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎𝑎𝑎4 �(Ye, 2013).

5. Executing the “narrow KIPA method” on the matrix of expected values.
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L2

L4

L6

Figure 3. Layout versions in HFS-KIPA example (Ning, et al., 2011)
We extended our method (Rózsa and Sztrapkovics, 2015) from the theoretical plane to an
algorythm. By providing the decision makers’ opinions as an input, it is able to make an
automatic decision. Combining it with the methods described in by Ning et al. (2011) and
Zouein and Tommelein (1999) which generate construction layout alternatives, it can solve
dynamic layout (re)planning problems, too.
6. An example of the proposed method
The HFS-KIPA method is illustrated with an example taken from Ning et al. (2011) in order
for it to be comparable with other methods in the relevant literature. We choose three
significantly different layouts (and such that are not adjacent in the authors’ preference order)
respectively L2, L4 and L6 to construct an example (Figure 3). In this scenario, three
alternatives and three decision makers and our previously introduced ten criteria are considered.
In the first step, the Guilford method is used to produce the preference order of the criteria and
their weights, too. Table 1 shows the aggregated preference table and preference values (Z) of
each criteria at an interval scale of 0–100.
𝐶𝐶𝐶𝐶1
𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝐶𝐶𝐶𝐶3
𝐶𝐶𝐶𝐶4
𝐶𝐶𝐶𝐶5
𝐶𝐶𝐶𝐶6
𝐶𝐶𝐶𝐶7
𝐶𝐶𝐶𝐶8
𝐶𝐶𝐶𝐶9
𝐶𝐶𝐶𝐶10
78

𝐶𝐶𝐶𝐶1

2

𝐶𝐶𝐶𝐶4
3

𝐶𝐶𝐶𝐶5
3

𝐶𝐶𝐶𝐶6
3

𝐶𝐶𝐶𝐶7
3

𝐶𝐶𝐶𝐶8
3

𝐶𝐶𝐶𝐶9
3

𝐶𝐶𝐶𝐶10

100

x

𝐶𝐶𝐶𝐶3

3

0

𝐶𝐶𝐶𝐶2

3

76

0

1

x

3

3

3

3

3

3

3

71

0

0

0

x

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

x

0

1

0

0

0

11

0

0

0

3

3

x

1

2

0

1

36

0

0

0

3

2

2

x

2

2

1

41

0

0

0

3

3

1

1

x

1

1

36

0

0

0

3

3

3

1

2

x

2

47

0

0

0

3

3

2

2

2

1

x

44

x

3

3

3

3

3

3

3

Table 1. Aggregated preference table.
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3

Z

weight sum.

Very Low

(0,0,0,0)

Low

(0,0.1,0.2,0.3)

Fairly Low

(0.2,0.3,0.4,0.5)

Fair

(0.4,0.5,0.6,0.7)

Fairly High

(0.6,0.7,0.8,0.9)

High

(0.8,0.9,1,1)

Very High

(1,1,1,1)
Table 2. Linguistic values for linguistic terms.

The transpose matrix of trapezoidal hesitant fuzzy decision matrix had the following form:
{(0.6,0.7,0.8,0.9)}

{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)} {(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}

{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}

{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)} {(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}

{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}
{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}
{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}
{(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.6,0.7,0.8,0.9)}
{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}
{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}

{(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.6,0.7,0.8,0
.9)}
{(0.2,0.3,0.40.5),(0.4,0.5,0.6,0.
7)}
{(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.6,0.7,0.8,0
.9)}
{(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.6,0.7,0.8,0
.9)}

{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}
{(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.6,0.7,0.8,0.9)}
{(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.6,0.7,0.8,0.9)}
{(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.6,0.7,0.8,0.9)}

{(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.8,0.9,1,1)} {(0,0.1,0.2,0.3),(0.2,0.3,0.4,0.5)}
{(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.6,0.7,0.8,0
.9)}

{(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.6,0.7,0.8,0.9)}

{(0,0.1,0.2,0.3),(0.4,0.5,0.6,0.7),(0.

{(0.2,0.3,0.40.5),(0.4,0.5,0.6,0.

8,0.9,1,1)}

7),(0.6,0.7,0.8,0.9)}

{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}

{(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)} {(0.6,0.7,0.8,0.9),(0.8,0.9,1,1)}

{(0,0.1,0.2,0.3),(0.6,0.7,0.8,0.9))}
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A linear transformation 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑍𝑍𝑍𝑍) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 was executed on the scale in order to get the unit
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This yields the matrix of expected values, whose transpose matrix is:
0.75

0.8375

0.8375

0.8375

0.8375

0.8375

0.8375

0.65

0.8375

0.8375

0.45

0.65

0.8375

0.65

0.65

𝐸𝐸𝐸𝐸′ =0.7417

0.65

0.65

0.8375

0.7375

0.35

0.8375

0.65

0.65

0.5417

0.55

0.45

0.8375

0.8375

0.8375

Finally, the KIPA matrix was constructed, which gave us the following preference order result:
L2>L4>L6.
7. Conclusion
The layout design problem is a strategic issue and has signiﬁcant impacts on the efﬁciency of
the manufacturing and the logistic system. The first aim was to overview the principles of lean
construction which can be used during site layout planning. The goal is to find the plan which
achieves most of the principles of Lean Construction. After that, the main criteria in a
construction layout planning were gathered. Ten general criteria were collected and explained
which are usually important in a layout planning, also in a project there can be other specific
criteria. Our Multi-criteria Decision-Making Method combines the well-established KIPA
method with trapezoidal valued hesitant fuzzy sets, it integrates the advantages of the two
methods and it aggregates multiple decision makers’ evaluation instead of considering just one.
Also, the evaluation criteria are weighted with the Guilford method. Finally, the method was
successfully algorithmized so it can be applied as part of a dynamic layout planning system,
and the opportunity of testing it in lots of practical cases (which was one of our goals) was
created. To validate the method, apart from applying it in real scenarios, we are planning to
compare the expected value matrix with different aggregation methods.
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Összefoglaló
A tanulmány ismerteti a nemzetközi és hazai vasúti árufuvarozás fő jellemzőit (vasúti árufuvarozás piaci
részaránya, árufuvarozási volumenek és teljesítmények alakulása), azonosítja a magyar vasúti árufuvarozás
versenyhátrányának főbb okait. A vasúti árufuvarozás fejlesztésére vonatkozóan ismerteti a vasúti szállítmány
biztonság növelésére kidolgozott és gyakorlatban bevezetett innovatív megoldásokat, valamint elemzi a vasúti
árufuvarozási korridorok működését, fontosabb fókuszpontjait.
Kulcsszavak: vasút, vasúti árufuvarozás, versenyképesség, vasútfejlesztés

1. A vasúti árufuvarozás hazai és nemzetközi körképe
Noha az Európai Unió az elmúlt évtizedekben szabályzói környezetben, a közösségi források
elosztásában a kötöttpályás közlekedést támogatta és támogatja, a tények mégis azt mutatják,
hogy Európa alig 17%-os vasúti részaránnyal globálisan sereghajtó – a vasúton szállított
mennyiség mintegy fele egyeskocsi-forgalom. Ez a világ átlagának (44%) csak kicsit több mint
egyharmada. A vasúti árufuvarozás tekintetében az amerikai, az ausztrál és az ázsiai
árufuvarozást együtt vizsgálva, több mint 50%-os a vasút részesedése az összes árufuvarozási
teljesítményből. Az 1. ábra jól szemlélteti az európai vasúti árufuvarozás versenyhátrányát.
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1. ábra. Vasúti árufuvarozás részaránya az árutonna-km százalékban (2011/2012). Forrás:
Kovács és Först, 2014.
A vasúti árufuvarozást vizsgálva Magyarország a rendszerváltozás előtti viszonylagos
fejlettségének köszönhetően még nem sereghajtó. Az 1. ábra alsó diagramján látható, hogy az
áruforgalom kb. fele az ún. egyes kocsi forgalom. Ebben a volt szocialista országok közül 25%os részesedéssel Magyarország 2012-ben még az első volt.

2. ábra. Vasúti árufuvarozási volumenek Magyarországon. Forrás: KSH, 2015.
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2014-ben az árutömeg 69%-át közúton, 18%-át vasúton szállították Magyarországon. Belföldi
viszonylatban a közúti fuvarozás részesedése ennél is nagyobb (84%) volt, míg a vasúti és a
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belvízi szállítás esetében a nemzetközi forgalom a meghatározó. Az egyes fuvarozási módok
teljesítményének összehasonlítása a 2014/2013 évek viszonylatában: a közúti teherfuvarozás
volumene 13,9%-kal, a vasúti árufuvarozásé 2,6%-kal nőtt, míg a belvízi fuvarozásé 2,64%-kal
csökkent (2. ábra).

3. ábra. Szállítási teljesítmények árufuvarozási módozatok szerint (millió árutonna-kilométer,
Magyarország), Forrás: KSH, 2015
A 2014. évi vasúti árufuvarozási teljesítmény (10,17 milliárd árutonna-kilométer) 5,8%-kal
haladta meg a 2013-as év szintjét: ez egyrészt a belföldi vasúti teherforgalom jelentős (29,6%os) növekedésének, másrészt a nemzetközi vasúti árufuvarozás (export, import, tranzit) 0,4%os csökkenésének köszönhető (3. ábra).
A vasúton 2014-ben fuvarozott 50,37 millió tonna árumennyiség 2,6%-kal meghaladta az előző
évit, ugyanakkor még mindig 2%-kal elmarad a 2008-as (pénzügyi és gazdasági válság előtti
utolsó év) szállítási volumen szintjétől.
2. A hazai vasúti árufuvarozás versenyképességét befolyásoló fontosabb tényezők
Az Európára vonatkozó környezettudatos közlekedést felvázoló jövőképek és az ismert uniós
előírások az árufuvarozásban is a kötöttpályás közlekedés jelentőségének, fejlesztésének
fontosságát hangsúlyozzák. Hazánkban 2014-ben bevezetett úthasználati díj és a vasúti
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pályahasználati díj mérséklése együtt a vasút versenyhátrányának csökkenését eredményezte
még fontosabb, a tiszta, környezetbarát vasút fejlődésének érdekében szükséges innovációs,
műszaki fejlesztési és világos jogi környezetet eredményező szabályozást és intézkedéseket
meg kell hozni.
A magyar vasúti árufuvarozás versenyhátrányának főbb okai (Farkas 2015a):
a) Vasúti infrastruktúra állapota, koordinálatlan pályakapacitás-korlátozások
A vasúti infrastruktúra fejlesztésére biztosított EU-források időben sűrített/koncentrált és
szomszédos országok vasúti pályahálózat-működtetőivel kevésbé összehangolt, koordinált
felhasználása (pályafelújítások, különböző vágányzárak itthon és a környező országokban) az
elmúlt másfél évben jelentős fennakadást okozott a nemzetközi áruforgalmat bonyolító hazai
vasúti

társaságok

vonatközlekedtetésében,

amely

a

teljesítményeikhez

kapcsolódó

eredményességre negatív hatást gyakorolt. A nagy sűrűségű vasúthálózat ellenére annak
szolgáltatási színvonala (vasúti pályák és hidak tengelyterhelése, villamosítottság, kétvágányú
pályák, forgalomirányítás korszerűtlensége) nemzetközi összehasonlításban továbbra is
alacsony, árufuvarozás szempontjából valódi alternatív/kerülő útirányok sem állnak
rendelkezésre a pályafelújítások időtartama alatt. Mindez több tíz-százezer tonna vasúton
fuvarozott áru elvesztését, milliárdos nagyságrendű bevételkieséseket eredményez a vasúti
társaságoknál, hosszú távú hatásuk még kedvezőtlenebb lehet a vasúti árufuvarozásra nézve.
(Ami egyszer elment a vasútról, az nehezen szerezhető vissza.) A kocsifordulók ideje közel
30%-kal nőtt, a korábbi forgalomhoz több mozdonyra és vagonra lett szükség, így a vasúti
társaságok nagy értékű eszközeinek kapacitáskihasználtsága csökkent, költségei nőttek.
b) Hosszú távon nem kiszámítható vasút-finanszírozás
Az állam éves költségvetés-tervezési folyamata során nincs tekintettel arra, hogy az európai
uniós

vasútpolitikából

következően

a

vasúti

pályaműködtetési

és

közszolgáltatási

személyszállítási teljesítmények és az annak előállításához kapcsolódó költségek tervezése
legalább hároméves időtávra szól. E területek működtetésére fordítandó állami szerepvállalás
tervezését is 3–5 éves távlatban kell biztosítani. Mindez a hazai gyakorlatban nem valósul meg,
aminek következménye, hogy a vasúti infrastruktúra használatáért fizetendő díjak szintje nem
kiszámítható (lásd 4. ábra), hosszabb távú fejlesztéseket erre nem lehet alapozni.
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2014-ben. A versenyhátrány még fennáll, tovább kell lobbizni ennek megszüntetéséért, és ami
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4. ábra. MÁV Zrt. által nyújtott tolatási szolgáltatási díjak alakulása (2010–2015). Forrás:
Saját szerkesztés.
A pályahasználati díjban érvényesíthető indokolt költségek körét összefüggéseiben még nem
vizsgálta az erre illetékes szervezet, így vélhetően ebben is költségcsökkentési potenciál rejlik.
Mindaddig azonban, amíg ez nem történik meg, ebből fakadóan kiaknázatlan tartalékok
maradnak a vasúti árufuvarozás versenyképességének fokozására.
c) Infrastruktúra használati díjak mértéke
A hazai vasúti pályahasználati díjak mértéke 2010-ig az egyik legmagasabb volt az Európai
Unióban, és bár az azóta eltelt időszakban e területen javult a helyzet, de a szolgáltatási
színvonallal egybevetve továbbra is elmondható, hogy a környező országok vasúti
díjrendszereivel összevetve versenyképességet tekintve elmarad (vonalakra engedélyezett
tengelyterhelés, villamosított és kétvágányú vonalak aránya).
Ehhez kapcsolódik a közúti szektorral való versenyképességi probléma. Ismeretes ugyanis,
hogy az uniós csatlakozásunk napjától a teljes magyar közforgalmú vasúthálózaton bevezetett
vasúti pályahasználati díjjal szemben a közúton csak 2013 júliusa óta kell használatarányos
útdíjat fizetni. E tekintetben a vasút versenyhátránya 2013 második felétől kissé mérséklődött,
mert a közúti, 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsikra bevezették az útdíjat,
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ugyanakkor a 9 éven keresztüli egyenlőtlen versenyhelyzet nagymértékben hozzájárult ahhoz,
ahol. (Mindezt tovább erősítette az is, hogy a közúti autópálya- és gyorsforgalmi úthálózat
2000-es évek első évtizedében lezajlott fejlesztése közlekedéspolitikailag indokolatlan
elsőbbséget élvezett a vasúttal szemben, amely tovább mélyítette a lemaradást.) Az e-útdíj
bevezetése nélkülözhetetlen volt az egyes közlekedési alágazatok között az infrastruktúrahasználat teherviselése kiegyenlítettebbé tétele érdekében. Az e-útdíj csak részben
használatarányos, mert továbbra sem terjed ki a teljes közúthálózatra (nem kell minden km
közúthasználatért e-útdíjat fizetni), míg a vasúti pálya minden km-nek használata esetén
pályahasználati díjat kell fizetni, még a legrosszabb állapotú mellékvonalakon is. Így a
versenysemlegesség máig nem biztosított a két közlekedési ág között.
d) Közlekedéspolitika és szabályozási környezet
Mint arról már korábban szó volt, a hazai közlekedéspolitika előnyben részesítette a közúti
árufuvarozást (használatarányos útdíj bevezetése 9 évvel a vasúti pályahasználati díj bevezetése
után, infrastruktúra-fejlesztések). A vasúti rendszer átalakítása, hazánk Európai Unióhoz való
csatlakozása és a vasúti piacnyitással együtt járó új vasúti szervezetek, vasúti társaságok
alakulása alapvetően átalakította a működési folyamatokat és azok kereteit. A jelenlegi vasúti
szabályozási rendszer számos rendszerbeli és tartalmi hiányosságokkal küzd, annak megújítása
és új alapokra helyezése, az EU szabályozásokkal való összhangjának megteremtése és
naprakészségének folyamatos biztosítása elengedhetetlen a piaci szereplők számára. Ennek
megújítása nélkül a hazai vasúti szektor működése, nemcsak a közúttal, hanem a szomszéd
vasutakkal szemben is jelentős hátrányokat szenved. A minden vasútvállalatra érvényes
szabályokat nem tőlük független testületek alkotják. A MÁV Zrt. mint nem független vasúti
pályahálózat-működtető által alkotott szabályok minden vasútvállalatra érvényesek. A
szabályozási rendszer kompetencia-rendszere nem egyértelmű, nem válnak külön az állami
kompetenciába tartozó általános érvényű szabályozások a vállalatitól. Az utasításrendszer
tartalmi hiányosságai közé tartozik annak korszerűtlensége, naprakészségének hiánya. A napi
működésben nem biztosított az EU szabványok, műszaki előírások és a hazai szabályozás
koherenciája. A vasúti piacnyitást követő szervezeti változások megkövetelik a vonatkozó
utasítások tartalmi felülvizsgálatát, az utasításban foglaltak megfelelő szabályozási szinten
történő kezelését, valamint az utasítások kiadási rendjének áttekintését is. 2012 végén megszűnt
a Ro-La forgalom állami támogatása is, amely a környezetterhelés növelése mellett egyúttal
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hogy a vasúti árufuvarozás közlekedési munkamegosztásban betöltött szerepe ott tart jelenleg,

jelentős bevételkiesést jelentett a vasúti pályahálózat-működtető bevételében, az e forgalomban
üzemelő vasúti kocsik kihasználtságára és nem mellékesen a forgalom közútra terelésével
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növeli a közúti útfenntartás költségeit, a torlódások, balesetek bekövetkezésének gyakoriságát.
Nem született rendszerszintű, hosszú távú megoldás az egyes kocsi forgalom támogatására sem
(bár a kormányzat próbálja e szegmens működőképességét fenntartani), amely szintén
alappillérét jelenti a hazai (vasúti) árfuvarozás rendszerének.
3. A vasúti árufuvarozás fejlesztési lehetőségei
Az előző fejezetben felsorolt versenyhátrányok megszüntetése jelentős mértékben elősegítheti
a vasúti árufuvarozás közlekedési munkamegosztásban betöltött szerepének növekedését. A
vasúti árufuvarozás fejlesztésének elősegítői a következő tényezők köré csoportosíthatóak:
a) kereskedelem, üzletszerzés fejlesztése (hálózatosodás, szegmentáció, innováció),
b) szervezet- és folyamatfejlesztés (vasúti árufuvarozási korridorok, nemzetközi vasúti
fuvardíj ajánlatadási folyamat felgyorsítása, saját vontatási kapacitás fejlesztése,
korszerű mozdonyirányítási és vonatkövetési rendszerek kialakítása és működtetése),
c) szabályozási háttér (közút-vasúti infrastruktúra használatra vonatkozó egyenlő
versenyhelyzet megteremtése (lásd 2. fejezet c) pont, módosított Vasúti törvényben
előírt végrehajtási rendeletek mielőbbi teljes körű kiadása, vasúti utasításrendszer felülvizsgálata, vasúti államközi határegyezmények liberalizált piaci környezethez
igazítása).
A következőkben a vasúti árufuvarozás fejlesztésére két fontos elemét (innováció és vasúti
árufuvarozási korridorok) részletezem. Az innováció lehet az egyik alapvető eleme a vasúti
árufuvarozó

társaságok

vasúti

piacon

való

pozícionálásának,

versenytársak

közti

megkülönböztetésének, amely jelentős mértékben járul hozzá a vállalat fejlődéséhez,
folyamatos megújulásához. Lehetővé teszi magasabb minőségű szolgáltatás nyújtását, új piaci
igények indukálását és kielégítését (új piaci rések) ezzel növelve a vállalat hosszabb távon
hatékonyabb működését (alacsonyabb költségráfordítással végezhető a tevékenység) és
ügyfelei megelégedettségét. Ugyanakkor az innováció velejárója, hogy a nóvum vállalati
működésbe való integrálásával egyes (akár meghatározó fontosságú és értékű) vállalati
folyamatok újraszervezésre kerülhetnek, a szolgáltatások előállítási költsége is csökken és ezen
keresztül is növeli a vállalat versenyképességét.
A vasúti árufuvarozásban a Rail Cargo Hungaria (RCH) által alkalmazott innovatív megoldások
a szállítmány (áru)biztonság növelésére, a küldemény továbbítását végző tehervonatok
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valósidejű követésére fókuszálnak és a vállalati innováció (technikai, technológiai, műszaki)
biztonságnövelésére kidolgozott és gyakorlatban bevezetett megoldás kiváltó oka az volt, hogy
a vasúti árudézsmálások által okozott károk egyre nagyobb méreteket öltöttek és egyre nagyobb
gondot okoztak a vasúti szolgáltatók számára. A biztonsági őrök alkalmazása nem volt
elegendő és gazdaságos, a lopásból származó árukárok ennek ellenére is előfordultak.
Amennyiben nem született volna megoldás a helyzet kezelésére, úgy komoly piacvesztés
következhetett volna be. 2011-ben az RCH új eszközt, az Allock lakatrendszert fejlesztette ki a
lopások megelőzésére. A kifejlesztett új rendszer a szállítmány rablás elleni védelmén felül
alkalmas a nagy értékű szállítmányok, tehervagonok, konténerek nyomkövetésére. A rendszer
a szállítmányokat a szállító eszköz, jármű ajtóit felülzáró elektronikus lakatok segítségével őrzi.
A lakatok bármelyikének megbontása azonnali riasztó jelzést vált ki a távfelügyeleti
központban. Az őrzött szállítmányok mozgása GPS alapú követéssel ellátott, az őrzés
kezdetének és végének, valamint az őrzött vagonok, konténerek azonosítási számai naplózottak
és a teljes őrzési folyamat archiválásra kerül. A szállítmány biztonságos eljuttatására kiépített
rendszer a napi gyakorlatban a Sopron-rendező–Budapest–Kelebia vasútvonalon közlekedő
RCH vonatok teherkocsijain és konténerein működik, amelynek eredményeként nullára
csökkent a sikeres rablási kísérletek száma és a vállalat jelentős ügyfélelégedettség-növekedést
ért el ezen a területen (Farkas 2015b).
A vasúti árufuvarozási korridorok létrehozásának fő előnye, hogy előre meghatározott
tehervonati időablakok tervezésével és igénybevételével a kilenc európai vasúti korridoron
közlekedő nemzetközi tehervonatok prioritásban részesülnek a kapacitás-elosztás és akár a
vonatközlekedés során is. Védettséget élveznek a pályahálózat-működtetők pályakapacitáskorlátozásaival szemben és ezáltal az ügyfeleknek magasabb szolgáltatási színvonalat
nyújtanak és növelik a vasúti folyamatok tervezhetőségét, amely költségcsökkentést jelent és
termelékenységnövekedést okoz. Ehhez kapcsolódóan az egyes vasúti hálózatok közti
átjárhatóság feltételei egységesülnek a kulcsfontosságú területeken (üzemeltetés, adatcsere), és
a vasúti árufuvarozó társaságok bevonásával készülő közlekedéspiaci prognózisok, továbbá az
azonosított szűk keresztmetszetek feloldására az ő javaslataik figyelembevételével felhasznált
fejlesztési források lehetővé teszik, hogy piaci igényeken alapuló infrastruktúra-tervezés és üzemeltetés valósulhasson meg. A versenyképesség fokozását elősegítik a pályahálózatműködtetők vasúti pálya-karbantartási munkálatainak összehangolása, a tervezett kapacitáskorlátozásokról szóló információk kellő időben való rendelkezésre bocsátása (átlátható
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előző bekezdésben felsorolt valamennyi előnyét egyesítik magukban. A vasúti szállítmány

eljárásrend és ütemezés) a vasúti társaságok számára és szükség esetén kerülő útirányok
biztosítása, valamint kerülő útirány miatti többletköltségek kompenzációja. Mindezzel
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elérhető, hogy egyes vasúti forgalmak optimális útvonaltól, hosszabb időszakra való elterelése
közlekedési módváltást ne eredményezzen (Farkas 2014).
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Abstract
The major aim of the paper is to delineate challenges of the international logistics and supply chain as well as to
emphasize the role of the logistics in the V4 regional economy. It will show the trends and tendencies of the
logistics management, especially impacts and aspects of the contemporary developments and its consequences for
V4. The paper will try to provide solutions to understand how to make V4 logistic cooperation more efficient.
Furthermore, it will be aware of the criteria of environment protection and sustainable development for logistics
and production management. Part I deals with Polish concepts and strategies.
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Contemporary challenges of the V4 countries logistic and transport

1. The Visegrad group
Popularly known as the Visegrad 4 or V4, Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia
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created an alliance that would allow them to integrate into the EU and share developmental
goals cooperatively. If bundled into a single country, the V4 group would have the 5th largest
economy in Europe and it would come to the 12th place in world ranking. They have enjoyed
lots of benefits by joining the EU. In 2004 they received a pre-accession fund of 140 billion
euros that would allow them to bridge the gap in development between them and Western
Europe (Visegrad.info). This funding was for the period of 2004–2006 and should have been
utilized as quickly as possible. As the largest economy in the V4 group, Poland received the
highest share (67 billion euros) of the money. Infrastructure, telecommunication, health care
and education were amongst the priority projects for the funds.
Transportation in particular is especially important for Poland which plays a major strategic
role as the bread nation of Europe due to its vast agricultural activities. Also paramount is the
TEN-T project which would link much of Central and Western Europe to Russia and Northern
Europe via the ‘Baltica’. Poland is home to one of the most notorious TEN-T projects of the
European Commission i.e. the Helsinki-Estonia-Latvia-Lithuania-Warsaw. This is due to
certain environmental and sustainability issues between ecologists, Polish government and the
European Commission. This conflict has been resolved in 2009. The EU cohesion funding was
supposed to develop transport infrastructure in Poland particularly in its much impoverished
Eastern region so that gap between rich central and the less well-off (rural) regions can be
reduced. Transport infrastructure in this so-called Eastern Wall is limited and benefits very little
compared to the industrialized central regions of Warsaw, Katowice, and Poznan. At the same
itme, the Eastern part of Poland is regarded as some of the most touristic destinations in Europe.
When Porter (1990) described in his Havard Business Review article the competitive advantage
of nations, he listed four attributes that make up the diamond advantage. One of these attributes
is the ‘factor conditions’ which include skilled labour and infrastructure that are necessary for
competition within a given industry. Infrastructure here as described by Kessides (1993) include
water power, sanitation, telecommunication, transportation and irrigation. Transportation is key
in the movement of passenger, goods and services as well as capital and there are compelling
evidence on the link between adequate transportation and socio-economic development of a
country (Musiał-Malagò, 2005). The main focus of this chapter will be on the National
Transport Strategy of Poland (NTS-Poland).
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2.1. Road Transport
When Poland joined the EU in 2004, the roads in the country were in the same condition as
they were in 1989. Rutkowski (2009, 4) revealed that the gap between existing transport
infrastructure and the needed
length in Poland were large
and amounted to 1800–2200
km in 2005. In 2012, the total
length of public roads in
Poland was 412000 km.
Public

roads

with

hard

surface amounted 248303 km
in 2001 and 280719 km (68%
of the total) in 2012 while
Figure 1. Hard surface of public roads per 100 sq. km 2012.
Source: Central Statistics Office (2013).

unsurfaced roads equalled
32%. Density of road in 2012
was 89.8 km per 100 km2.
The share of national road

(maintained by central government) in Poland was 7.2% while in 2012 the share was reduced
to 6.8% even though the share of national roads increased since 2001. In 2001, Poland had
18083 km of national road, in 2003 18225 km and in 2012 19180.9km. It can be seen from
Chart 1 that there has been a significant increase (995km) in national road network after
accession to the EU.
Of these figures the motor ways and express ways made up 1.8% and 2.2% of the national road
19500

1365

19200
18900

1052 1000

18600
18300
18000

500

401
336

17700
17400

1500

2001
National road

their shares increased significantly
to 7.1% and 5.4% respectively in
2012. Chart 1 shows motor ways
gaining significant improvement

0

2012
Motor way

network in 2001, respectively, but

Express way

over the express ways since
cooperation with the EU began.

Chart 2. Polish road infrastructure between 2001 and
2012. Source: Polish centre of logistics competence.
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Chart 2. Road conditions in Poland between 2000 and 2012. Source: Musiał-Malagò (2013).
Motor ways per 1000 km2 and 100000 inhabitants is 3 and 3 respectively while the
corresponding EU-27 average for those performances were 16 and 14 in 2011. Musiał-Malagò
(2013) reported that in 2012 62% of the domestic roads in Poland were in good condition, 24%
in unsatisfactory condition and 24% in bad condition (Chart 2).. Roads in Poland have a load
capacity of 8–10 tonnes per axle which is below the EU standards of 11.5 tonnes per axle.
Bicycle ways are not well developed in Poland due to the popularity of cars in the country. Cars
took over few places that were reserved for bicycles. Many cities in Poland have not planned
proper bicycle infrastructure. Bicycle riding is only prevalent in small towns and rural areas
that cannot be reached by urban or public transport. Bicycle is mostly referred to as a poor
people’s means of transport. However, the city of Gdansk introduced its own cycling facilities
accompanied by an operating standard in 1999. In 2014, there were reportedly 4000 bikes in
Gdansk as well as traffic signs and cycling monitors. Krawkow also followed the Gdansk lead
by implementing a masterplan that will give sources and destinations equitable access by
bicycle.
2.2 Rail Transport
The Railway network in Poland is managed by the Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie
Kolejowe S.A., (Polish State Railways Polish Railway Lines Joint Stock Company). It was
formed out of a restructuring in 2001 that distinguishes the railway transport and the
management of railway lines. The total length of railway network in Poland amounted to 19,3
96
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thousand km in 2013, a reduction of 766 km in 2012 or 3260km from year 2000. 61% of the
about 3% (579 km) were adapted to run at 120-160 km/h. The Polish rail network has 1430
stations, 622 of which are active train stations and 256 stations adaptable for disabled persons.
Total stock of electric locomotives and diesel locomotives was 4000 units in 2013.
Poland was the only among the six largest EU countries as at November 2014 not to have a
high speed line, i.e. lines where trains
can travel at 250km/h. Its previous
travel lines could reach up to
160km/h. The condition of rail lines
in Poland is not the best due to
neglect in maintenance and lack of
investment in new lines. This has also
affected freight transport by rail
which travels at only 20-25km/h.
Railway transport of goods has
declined since 2004 even though
Chart 1. Transportation of goods by rail in Poland
and selected EU states. Source: Rutkowski (2009).

trade

and

GDP

have

grown

considerably. Elsewhere in the EU,
transportation of goods by rail has

increased as shown in (chart 3). It is important to note that Poland introduced high speed
passenger trains (travelling up to 250km/h) in December 2014 between Warsaw and Krakow.
The journey takes 2h 58min from Warsaw to Gdańsk and 2hr 38 min and 2h 34min to Katowice.
Travel times have been almost halved on all these routes.
2.3. Air Transport
Poland has one central and 11 regional airports. The central airport is located in Warsaw. The
air transport traffic has increased significantly in the past decade mainly due to the deregulation
of the European market and competition from airlines for low priced tickets. In 2008, an OECD
study projected that passenger travel in Polish airports would increase by three and half times
by 2020. The Polish civil aviation has a total of 1193 aircrafts in 2013. The length of air route
network in 2013 was 177023 km (5829 of which is national) which shows a significant increase
from the levels in 2001 and 2003 where the length travelled were 36025 km and 84631 km,
respectively.
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lines are currently electrified. In 2013, 6% of the Polish railway tracks were modernized and
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Chart 2. Airport infrastructure quality in developed countries. Scale description: Scale from 1
(underdeveloped) to 7 (extensive and as efficient as the world's best). Source: World
Economic Forum (2007).
Poland has one of the least developed airport infrastructure quality amongst developed countries
(Chart 4). Developmental projects are needed in building new runways and good road and rail
connection between cities and airports.
2.4 Freight Transport
As the Polish economy continues to grow, the freight transport sector improves as well. The
amount of goods transported in 2013 was 1848.3 million tonnes on all transportation modes
which is a 3.3% increase on the year before. In transport performance this results into 347.9
billion tonne-kilometers, a 6.8% increase compared to a year before. Of this figure, road
accounted for 1553.1 million tonnes of transported goods in 2013 (4.0% increase to the previous
year). The road performance in tonnes-kilometer for Poland made up 14.7% of total road freight

Chart 3. Transportation of goods in international road transport. Source: Central Statistics
Office (2013).
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transportation in the EU. Import of goods by road transport in 2013 amounted to 53699
5).
Rail freight traffic accounted for 233 million tonnes (14,6%) of goods and transport
performance was 50.9 billion tonnes-km. In 2013 Poland ranked 2nd in volume of goods
transported by railway in tonnes-kilometer in the EU behind Germany. Mineral fuel took the
largest part of the rail transport in 2013 at 42.4%, followed by metal ores and mining products
(27,3%). Refined petroleum products and chemicals took 10,9% and 4,5%, respectively (Chart
6). Pipeline freight transport was the next big carrier with 50656 thousand tonnes (5,8%). Air
freight transportation and inland water ways were quite low in this regard at 37 thousand tonnes
and 5044 thousand tonnes respectively.

Chart 4. Goods transported by rail in 2013 by group of goods. Source: Central Statistics Office (2013).

2.5. Road safety
Usage of private car (because of independence, flexibility, speed etc.) would eventually have
huge consequences on the Polish road network. As Putcher and Buehler (2005) reported,
between 1988 and 1991, road fatalities increased by 71% in Poland, just as they did in Eastern
Germany (109%) and Hungary (43%). One reason is due increasing access to powerful Western
cars with higher speed on deficient and poorly designed road network. Reason for the increase
in the road traffic fatalities was the lax law enforcement in the early years after socialism.
Poland is still 20% below EU average in seatbelt usage. The number of car accidenta in Poland
is one of the highest in the EU (Table 1) and fatalities recorded were the second highest (3908)
in the EU in 2010 after France (in absolute numbers).
LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016
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thousand tonnes (4,1% increase to 2012) while total export was 62877 thousand tonnes (Chart

According to TIPSOL, 35,385 traffic accidents were recorded in Poland in 2013, causing 3,291
deaths. Although there has been a slight improvement in these numbers compared to previous
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years, improved driver training, improved roads and
safer cars would help ease the spiraling rate of road
accidents.
One measure to help ameliorate the problems of road
safety in Poland is to find way to reduce the growing
numbers of private car usage by making urban
transport more attractive to users by improved
infrastructure,

government

subsidized

public

transport, better customer services and benefit
campaigns. However, this looks still very unlikely for
the next few years. Among the other transport modes,
Poland recorded just 7 cases (below EU average) of
fatalities in 2010; in 1990 the same figure was 21.

Table 1: Road fatalities country
ranking. Source: EU transport in
figures (2012).

2.6. Environmental Impact
As previously stated, Poland has one of the highest
passenger car usage in the EU. This trend seems to

buck the current EU target to cut CO2 emissions from transportation.
According to EU figures, greenhouse gas (GHG) decreased by 15% in other sectors between
1990 and 2007 whereas that of transportation has increased by 36% during the same period
(Chart 7). The GHG from transportation needs to drop at least 67% in order to meet EU 2050
target.
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Chart 5. GHG emission in transport and other sectors in the EU. Source: Ec.europa.eu
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In 2012, transportation accounted for 24,3% of total greenhouse gas emission in the EU. Of this
respectively (Chart 8). In Poland, the total GHG emission in 2009 was 376,7 million tonnes
CO2. The same year, transport accounted for 12,4% of total GHG CO2, equivalent to 46,7
million tonnes. Of these transportation figures, road transport emitted 42,5 (91.1%) million
tonnes CO2, while air emission is 1,5 (3.2%) million tonnes CO2 eq. Maritime and rail emission
is quite negligible. CO2 account for 14,7% of total emission substances and 91% of which
comes from road transport (4th highest in EU).

Chart 6. Greenhouse gas emission by sector and transport in EU-28 2012
Source: Ec.europa.eu.
Only 61% of Polish rail network were electrified which means the other 39% of the network
would use alternative source of energy but the question is if these lines are in any functional
use at all. As mentioned earlier, car usage has increased considerably in Poland but the quality
of the cars is particularly worth mentioning. Charts 9a and b give a good insight into this change

a

Chart 9/a. Amount of cars imported into Poland
between 1995 and 2005. Source: Lewicki and
Klos (2006, 1).

Chart 9/b. Age structure of the cars imported
into Poland in 2004. Source: Lewicki and Klos
(2006, 1).
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figure, transportation by road made up 71,9% while air and sea transport took 12,8% and 13,9%,

Chart 9a shows the number of imported cars between 1995 and 2005 witnessed an almost four
folds increase. The quality of these cars as shown in Chart 9b reveals that in 2004 72,6% of the
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over 800,000 cars imported to Poland were over 10 years old. Various experiments have pointed
out the correlation between the deterioration in emission and older cars due to the aging of their
catalytic converters and degeneration of their emission control systems (Zachariadis et al.,
2001, 225). Van Wee et al. (2000, 142) reveals that there is 80% reduction in the average
lifetime NOX emission/km of a new car compared to cars without catalytic converters. The
reduction could even be greater in the case of CO2 and VOC emissions.
2.8. Energy
Transportation by road consumes 95% of the energy amongst the Polish transportation modes.
Rail and air consume 2% and 3%, respectively. Road transport had a growth rate of fuel
consumption of about 7% annually between 2000 and 2010, while rail transport energy
consumption decreased 28% during same period. During this period, both passenger and freight
traffic grew by 5% and 8%, respectively.

Chart 7. Passenger and freight traffic and energy consumption in transport. * Excluding air
transport. Source: The central statistical office (2012).
Fuel prices could play an important role in the level of energy consumption in Poland. In late
2014 and 2015, the price of oil on the international market has been halved from an all-time
high of over $110 per barrel. This is due to the surplus from the U.S. domestic oil production.
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Even though analysts believe this would not remain the norm, the impact on energy
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consumption via transportation in Poland might prove important. As a private transport country,

Chart 8. Petroleum and other liquids prices. Source: U.S. Energy Information Administration.

the fall in oil prices would make driving more attractive to the citizens, leading to higher
consumption of energy and higher pollution. Chart 11 shows the current price and projection
of oil for the next few decades.
3. Conceptual goals
3.1 Primary objectives of Transport Policy in Poland
In 2010, the United Nations commission on sustainable development explained in a national
report the primary objectives of transport policy in Poland. These objectives were identified as
key factors that measure the standard of living of inhabitants and that of economic development
of the country and its regions. The application of the principles of sustainable development will
ensure a balance between social, economic, and environmental in terms of national transport
policy. Table 2 shows the primary objectives of transportation policy in Poland and their target
descriptions.
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Description
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Social

Mainly focuses on the equal accessibility to transport (to facilitate access to
jobs, schools, services, and recreation and tourism) and reducing traffic
danger.

Economic

It can be viewed from two perspectives. On one hand is to ensure the
conditions for macro-economic growth by removing barriers and creating
new conditions in this development. On the other hand is the scale-sector,
the development of transport as a sector of economy protects market and
competition.

Environmental Balances satisfaction of human needs and his safety, and preserving the
environment values and its non-renewable resources to future generation.

Table 2. Primary Objectives of Transport Policy in Poland. Source: United Nations (2010).
3.2. Specific objectives of Transport Policy in Poland
According to the National Transport Strategy of Poland submitted by ECORYS (2006), six
specific objective implementations have been identified which aim to support the primary
Objective 1: To improve access to quality transport as a factor of improving conditions of
living and removing economic development barriers
Objective 2: To support competitiveness of the Polish economy as an important instrument
of economic development.
Objective 3: Improvement in the efficiency of the Polish transport system
Objective 4: To integrate the transport system across sections and territories
Objective 5: To increase safety, thereby leading to a reduction in the amount of accidents
and their consequences in terms of both (death and injury)
To improved personal security of transport users and protection of transported
goods.
Objective 6: To reduce the negative impact of transport on the environment and conditions
of living.
Table 3. Specific Objectives of Transport Policy in Poland. Source: National Transport
Strategy.
objectives described above in a sustainable way. Table 3 shows these objectives and describes
their specific targets.
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Figure 2 basically describes the links between primary objectives and specific objectives. As
level of the transport development policy, which aim to improve the living standard and overall
level of civilization in Poland. As a concrete implementation plan, specific objectives supports
the decision at the strategic level in details.

Primary
objectives

Figure 1. The link between primary objectives and specific objectives.
Source: Author’s diagram.

Specific
objectives

3.3. The gap between current situation and target objective
ECORYS (2006) stated that the existing transport network in Poland needs a lot of
improvements even though a sizeable amount of investment has been put into development.
Even from the spatial coverage sufficiency point of view, it still lacks in quality infrastructure
and there are not enough motor/express ways in Poland. As stated in the previous chapter, a
new high speed train was introduced in December 2014. Polish transport infrastructure is not
able to provide high quality service for industrial, territorial or leisure usages. Due to the low
quality of road network, there is a significant barrier in development as the country could not
exploit its competitive advantages in terms of market size, spatial location and low contribution
to labour.
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explained in the Tables 2 and 3, primary objectives have been emphasized in strategic (macro)
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Strengths
• Railway network has relatively high density
• Rail and road networks are extensive.
• Modal balance between rail and road is
good.
• Centrally located in Europe and has quick
passage to Germany, Scandinavia via Baltics.
• Highly accessible and extensive flight route
network from Warsaw and regional cities to
Western Europe operated by low cost
carriers.
• Cheap airline operators.
• Urban mass transit infrastructure/provision
is comparatively good in major cities.

Weaknesses
• The road network is poorly maintained.
• Road casualty rate is one of the highest in
Europe.
• Low standards (road – axle load; rail –
speeds).
• Public transport in rural Poland is limited
and of low quality
• High capacity strategic roads are missing
• Relatively low speed of railway lines on
both passenger and freight
• Poland has a comparative disadvantage in
geographical location in terms of access to
sea port.
• Airport infrastructure (particularly in
Warsaw) cannot meet with the increased
demand.
• No real access to private financing both at
home and abroad to fund infrastructure
projects
• Low institutional capacity of state
transport bodies.
• Regulatory framework for the transport
sector can be unfavourable and unstable.
Opportunities
Threats
• Access to the EU structural and cohesion.
• Political instability resulting in constantly
• Utilizing other financing sources like the changing transport policies.
Public Private Partnership.
• Level of administrative capability is not
• Take advantage of Poland’s central location enough to execute EU funding both current
and future.
and low wages.
• Development of air transportation and • Investment programme is being slowed by
particularly attracting more ‘low fare’ carriers environmental and legal conflicts.
• Levelling development amongst all Polish • Too much concentration on road transport
regions particularly allowing accessibility to might be a dangerous move
EU funding by the Poland’s poor eastern • Poland still has one of the worst road
region
safety programme in EU
• Reducing exposure to transport related • High exposure to externalities from road
environmental risks by reducing congestion freight transport passing through Poland
on roads
from the trans-European network.
• High sensitivity and political priority to • There are global security concerns that
overcome weaknesses in transportation.
have the potential to affect the Polish air
transport sector through decreased demand
for flights and higher costs of security at
airports.
Table 4. SWOT analysis of the Polish transport system. Source: ECORY (2006)
The current standards of Polish transport network seriously affect international trade with EU
and surrounding countries. As a consequence, it brings negative impacts to foreign investment
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and mobility of labour force. Therefore, the link between current situation and objectives is a

3.4. Transport Infrastructure Financing in Poland
Investigating the above SWOT analysis of the link between current situation analysis and target
objectives, it was discovered that the biggest barrier to transport development in Poland is
availability of funds. This sub-chapter examines the type and level of financing of transport
infrastructure and their subsequent impact on roads in Poland. Due to substantial economic
growth in recent times, Poland has an opportunity to develop an effective and efficient
transportation system through the absorption of both EU cohesion and structural funds between
2006 and 2025. With this financial windfall from EU, the country is facing a historic
opportunity to shorten the gap in terms of modernization of transport infrastructure and quality
of transport services compared to developed EU countries. The motivation of developing an
efficient transport system is that it facilitates improvement in living conditions, enlarge area
accessibility and attract foreign investment so that economic growth is promoted in a
sustainable way.
As 2025 is fast approaching, the availability of EU funds will be decreasing proportionally, and
the most significant investment plans should be implemented without delay. This requires
complete dedication to infrastructure creation in a short time. Table 5 shows the structure of
fund distribution among Polish transport infrastructure in the period of 2007–2013. EU funds
accounted for about 19,4 billion (70%) of the total expenditure on Polish infrastructure while
co-financing (8,4 billion) of the project comes from public funds, private funds and EIB loans.
The most significant amounts have been assigned to road infrastructure (51.8%), railway

Table 4: Funds share in Polish transport infrastructure 2007–2013.
Source: Kierzenkowski (2008).
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big gap which can be seen in the SWOT analysis shown in Table 4.

(27.6%), urban transport (13.9%), seaport (2.6%), airport (2.4%), intermodal (0.8%), intelligent
transport system (0.6%), and inland water (0.3%).
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Chart 10. Total inland transport infrastructure investment EU27 in 1995.
Source: International Transport Forum (OECD Statistics).
According to data extracted from the International Transport Forum, Poland ranked below the
mean investment from the EU 27 countries in 1995 (OECD Statistic). Chart 13 shows that
compared to its territory and population, the infrastructure investment in Poland was quite low.
This was about 10 years before Poland joined the European Union. After Poland joined the EU
in 2004, it has benefited from EU developmental funds and this has ranked the country as one

Chart 9. Total inland transport infrastructure investment EU27 in 2011.
Source: International Transport Forum (OECD Statistics)
of the top spenders on infrastructure. Chart 14 shows that there has been improvement in access
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to funding on Polish infrastructure. In 2011, Poland ranked 5th in EU in terms of inland transport
billion euros and after EU structural and cohesion funding this figure rose over 1000% to 9.3
billion euros.
4. Summary and conclusion
In 2014 Poland’s rank in LPI list was 31 with a score 3.49. In comparison to last years, the
Polish LPI stabilized and still grows slightly, mostly because of enhancing tracking and tracing
solutions (Table 6).
Specification

2007

2010

2012

2014

LPI Rank

40

30

30

31

LPI Score

3.04

3.43

3.44

3.49

Customs

2.9

3.3

3.1

3.3

Infrastructure

2.69

3.1

2.98

3.08

2.92

3.47

3.22

3.46

Logistics competence 3.04

3.3

3.26

3.47

Tracking & tracing

3.12

3.32

3.45

3.54

Timeliness

3.59

4.04

4.52

4.13

International
shipments

Table 6. Polish LPI (2007–2014). Source: World Bank.
The data presented in Table 6 shows that the most significant progress was made by Polish
logistic system between 2007 and 2010. Scores for all assessed factor raised all over the last 7
years, and the timeliness factor achieved the best score, although it slightly decreased by 0.39
points between 2012 and 2014.
Poland needs to close the gap in transport infrastructure in order to take advantage of its
geographical location in central Europe. This task is a huge one for Polish policy makers in
order to boost trade, increase employment, balance deficits and general improvement in
standard of living. Poland’s accession to the EU has inter alia changed the legal framework of
its transport sector, increased mobility of both freight and passenger and exposed it to a splurge
of funding from the EU. The funds should be administered effectively and efficiently in order
to rise up to the challenge of increasing demand for infrastructure. Hence public procurement
LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016

109

Modalitások, szállítás

infrastructure investment. The figure in 1995 for infrastructure spending in Poland was 0.9

practice should be tailored to reduce abuse or mismanagement of funds and bottlenecks that
slow down the construction process should be reduced. The labour market should be opened up
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to provide access to a pool of skilled workers that are necessary to meet demand of
infrastructure work.
As an important contributor partner to the various European Corridors, Poland stands to benefit
more when these TEN-T corridors are implemented. It stands the chance to develop
infrastructure and boost employment in the transport sector as a sandwich country between
Germany and Russia especially in the chemical industry. It should also diversify its transport
system for citizens to use other means of transport other than passenger car. Further actions
which would reduce the possible drive towards private car use should be implemented, e.g.
improving customer service, introducing clean public transport and implementing various tax
regimes on private car use. This applies also to the freight transport which already has the road
transport carrying most of the goods. Maritime and inland waterways as well as rail freight
should be pressed for by policy leaders.
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A KMKK Zrt. mint közúti közösségi személyszállító szolgáltató a lehető legmagasabb színvonalon és a
vállalkozás számára gazdaságosan kívánja kielégíteni a működési területén jelentkező személyszállítási
igényeket. Az egyes vonalakon térben és időben is változó személyszállítási igények magas szintű kielégítése
folyamatos fejlesztést kíván meg. A Jászberény-Nagykáta autóbuszvonalon is van lehetőség a fejlesztésre: a
jelenleg közlekedő járműpark és a közlekedési rend az utasok szempontjából nem elégíti ki maximálisan az
utazási igényeket és a vállalat számára sem gazdaságos a járatok üzemeltetése. Az elvégzett utasszámlálás és
utaselégedettségi vizsgálat által feltárt információk megmutatták, hogy milyen változtatásra lehet szükség egy
reprezentatív helyközi autóbusz vonalon a járatok közlekedésében. A tervezett új menetrend és a fordajegyzék
szerinti autóbusz közlekedéssel kapcsolatos számításaink alátámasztják, hogy költségcsökkentés mellett is lehet
javítani a jelenlegi szolgáltatási színvonalat. A tipikus vidéki városkörnyéki vonalra vonatkozó fejlesztési
javaslataink a vállalati és országos szinten más hasonló jellegű vonalakra is érvényesek és alkalmazhatók.
Kulcsszavak:

közösségi

közlekedés,

szolgáltatási

színvonal,

költséghatékonyság,

utasszámlálás,

utaselégedettség

1. A közúti közösségi közlekedés mai helyzete Magyarországon
A közelmúlt közúti közösségi személyszállításának legnagyobb gyengeségei a gyakori
fejlesztési irányváltás, a finanszírozási problémák és az állandó fejlesztési forráshiány. A
fejlesztések hatására erősödhetne egyrészt a rászorultság elvének érvényesülése az utasok
kedvezményezésében, másrészt az informatikai háttér, főképp az utas-tájékoztatás és a
jegyváltás területén. A hazai közúti közösségi személyszállításra a személygépkocsi-használat
további terjedése és az erős külföldi szereplők megjelenése komoly fenyegetést jelentenek.
A közúti közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának állandó fejlesztésre van szüksége,
miközben a működtetéshez és a fejlesztéshez is igen szűkös anyagi források állnak
rendelkezésre. Ehhez rendszeres időközönként át kell vizsgálni a szolgáltatás előállításának
folyamatait. Az átvizsgálások viszonyítási pontjainak kialakításában meghatározó szerepet
játszik az autóbuszos közösségi közlekedéshez kapcsolódó visszajelzések figyelembevétele,
gondolunk itt az utasszámlálásra és az utaselégedettség vizsgálataira (Prileszky et al., 2006).
A szolgáltatók részéről az utasközpontú szolgáltatási szemlélet erősítése szükséges. Az
utazóközönség elsősorban a szolgáltatás minősége alapján ítéli meg az autóbusz-közlekedést,
nem foglalkozik annak működési gondjaival. A piaci szereplők együttműködéséből a
regionális és intermodális kapcsolatok kihasználása is tovább fejleszthető (Jámborné, 2006).
Fejlesztést igényel a közösségi közúti közlekedés eszközrendszerén belül a gépjárműpark is.
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Összefoglaló

Az utóbbi években a közösségi közlekedésben a megtett utaskm szerint a közúti közlekedés
részaránya a vasúti közlekedéshez képest megnövekedett. Jelenleg már a közúti közlekedés
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részaránya a nagyobb, megközelítőleg 21%-kal (KSH, 2014).
A 2015 januárjában létrejött új régiós társasági működési forma még inkább elő fogja segíteni
a hatékony gazdálkodást és az utazási igények kielégítését a járatok menetrendjének,
útvonalának, csatlakozásainak jobb megszervezésével. A következő években – országosan a
közlekedési központokban – mintegy ezer új busz forgalomba állítása válik szükségessé,
amihez a Magyar Fejlesztési Bank 150 milliárd forintra növelt keretösszegű Közösségi
Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Programjában elérhető hitelek biztosítanak forrást
(Seszták, 2014).
A fenntartható fejlődés közlekedéspolitikai célja szerint is sok feladat vár a szereplőkre ahhoz,
hogy a hazai autóbusz-közlekedés megőrizhesse, sőt akár növelje részarányát a többi
ágazathoz viszonyítva (Jámborné, 2006; Magyar Közlekedéspolitika 2003–2015).

2. A kutatómunka céljai
Jelen tanulmány tárgya a közúti közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának
költséghatékony emelési lehetőségeinek a feltárása. A Jászberény-Nagykáta autóbuszvonalon
a jelenleg közlekedő járműpark és közlekedési rend az utasok szempontjából nem elégíti ki
maximálisan az utazási igényeket, és a vállalat számára sem gazdaságos az összes járat
üzemeltetése.
A kutatás célja, hogy utasszámlálással és utaselégedettségi vizsgálatokkal rávilágítsunk a
közúti közösségi közlekedés hiányosságaira. Emellett javaslatot kívánunk tenni a szolgáltatási
színvonal növelése érdekében a férőhely-kihasználtság növelésére, az új menetrend és
autóbusz fordák kialakítására, illetve a gyors- és rövidített járatok bevezetésére.
A célkitűzések megvalósítására a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
(továbbiakban: KMKK Zrt.) jászberényi állomásfőnökség ellátási területén, a JászberényNagykáta viszonylat megfelelő reprezentatív vonalnak bizonyult.
3. A kutatás módszertana
3.1. A vizsgálat alá vont Jászberény-Nagykáta viszonylat bemutatása
Az autóbusz járatok a két város között a 31. számú főúton haladnak. A vonal teljes hossza
25,5 km, amelyen 22 autóbuszmegálló helyezkedik el. Azonban ezt a vonalat csak napi 1-2
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járat járja végig, ugyanis a legtöbb járat nem érinti a vonal két időszakos megállóhelyét

Magyarázat
A vonal teljes hossza
A megállóhelyek száma
Megállók átlagos távolsága

Teljes vonal
hossza

Electrolux Lehel
Kft. nélkül*

Jászsági Állami
Gazdaság nélkül

Rövid útvonal
(mindkettő nélkül)

25.5 km

22.3 km

21.5 km

18.3 km

22

21

21

20

1.16 km

1.06 km

1.02 km

0.92 km

1. táblázat. A megállók száma és átlagos távolságuk a Jászberény-Nagykáta viszonylaton.
Forrás: saját szerkesztés.
*

A három műszakos munkarend miatt erős utasáramlás figyelhető meg a műszakváltások előtt

és után, azaz a hajnali, kora délutáni és a késő esti órákban, míg a köztes időszakban ez
lecsökken.
A Jászberény-Nagykáta vonalon hétköznapokon 17 járatpár közlekedik, amelyből iskolai
tanítási szünetben 6 db kiesik (a diák utasforgalom miatt). Szabadnapokon (jellemzően
szombati napok) 7, munkaszüneti napokon pedig (vasárnapok és ünnepnapok) 5 járatpár
közlekedik egész évben. A járatok több különböző autóbuszfordába vannak szétosztva,
amelyek miatt az egy napi járatokat 10-11 különböző autóbusz végzi el, melyeknek a típus
szerinti megoszlása is széles skálán mozog. A vizsgált Jászberény-Nagykáta viszonylat (4670.
számú) jól reprezentálja a szervezési problémákat: az utasforgalom térbeli és időbeli
egyenetlenségeit.
3.2. Az utasszámláláson alapuló módszerek és az elégedettségmérés
A célkitűzések sikeres megvalósítása érdekében a következő vizsgálatokat végeztük el a
szakirodalmi forrásokat alapul véve:
1. Utasszámlálás: keresztmetszeti és célforgalmi (Horváth et al., 2013).
2. Utaselégedettségi vizsgálat (kérdőíves és interjús felmérés) (Mándoki, 2005).
A keresztmetszeti utasszámlálást a teljesség és a pontosság jellemzi, tudjuk melyik járatnál,
melyik megállóban hány utas szállt fel és le. Ugyanakkor nincsenek közelebbi információk az
utasokról (Albert és Vass, 2009). A keresztmetszeti utasszámlálás eredményeit elsősorban az
alábbi feladatokra hasznosíthatjuk:
•

a járműkapacitás méretezése,

• a járatok számának megállapítása,
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(Jászberény, Electrolux Lehel Kft. és a Jászsági Állami Gazdaság) (1. táblázat).

• a zsúfoltsági csúcsok kimutatása,
• az utazási igények időbeni ingadozásának megállapítása.
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A célforgalmi utasszámlálás tartalmazza a megkérdezett személy utazási láncát, vagyis, hogy
honnan, hová, milyen járművet, vagy járműveket használva utazott, átszállt-e valahol. Ezen
túlmenően feljegyezzük az utazás idejét, a vonal, járat számát, s több olyan adatot, amelyeket
egyéb elemzésekhez használunk fel (Albert és Vass, 2009). A célforgalmi utasszámlálás
eredményeit pedig leginkább az alábbi területeken használjuk:
• a közlekedési rend kialakítása,
• az autóbusz hálózat megtervezése,
• a zónarendszerű közlekedés bevezetése,
• gyorsjáratok közlekedtetése,
• az utazási szokások, jellemzők feltárása.
Az általános utasszámlálás adataira építve lehetőség nyílik a helyközi vonalhálózat és a
menetrend folyamatos vizsgálatára és annak fejlesztésére, átalakítására a maximális
hatékonyság elérése érdekében (Gyulai, 1968; Berki, 2008).
Az utaselégedettség felmérése is kulcsfontosságú szerepet játszik a tömegközlekedés
minőségi értékelése során. Az utasok kikérdezéséhez a kérdőíves módszert választottuk,
amelyet az autóbuszon utazva különböző korú és nemű utasoknak nyújtottunk át (a
megkérdezettek száma: 50 fő, arányuk: 38% diák, 42% aktív korú, 20% nyugdíjas). A
kérdőíven három fő kérdéscsoport szerepel. Az elsőben magáról az utasról szerzünk
információt: a korcsoport (diák, aktív dolgozó, vagy nyugdíjas), rendszeresen utazik-e az
adott járattal, és ha igen, akkor milyen időközönként (munkanapokon, pihenőnapokon,
hetente). A második kérdéscsoport 10 jellemzőt tartalmaz az utazás minőségével
kapcsolatban, amelyeket pontszámokkal kell osztályozni 1-től 5-ig terjedő skálán:
• utazási (eljutási) lehetőség a kívánt időben, a kívánt célállomásra,
• utazási sebesség (eljutási idő) az autóbusz járatokon,
• az autóbusz járatok pontossága,
• megállóhelyek egymástól való távolsága,
• utazási kényelem az autóbusz járatokon,
• az utazóközönség viselkedése,
• autóbuszvezetők viselkedése, udvariassága,
• az autóbuszok utasterének megjelenése, tisztasága,
• az autóbuszok külső megjelenése, tisztasága,
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• a személyszállítási szolgáltatás összességében.
gyorsjárat bevezetésével kapcsolatban.
3.3. Az utasszámlálás kivitelezése
Az utasszámlálást az alábbi bevált módszereket felhasználva végez(tet)tük el:
• keresztmetszeti utasszámlálás megállóhelyen tartózkodva,
• keresztmetszeti utasszámlálás járművön utazva,
• keresztmetszeti utasszámlálás a jármű vezetője által,
• célforgalmi utasszámlálás a járművön utazva.
A korrekt adatgyűjtéshez legalább 6 különböző napon kell elvégezni az utasszámlálást,
ugyanis különböző utazási igények jelentkeznek hétköznap, szabadnapokon (szombat),
valamint munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnap). Továbbá ezeken a naptípusokon
külön számlálást kell végezni iskolai tanítási időszakban és tanszüneti időszakban, ugyanis a
forgalom nagy részét a diákok teszik ki, így teljesen más adatokat kapunk a két időszakban.
Még hétvégén is befolyásolja a tanítás az utasszámot a vidékről, kollégiumból hazatérő és oda
visszautazó diákok által. Az egyes napokat úgy kell kijelölni, hogy azok teljesen átlagos
napok legyenek, ne befolyásolják a számlálást egyéb tényezők (pl. hosszú hétvége, nemzeti
ünnep, iskolai érettségi szünet a végzősöknek, stb.).
A célforgalmi utasszámlálást nem szükséges minden járaton elvégezni, csak a kiválasztott,
különböző időszakokban közlekedő, lehetőleg magas forgalmú járatokon. A célforgalmi
számláláshoz ún. OD mátrixos táblázatot használtunk fel (Albert és Vass, 2009).
4. Eredmények és kiértékelésük
Az egyes járatok hatékony üzemeltetésére vonatkozó fejlesztési lehetőségek csak a tényleges
igényeken, az utasszámlálási és elégedettség mérési adatokon alapulhatnak.
4.1. A keresztmetszeti és célforgalmi utasszámláláson alapuló vizsgálatok eredményei
A keresztmetszeti utasszámlálás során kapott adatokat összesítés után meghatároztuk a napi
utasterhelést a Jászberény-Nagykáta (a továbbiakban A) és Nagykáta-Jászberény (B) vonalon,
mindhárom naptípusra (hétköznap, munkaszüneti- és szabadnap) vonatkozóan.
Az 1/a. ábrán látható az „A” viszonylat teljes részén a napi összes utasszám. Emellett az ábra
jól prezentálja, hogy a hétköznapi magas utasszámok a jászberényi megállókban, az utasszám
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A harmadik kérdéscsoport eldöntendő kérdést tartalmaz a zsúfoltsággal és a tervezett

csúcs pedig az Electrolux gyárnál mutatkozik. A hétvégi utazók számát elemezve látható,
hogy nincs kiemelkedő rész a vonal mentén, gyakorlatilag egyenletes terhelés mutatkozik a

Modalitások, szállítás

járat teljes hosszán. A kapott adatokból kiolvasható, hogy a hétvégi időszakban a két város
közötti megállók csak alacsony mértékben használatosak, ez is okozza a közel konstans
értéket a diagram szombatra és vasárnapra vonatkozó területén, a városokon kívül eső
részeken.

1. ábra. A napi utasterhelés „A” és „B” irányban, tanítási időszakban. Forrás: saját
szerkesztés.
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A másik irányban (1/b. ábra) ugyanezek a jellemzők figyelhetőek meg az utasszám csúcsot és
nagyjából a tükörképe a másiknak, mely szerint az utazóközönség a nap végére visszatér az
indulási helyszínre.
Az egyes járatokra kapott mértékadó utasszámok alapján meghatároztuk az autóbuszokon az
ülő- és férőhely kihasználást, mely a kapott utasszám és az autóbuszokon biztosított
férő/ülőhelyek hányadosa (2–3. táblázatok).
Járat indulási
időpontja
Utasszám
Férőhely*
Férőhely
kihasználtság (%)
Ülőhely*
Ülőhely
kihasználtság (%)

4:20

5:50

6:40

8:40

10:40

13:45

14:20

16:05

18:25

20:00

22:20

5

5

44

60

40

47

40

63

24

24

47

140

140

86

79

140

79

140

79

79

79

79

3,6

3,6

51,2

75,9

28,6

59,5

28,6

79,7

30,4

30,4

59,5

40

40

44

41

40

47

40

47

47

47

47

12,5

12,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

51,0

51,0

100,0

2. táblázat. A járatok férőhely/ülőhely kihasználtsági adatai „A” irányban. Forrás: saját
szerkesztés.
* Autóbusz típusonként változik (csuklós, midi és szóló)
Járat indulási
időpontja
Utasszám
Férőhely*
Férőhely
kihasználtság (%)
Ülőhely*
Ülőhely
kihasználtság (%)

5:00

6:42

7:15

10:40

13:00

15:15

15:50

16:50

19:15

21:00

140

90

65

140

140

86

41

20

79

140

100,0

64,3

75,6

51,9

40

40

44

100,0

100,0

100,0

23:00

24

5

24

24

63

3

79

140

79

79

79

79

14,3

30,4

3,6

30,4

30,4

79,7

3,8

41

40

47

40

47

47

47

47

100,0

50,0

51,0

12,5

51,0

51,0

100,0

6,4

3. táblázat. A járatok férőhely/ülőhely kihasználtsági adatai „B” irányban. Forrás: saját
szerkesztés.
* Autóbusz típusonként változik (csuklós, midi és szóló)
A vizsgált tanítási nap (maximális utas igénybevétel) során a 11 járatpárból csak egy érte el a
100%-os férőhely kihasználtságot legalább az egyik irányban. Több járatpárnál a
legmagasabb érték 31% alatti, így ezek a járatok igen alacsony kihasználtságúnak
tekinthetőek.
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az utaseloszlást illetően. A két diagram területei megközelítőleg azonosak, a vissza irány

A napi összes férőhely kínálat „A és B” irányokban:
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A kihasznált férőhelyek száma „A” irányban:

399

= 35.6%

A kihasznált férőhelyek száma „B” irányban:

499

= 44.6%

A kapacitáskihasználás értékei mindkét irányban 50% alattiak, ami azt jelenti, hogy a kínált
férőhely több mint kétszerese a szükségesnek, ami az egyes járatpárok közül sokra
önmagában is érvényes. Ezen járatok esetében megfontolandó kisebb kapacitású autóbusz
közlekedtetése, amennyiben ez a fordatervezési szempontokat is kielégíti. A hétköznap során
„A” és „B” viszonylat között négy járatpárt csuklós autóbusz teljesít, amely közül csak egy
esetben indokolt a vizsgált utasszám alapján. A 10:40-kor és 14:20-kor induló járatok („A”
irány) alacsony utazási igényét egy szóló autóbusz is kb. 50%-os kihasználtsággal ki tudná
szolgálni.
Az ülőhely kihasználási értékek csak a kényelmi szempontok szerint értékelhetőek. A 100%ot megközelítő ülőhely kihasználtsági értékek kb. a járatok felénél megfigyelhető.
A célforgalmi utasszámlálást tanítási időszakban, munkanapon végeztük. A vizsgált napon
összesen 1146 fő utas utazott a vonalon. A szakirodalomban megtalálható ismert
összefüggések segítségével (Prileszky et al., 2006) kiszámoltuk a napi összes megtett utaskmt, az autóbuszok által megtett összes napi távolságot, a napi összes férőhelykm-t, a kapacitás
kihasználását (férőhely-kihasználási mutató), átlagos szállítási távolságot és a dinamikus
telítettséget (a járati futás egy egysége alatt az autóbuszokon tartózkodó átlagos utasszám). A
kapott eredményeket a 4. táblázatban összefoglaltuk.
Jel
P
U
S
F
a
s
qd

Megnevezés
Elszállított utasok száma (utas)
Összes utas által megtett távolság (ukm)
Autóbuszok által megtett összes napi távolság (km)
Napi férőhelykínálat (fkm)
Férőhely-kihasználási mutató (%)
Átlagos szállítási távolság (km)
Dinamikus telítettség (-)

Érték
1146
15108.9
653.4
63588.2
23.76
13.18
23.12

4. táblázat. A célforgalmi utasszámlálás alapján számított teljesítménymutatók. Forrás: saját
szerkesztés.
4.2. Az utaselégedettségi vizsgálatok eredményei
Az utaselégedettségi vizsgálatokba 50 utast vontunk be, a megkérdezettek utazási
gyakoriságának eloszlása célcsoportokra lebontva a 2. ábrán látható.
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2. ábra. Az utazások rendszerességének eloszlása az egyes korcsoportok válaszai szerint.
Forrás: saját szerkesztés.
A megkérdezett utazók közül az aktív dolgozók 81%-a minden munkanapon közlekedik,
14%-uk pedig még a pihenőnapokon is. A diákoknál már más a helyzet, ugyanis esetükben
nagyobb arányú a heti rendszerességgel – pl. kollégiumba – utazók száma. A nyugdíjasok
válaszaiból pedig az derül ki, hogy rájuk nem jellemző a napi rendszerességű utazás (a
válaszadók közül senki sem jelölte meg ezt a választ), a másik két kategóriát – pihenőnap és
heti rendszeresség – pedig 50-50%-os arányban válaszolták (rokonlátogatás, bevásárlás,
kórház, stb.).
Az utazás minőségével kapcsolatos eredmények alapján mindhárom korcsoport számára az
utazási kényelem bizonyult a leggyengébb jellemzőnek, nem sokkal az utazási sebesség és a
megállótávolság előtt (3. ábra). A legmagasabb pontszámot kapott tulajdonság az
autóbuszvezetők viselkedése és udvariassága lett, azonban itt sem ment az átlagpontszám 4,1
fölé, mely értéket erősen befolyásolhatják a szubjektív vélemények. A személyszállítási
szolgáltatás összességében 3,6 értékű átlagpontszámot kapott a felmérés során, ami közepesjó szintnek felel meg.
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3. ábra. A közúti közösségi közlekedés minőségi jellemzőire adott átlagpontszámok
célcsoportonként. Megjegyzés: 1 - nem megfelelő, 5 - kiváló. Forrás: saját szerkesztés.
A zsúfoltság terén az aktív dolgozók és a diákok válaszai nagymértékben eltérnek a
nyugdíjasoktól kapott válaszok eredményeitől. Míg az első két csoport igen magas arányban
túlzsúfoltnak érzi a járatokat, addig a nyugdíjasoknak csupán 30%-a választotta ezt a válasz
lehetőséget. Ennek oka, hogy a nyugdíjasok jellemzően hétvégén, azaz az alacsony forgalmú
időszakokban utaznak, amikor valóban nincs zsúfoltság a járatokon. A kérdésre kapott
válaszok megoszlása az egyes korcsoportok szerint a 4/a. ábrán láthatóak.
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Fő

4. ábra. Az autóbuszjáratok telítettségére kapott válaszok (a) és a gyorsjáratok
közlekedtetésére vonatkozó kérdés (b) eredményeinek megoszlása. Forrás: saját szerkesztés.
A 4/b. ábrában összefoglaltuk az utasok véleményét, miszerint jelentős előrelépés lenne-e, ha
a KMKK Zrt. gyorsjáratokat is közlekedtetne a Jászberény-Nagykáta viszonylaton.
A dolgozók, diákok és nyugdíjasok 91, 84 és 80%-a szerint számottevő fejlődés lenne
tapasztalható a vonalon, ha gyorsjáratok is közlekednének adott időszakokban.
5. Következtetések és fejlesztési javaslatok összefoglalása
Az utasszám-adatok alapján olyan új menetrendet és autóbusz fordákat terveztünk, amelyek
alkalmazásával az egyes autóbuszok teljes mértékben ki tudják szolgálni a különböző
időszakokban jelentkező utazási igényeket, miközben magasabb kapacitás kihasználtsággal
közlekednek, és csökken a gépjárművek hajtóanyag-fogyasztása a vonalon (5. és 6. táblázat).
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Hétköznapokon
Szabadnapokon
Munkaszüneti napokon

Tanítási időszak
vizsgálat előtt/után
11/3*
1/1
1/1

Tanszüneti időszak
vizsgálat előtt/után
3/2
1/1
1/1

5. táblázat. A Jászberény-Nagykáta vonal utasforgalmát kiszolgáló autóbuszfordák száma.
Forrás: saját szerkesztés.
* A vizsgálat előtti érték a vonal forgalmát kiszolgáló autóbusz fordák számát jelenti, ezek
azonban a munkájuk során más vonalakat is kiszolgálnak, így csak részben dolgoznak a
Jászberény-Nagykáta vonalon, míg a tervezett új fordák kizárólag a vizsgált vonalon
közlekednek.
Az autóbuszok által megtett napi távolság 36,6 km-rel csökkent, a napi férőhelykínálat pedig
13967,8 fkm-rel alacsonyabb értéket mutat az új forgalomszervezés szerint. A férőhelykihasználás 6,69%-kal javult, mellyel együtt a dinamikus telítettségi mutató is 1,38 értékkel
növekedett. Ezen kívül az autóbuszok napi hajtóanyag-fogyasztása 20,1 literrel csökkent, ez
éves szinten kb. 3800 liter gázolaj megtakarítást jelent (6. táblázat).
Jel
P
U
S
F
a
s
qd
V

Teljesítménymutatók
Elszállított utasok száma (utas)
Összes utas által megtett távolság (ukm)
Autóbuszok által megtett összes napi távolság (km)
Napi férőhelykínálat (fkm)
Férőhely-kihasználási mutató (%)
Átlagos szállítási távolság (km)
Dinamikus telítettség (-)
Üzemanyag-fogyasztás/nap (liter)*

Jelenlegi állapot

653,4
63588,2
23,76
13,18
23,12
186,9

Tervezett rendszer Különbség
1146
15108,9
616,8
36,6
49620,4
13967,8
30,45
6,69
13,18
24,5
1,38
166,8
20,1

6. táblázat. A régi és az új fordatervezet összehasonlítása. Forrás: saját szerkesztés.
* Korszerűtlen csuklós autóbuszok kiváltása korszerű, szóló autóbuszokra.
Fejlesztési javaslataink:
• Gyorsjáratok bevezetése, amely során a városi megállókban összegyűjtik az utasokat,
azonban a két város között nem állnak meg (ez főleg a hivatásforgalmat elégítené ki).
• Zónarendszerű közlekedés kialakítása, amely járatok közt el lehetne osztani, hogy
mely megállókban állnak meg (ez abban az időszakban lehetséges, amikor egyszerre
több mint egy autóbusz férőhelyére eső utazási igény jelentkezik, tehát csúcsidőben).
• Rövidített járatok bevezetése, amelyek például csak Neszűr település forgalmát
szolgálják ki, és így nem mennek el Nagykátáig.
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Javaslataink bevezetésének hatására csökkenne a zsúfoltság a járatokon, növekedne az utazási
hosszabb távon új utasok megjelenése várható, és ezáltal az utasszám (az utazási igény) is
növekedne.
Emellett a vizsgálati eredményeink alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló
erőforrások, szervezési lehetőségek célszerű felhasználásával és a szolgáltatási színvonal
emelésével az utasok számára vonzóbbá tehető a közúti közösségi közlekedés.
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komfort, ezzel együtt növekedne a szolgáltatás minőségi színvonala, amelynek hatásaként

Az elektronikus útdíj bevezetésének körülményei és hatásai a közúti
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Összefoglaló
Kutatásunkban az elektronikus útdíj szabályozási rendszerét mutatjuk be, és ismertetjük annak működését, majd a
hazai fuvarozási vállalkozásokra gyakorolt hatását. A rendszer gyors bevezetéséből adódó kellemetlenségek és
fennakadások elsősorban a fuvarozókat terhelték. Mivel az ágazatban igen nagy az árverseny és a szolgáltatási
díjak egyébként is alacsony szinten mozogtak, így egyértelmű volt a költségek áthárítása. A fuvarozók helyzetének
alakulása a szállítmányozókat is jelentős mértékben befolyásolta, hiszen a megbízások teljesítésénél legtöbb
esetben alvállalkozókra támaszkodnak. Összességében elmondható, hogy az elektronikus útdíj bevezetésével
olyan mértékben nőttek a fuvarozók költségei, hogy a már jelenleg is alacsony fuvardíjak mellett ennek akár
részbeni nem áthárítása is jelentős veszteséget jelentett volna fuvarozónak és szállítmányozónak egyaránt.
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1. Bevezetés
elektronikus útdíj bevezetésével kapcsolatban. Ennek legfőbb oka az, hogy míg a magyar
fuvarozók kötelesek voltak elektronikus útdíj fizetésére több európai országban, addig a
külföldi tranzitáló járművek viszonylag olcsón vehették igénybe a magyar utakat. A tervek
szerint Magyarországon 2008. januártól vezették volna be a használattal arányos elektronikus
díjrendszert az autópályákon. Az Európai Unióban 2007-ben elfogadott irányelvei szerint a 3,5
tonna össztömeg feletti járművekre 2009 júliusától kell bevezetni az útdíjat. Az Európai Unió
(EU) területén belül jelenleg kétféle rendszer létezik. Az egyik a mikrohullám alapú GO-BOX
rendszer, ami például Ausztriában is működik. A járművek szélvédőjére kell rögzíteni egy
eszközt, amelyet a díjellenőrző kapuknál lévő szerkezet olvas le. Előnye, hogy a fedélzeti
egység olcsó és használata egyszerű, hátránya viszont az, hogy sok útmenti leolvasó egységre
van szükség, ezért a rendszer telepítése igen költséges. A másik rendszer műholdas
technológián alapszik, ez kevesebb infrastruktúrát igényel, hátránya viszont, hogy
nagyságrendekkel drágább a felhasználók számára. Magyarországon az utóbbi rendszert
vezették be, és a német utakon is ezzel a technológiával szedik be az útdíjat (Vakhalné, 2008).
2. Eredmények
Magyarországon a közlekedés és szállítás állítja elő a GDP 6%-át, a közlekedési infrastruktúra
értéke pedig az ország vagyonának egyötödét teszi ki, így rendkívül fontos, hogy kellő
figyelmet fordítsunk a közlekedés fejlesztésére (Karmazin, 2012). Az országos közúthálózat
forgalmi teljesítménye hazánkban 2000 és 2010 között majdnem 40%-kal növekedett. Ez az
úthálózat jelentős minőségbeli romlásához vezetett. Míg a korábbi években a fejlesztések
finanszírozására inkább hazai források álltak rendelkezésre, addig az utóbbi években kizárólag
EU-s forrásokat lehet bevonni a javítási költségek fedezésére. A költségvetésnek így nagy
problémát jelentett az úthálózat karbantartása (Szabó, 2013).
Magyarországon a használatarányos elektronikus útdíj 2013. július 1-jén került bevezetésre a
2013. évi LXVII. törvény hatályba lépésével, mely az autópályák, autóutak és főutak
használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szól. A díjfizetési kötelezettség 6513 km
hosszúságú hazai útszakaszt érint, a díj mértékét több tényező is befolyásolja, mint például a
gyorsforgalmi és főúton megtett kilométerek hossza, a gépjármű motorjának környezetvédelmi
besorolása és a tengelyszám. Az útdíj-köteles útszakaszokról és az útdíj mértékéről a 25/2013.
(V.31.) NFM rendelet rendelkezik.
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Magyarországon a kormány és az érdekképviseletek már 2005 óta folytattak tárgyalásokat az

A hosszas tárgyalások ellenére meglepetésként érte a hazai fuvarozókat az elektronikus útdíj
bevezetése, ugyanis nem volt lehetőségük tesztidőszakra, és sokan a technikai feltételeket sem
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tudták biztosítani a kért időpontra. A két héttel a tervezett indulás előtt beérkező számtalan
reklamáció és panasz miatt kétségessé vált az elektronikus útdíj bevezetése, végül július 1-jén
elindult az új díjfizetési rendszer. Az érdekképviseletek szerették volna, ha a fokozatosság
elvével vezetik be a rendszert, azaz először csak a 12 tonna feletti járművek után kell
alacsonyabb díjat fizetni, de erre nem került sor. Hazánkban két és fél hónapjuk volt az
érintetteknek a felkészülésre, míg Németországban két és fél évig tartott a tesztidőszak. A
vállalkozóknak tehát a felgyorsított bevezetéssel és az irreálisan magas árakkal volt a
legnagyobb problémájuk (a hazai elektronikus útdíj mértéke megegyezik az Ausztriában
fizetendőével és ennél az összegnél Európában csak Svájc területén kell többet fizetni az
úthasználatért) (Rojkó, 2013). Azonban az Európai Bizottság is felfigyelt arra, hogy a rendszer
túl rövid idő alatt indult el: „a magyar hatóságok az uniós véleményezés előtt életbe léptették
az útdíj-rendszert, holott az uniós előírások előzetes értesítést követelnek meg, mégpedig hat
hónappal a bevezetés előtt” (NIT, 2012). Az Európai Bizottság szintén kifogásolta a díjtételeket,
miszerint azok nincsenek összefüggésben az infrastrukturális költségekkel, túl magasak, és
kiszámításuk nehezen átlátható. Az Európai Bizottság mégsem talált kivetnivalót a
rendszerben, sőt, a viszonylati jegyet, mint magyar újítást, a többi tagállamnak is átvételre
ajánlotta (Vásárhelyi, 2013). Az elektronikus útdíj sikeres bevezetése a magyar innovációt és
szakértelmet dicséri, hiszen az állam mellett sok hazai kis- és középvállalkozás vett részt a
projekt kivitelezésében (Seszták, 2014).
Az új rendszer sajátossága az elektronikus útdíj fizetése, ami előnyt jelenthet azok számára,
akik kevesebbet használják az utakat. Kormányzati szempontból pedig a kategóriák szerinti
besorolás és a köztük lévő díjkülönbségek meghatározásának fő célja az volt, hogy ösztönözze
a fuvarozókat a járműpark megújítására, aminek gazdaságélénkítő hatása is van.
Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) által kihelyezett eszközökkel figyelik meg a fizetős
útszakaszokon, hogy a járművek eleget tettek-e kötelezettségüknek. 74 darab fixen rögzített
kapu, valamint 45 darab mobil, járművekbe telepített egység segíti az ellenőrzést. A rögzített
eszközöket országszerte elszórtan, illetve a határállomásokon helyezték el, míg az autókkal
bármely útszakasz megfigyelhető. Ezek a berendezések lehetővé teszik a forgalom megállás
nélküli ellenőrzését. A kihelyezett kamerák minden járműről három felvételt készítenek: egyet,
amelyen a teljes szerelvény látszik, egyet, amelyen az első, illetve egyet, amelyen a hátsó
rendszám látszik. Ezen felül a műszer az áthaladó járművek legfontosabb adatait is rögzíti.
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Azonban akik a fedélzeti egységen keresztül intézik az útdíj befizetését, bárhol és bármikor
2013-tól a megtett úttal arányos díjfizetés mértéke a használt úttípustól (autópálya, autóút vagy
főút), a gépjármű kategóriájától (J2, J3, J4) és környezetvédelmi besorolásától is függ. A
járműkategóriák átalakítását a 1. ábra szemlélteti. A korábbi D2, D3, D4-es kategóriákat
átalakították a J2, J3, J4-es díjkategóriára.

1. ábra. Új díjkategóriák 2013-tól. Forrás: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2015.
A korábbi rendszerhez képest csoportokat hoztak létre a környezetvédelmi besorolások szerint,
amit az 1. táblázatban szemléltetünk. A C csoportba sorolhatóak az EURO I-es
környezetvédelmi kategóriába tartozó járművek. Ezek fizetik jelenleg a legmagasabb útdíjakat,
mivel ők a leginkább környezetszennyezők. A második, B csoportba az EURO II-es besorolású
autók kerültek egy alacsonyabb díjmértékkel. Az A csoportba pedig az EURO III, vagy annál
jobb besorolásba tartozó járművek tartoznak a legkedvezőbb díjakkal.
Kategória
Útkategória
Környezetvédelmiosztály

A ≥ EURO
III
B = EURO
II
C ≤ EURO I

J2 kategória
J3 kategória
J4 kategória
GyorsGyorsGyorsforgalmi Főút forgalmi Főút forgalmi Főút
út
út
út
44,54

18,95

62,49

32,80

91,04

56,78

52,40

22,29

73,52

38,59

113,80

70,98

60,26

25,63

84,55

44,38

136,56

85,18

1. táblázat. Az úthasználat bruttó díja (Ft/km) 2015-ben Forrás: Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ, 2015.
Az 1. táblázatban látható, hogy az elektronikus útdíj bevezetésének hatására az úthasználatért
fizetendő díj mértéke jelentősen emelkedett. A fizetendő összeg díja függ a tengelyszámtól,
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ellenőrizhetőek, függetlenül attól, hogy van-e a közelükben ellenőrzőpont (Krausz, 2013).

illetve a környezetvédelmi kategóriától és az igénybe vett útszakasz besorolásától. Az
elektronikus útdíj-rendszer előnye, hogy serkenti a környezetkímélő járművek használatát,
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bevétel-növekedést is eredményez az államkasszában, amelyet az állam a törvény értelmében
úthálózat fejlesztésre és karbantartásra fordít majd.
Ez egyes fuvarozóknak átmeneti likviditási problémát okozott, abból kifolyólag is, hogy az
útdíj bevezetésekor csak előre fizetésre volt lehetőség, a kisebb cégek pedig nem tudták ezt
előfinanszírozni. Ezért a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ), mint az AÁK Zrt.
utódszervezete 2014 januárjától megteremtette az utólagos útdíj fizetés lehetőségét a
megbízhatónak ítélt ügyfelek részére. Ez a konstrukció a stabil vállalkozásoknak lehetővé teszi,
hogy akkor egyenlítsék ki a számlájukat – akár heti, kétheti vagy havi elszámolással – miután
használják a díjköteles útszakaszt. Emellett a kormány az árufuvarozók számára egy államilag
támogatott forgóeszközhitel konstrukciót dolgozott ki. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-nél
(később NÚSZ Zrt.) regisztrált kis-és középvállalkozások az általuk üzemeltetett, útdíj fizetésre
kötelezett gépjárművekre, járművenként maximum 1 millió Ft-os, rulírozó jellegű – azaz
visszafizetés esetén ismételten, akár többször is igénybe vehető – forgóeszközhitelt
igényelhetnek az Útdíj Hitelprogram keretében. A konstrukció segít áthidalni az úthasználat
előtt fizetendő útdíj, és az akár 90 nappal később befolyó fuvardíj megérkezéséig tartó,
likviditási nehézségeket okozó időszakot (Kovácsné Álmosdy, 2013).
Mivel az ágazatban igen nagy az árverseny, és a szolgáltatási díjak egyébként is alacsony
szinten mozogtak, így a szakma egységes állásponton volt abban, hogy az új költséget
(használatarányos útdíj) a szolgáltató által kiállított számlában önálló soron kell szerepeltetni
és azt teljes mértékben tovább kell hárítani a megrendelő felé (Duma és Karmazin, 2013). Nagy
hangsúlyt fektettek a kommunikációra, azonban az áremelkedés elfogadtatása nem volt
zökkenőmentes. Az is problémát okozott, hogy az útdíj rendszer év közben indult, így a
megbízók egyfelől azzal érveltek, hogy ezt a díjtételt bizonyára már előre beépítették a 2013as árakba, másfelől pedig a következő évi ártárgyalásig szerették volna kitolni az áthárítást. A
fuvardíj-emelés végül sikeresen ment végbe, a fuvarozócégek több mint 80%-a tudta átterhelni
a költségeket a megbízókra.
3. Az elektronikus útdíjfizetési rendszer gyenge pontjai a fuvarozók szemszögéből,
javaslatok a problémák megoldására
A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) nem sokkal az elektronikus útdíj bevezetése
után azonnali kezdeményezéssel fordult a fejlesztési miniszterhez, miszerint a használatarányos
útdíj-rendszer hibáit orvosolni kell. Ezek közül az egyik legfontosabb intézkedés az útdíj
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definíciójának módosítása lenne. A jelenlegi definíció: „az útdíj az útdíj-köteles elemi útszakasz
úthasználat alapján az útdíj-szedő által kivetett díj.” Azonban a fuvarozók tapasztalata szerint
a 6500 km díjfizetésre kötelezett útszakasz használatarányos megtételéhez a 2075 elemi
útszakasz kevés, hiszen sorozatosan tapasztalhatók a meg nem tett kilométerek utáni
befizetések.
A viszonylati jegyet igénybe vevő mikro-vállalkozások esetében problémát okoz az, ha
telephelyükön

felrakodnak,

a

legközelebbi

jegyvásárlási

lehetőségig

szabálytalanul

közlekednek. Ennek elkerülése érdekében az MKFE javaslata az, hogy a mikrovállalkozásoknak a regisztrációt követően lehetősége legyen megjelölni legalább három, a
környezetükben lévő viszonylati jegyértékesítő pontot, hogy az odáig tartó útszakaszon ne
büntessék őket (Kuklai 2013).
Az elektronikus fizetési mód is számos fuvarozónak okozott bosszúságot mindamellett, hogy
anyagilag is megterhelő volt számukra a rendszer beindulása. Számos panasz érkezett az
egyenlegfeltöltésre, előfordult 2–3 napos átfutási idő is.
A sofőrök saját bőrükön tapasztalták a rendszer indulásakor kialakult hiányos tájékoztatást. A
benzinkutaknál az alkalmazottak sokszor nem tudtak a gépkocsivezetők segítségére lenni, a
viszonylati jegy váltására alkalmas kioszkokat nem tudták használni, illetve megfelelő nyelvű
tájékoztatót sem tudtak kiadni. A külföldi sofőrök arra panaszkodtak, hogy hivatalos állami
szervektől semmilyen tájékoztatás nem érkezett a magyarországi e-útdíj bevezetéssel
kapcsolatosan, egyedül az MKFE információi alapján az IRU-tól (International Road Transport
Union) tudtak előzetes hírekhez jutni (Krausz és Horváth, 2013).
A magyar útdíjak mértéke megegyezik a külföldön kiszabott díjakéval, és szinte csak az
árfolyamkülönbséggel tér el a kettő egymástól. Ezzel nem lenne olyan nagy probléma, azonban
a befizetett díj fejében a sofőrök sokkal színvonalasabb szolgáltatásokat kapnak egyes európai
országokban. Az utak mentén található parkolók, pihenőhelyek mennyisége és tisztasága
példaértékű például Németországban vagy Ausztriában, ami a magyar helyzetre nem minden
esetben mondható el. Bár az útdíjból befolyt összeget az államnak az infrastruktúra fejlesztésére
kellene fordítania, ez Magyarországon egyelőre nem érzékelhető. Azonban nem szabad ilyen
korán ítélkezni a rendszer fölött, mivel a bevezetés óta még csak két év telt el.
4. Következtetések, javaslatok
Az elektronikus útdíj bevezetése olyan következményt is vonhat maga után a nemzetközi
fuvarozók esetében, hogy jelentősen megnövekszik a kombinált szállítás jelentősége
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ágazatnak a népszerűsége, amely környezetvédelmi szempontból nagyon hasznos lenne. A ROLA fuvarozáshoz már rendelkezésre álló infrastruktúra felújításával rövid időn belül
újraindítható lenne a kombinált fuvarozás e formája Szeged állomásról, Ez elsősorban a délinyugati tranzit forgalomban közlekedők számára lehet megoldás.
Nagy problémának bizonyult az, hogy a rendszert a megelőző tesztidőszak elhagyásával
vezették be. Minden szempontot figyelembe véve elmondható, hogy az elektronikus útdíj
Magyarországon történő bevezetése nem kellően előkészített és a tervezés nem terjedt ki
minden részletre. Az e-útdíj struktúrájának létrehozása közben nem volt meg a párbeszéd a
kormányzat és a hazai fuvarozók és szállítmányozók között, amely egy gördülékenyebb
rendszert eredményezhetett volna.
A rendszerhasználók tapasztalatainak figyelembevételével az első korrekciók már megtörténtek
(bírságamnesztia, elemi útszakaszok átalakítása), de a kormányzatnak a továbbiakban
mindenképpen törekednie kell arra, hogy Magyarország területén biztosítsa a kulturált és
elegendő számú és megfelelően védett parkolási lehetőség kialakítását a tehergépjárművek által
legsűrűbben használt útszakaszokon. Az autópályák mentén „Autohof” jellegű – komplex
szolgáltatást nyújtó – pihenőhelyek kiépítésére van szükség. A fuvarozók likviditási
helyzetének stabilizálását elősegítő eszköz lehet, ha az útdíj utólagos megfizetése
garanciavállaló szervezetek bevonásával is lehetségessé válik. A forgalmi rendszám elírásából
adódó esetek elkerülése érdekében javasolt a HD (használati díj) rendszerben már alkalmazott
javítási lehetőséget – minimális díjért – megteremteni az UD rendszerben közlekedő
tehergépkocsik számára is.
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Összefoglaló
A Hajdu Autotechnika nemzetközi elvárásoknak megfelelő autóalkatrészeket gyártó cég, melynek gyártási
volumene folyamatosan növekszik, így 2013-ban szükségét érezte az értékáram folyamatainak fejlesztésének. A
tanulmány a folyamatokban rejlő problémákra és veszteségekre és azok kiküszöbölési módjára lean eszközökkel
koncentrál. A következő módszereket alkalmaztuk: értékáram térképezés, munkanap fényképezés, ABC elemzés,
5S, terület kihasználtság számítások, lokációk kialakítása, mélyinterjú és költségmegtakarítási számítások. A
hangsúlyt az átfutási idő, értékteremtési idő, anyagmozgatás- és területmegtakarítási szempontokra helyeztük, a
fejlesztés révén lényeges javulást értünk el. További sikerekhez vezethet az üzemi szupermarketek kialakítása,
optimális készletek meghatározása, és az alkalmazottak képzése.
Kulcsszavak: fejlesztés, munkanap fényképezés, értékáram
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A mai gyorsan változó világunkban a vállalatoknak, cégeknek nagy hangsúlyt kell fektetni
azokra az eszközökre és módszerekre, melyekkel versenyképességüket meg tudják tartani. A
lean olyan szemléletmód, menedzsment és egyben módszer is, melynek a sikeres bevezetése
versenyelőnyt biztosíthat a vállalatoknak. „A lean gyártás vagy magyarul karcsúsított gyártás
napjaink legdivatosabb, legtöbbet ígérő, a teljes vállalati teljesítményt átalakító, vállalatirányítási
rendszerré nőtte ki magát” (HUSI, 2010, 14).
A kutatás témája kapcsolódik a Debreceni Egyetem Logisztika Menedzsment Tanszéken folyó
tudományos munkához. A Hajdu Autotechnika Zrt. 2013. november végén az értékáram
folyamatainak fejlesztésébe és átalakításába kezdett. Az átalakítási folyamatok elsődleges oka,
a folyamatokban rejlő veszteségek üzemi szinten. Minden gyártó- és termelőüzemnek fontos,
hogy folyamataik optimálisan fussanak le és ezáltal emelkedjen a termék minőségének
színvonala, a vevői megelégedés és a profit (Kocsi, Oláh ésBudai, 2013).
A lean az értékteremtés folyamtára helyezi a hangsúlyt minél kevesebb erőforrás
felhasználásával, valamint a veszteségek kiküszöbölésével. Minden olyan tevékenység, amely a
vevő szempontjából nem teremt értéket veszteségnek tekinthető. Womack (2011) a veszteséget
úgy definiálja, mint az a tevékenység, ami nem ad értéket a fogyasztónak, viszont erőforrásokat
emészt fel.
A lean alapvető eszközei az értékáram térkép, standard munka, a vizuál menedzsment és 5S
(Myerson, 2012). Ezen felül számos lean eszköz szolgálhat segítségünkre a hatékony munka
elérése érdekében. A lean bevezetéséhez tökéletes útvonal térkép az értékfolyam térképezése.
Az értékfolyam azon tevékenységeknek az összessége, mely ahhoz szükséges, hogy adott termék
vagy szolgáltatás eljusson az alapanyagtól a végfogyasztóig, vagyis az értékteremtő és nem
értékteremtő tevékenységek összessége. Az értékáram térképezés segítségével rávilágíthatunk a
folyamatokban rejlő veszteségekre, az anyag és információáramlásra, valamint az értéket adó és
nem értéket adó folyamatokra egyaránt. A lean másik hatékony eszköze az 5S, mely nem más,
mint a szelektálás, elrendezés, takarítás, standardizálás és a fenntartás folyamatait foglalja
magába, melynek elnevezése az előbb említett kifejezések japán kezdőbetűiből tevődik össze. A
standard egy szabály vagy egy példa, amely alapján egyértelmű elvárásokat támaszthatunk,
illetve megszüntethetjük a változékonyságot és ismételhetővé tesszük a folyamatokat
(Kosztolányi és Schwahofer, 2012). A vizuális eszközök, emlékeztetők segíthetnek a standardok
betartásában. A vizuális menedzsment segít a hatékonyabb munka elérésében, azáltal, hogy első
ránézésre tudni lehet például egy adott termék helyét. Ezen jelzéseknek köszönhetően gyorsan
és megfelelő módon tudjuk elvégezni tevékenységünket és a folyamatokat.
Russel és Taylor (2011) szerint a lean gyártás széleskörűen nyújt előnyöket például a készletek
csökkenése, minőség fejlődése, költségek csökkenése, helyigény csökkenése, rövidebb átfutási
idők, megnövekedett termelékenység, nagyobb rugalmasság, jobb kapcsolatok a beszállítókkal,
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egyszerűbb ütemezések és ellenőrzési tevékenységek, növekvő kapacitás, jobb emberi erőforrás
kihasználás, és több termékféleség kezelése miatt.
2. Anyag és módszer
Értékáram térképezés: A térkép elkészítése során egy ABC diagram segítségével választottuk
ki a termékcsaládot, ahol a termékek legyártott darabszámát vettük figyelembe. Az ABC elemzés
elkészítéséhez elsőként összegyűjtöttük a 2012 és 2013-ban legyártott termékek „listáját”
típusonként, majd ezt követően a termékekkel kapcsolatos gyártási darabszámot. Az adatokat
Excel segítségével kumuláltuk, majd csökkenő sorrendbe rendeztük, végül pedig egy diagram
segítségével szemléltettük az eredményt. Miután elkészítettük a legyártott termékekre az ABC
diagramot, két termékcsaládot jelöltünk ki az értékáram megfigyelése és elkészítése
szempontjából. Az értékáram térkép elkészítése során az alapanyag raktárba érkezésétől a
végtermékek fogyasztónak történő kiszállításáig végigkövettük és mértük a folyamatot, majd
lejegyeztünk minden fontos információt. A méréseket stopperórával végeztük. Az információk
begyűjtését követően elkészítettük a standard ábrákkal a térképet.
Munkanap fényképezés: A munkanap fényképezés alatt az értendő, hogy adott gépek,
alkalmazottak tevékenységét és azok időtartamát kell rögzíteni egy meghatározott
időintervallum között, ami többségében egy műszak, azaz 8 óra volt. Ezen tevékenységet úgy
végeztük, hogy adott gép mellett állva és stopperórával mérve papírra rögzítettük a gép
állásidejét, annak okát és időtartamát. A méréseket követően pedig egy Excel táblázatban
rögzítettük az adatokat. A mért, majd rögzített adatokból pedig számszerűsítettük a
veszteségeket. Így számadatokkal is alátámaszthatóvá válnak a nem értékteremtéssel töltött
időközök.
Terület kihasználtság számítások: Ezen módszer szintén számos mérést igényelt az üzem
területén. E számítások kapcsán adott részek területét számoltuk ki, melyből a legmegfelelőbb
tárolási módszerekre kellett ötleteket kitalálni.
3. Eredmények
Az évek során a vállalakozás eredményességének köszönhetően egyre több megrendelést kap,
mely által megnövekedett a gyártási volumene, megváltozott a termékek struktúrája, illetve
megnövekedtek a készletek, mely révén indokolt lett a fejlesztési folyamat. Így került sor 2013ban az értékáram folyamatok átszervezésére, fejlesztésére, melynek legfőbb oka a meglévő
veszteségek megszüntetése, a hatékonyabb működés és így a vevői igények minél magasabb
szintű kiszolgálása volt.
Az 1. táblázat jól szemlélteti a Myerson (2012) féle veszteségtípusok alapján a cégnél fellelhető
mudákat, mely eredményeként lépett életbe az értékáram folyamatok átszervezésének projektje.
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Készletek
Szállítás vagy mozgatás
Felesleges mozgás
Túltermelés
Várakozás
Felesleges tevékenység
Hiba, utómunka
Kihasználatlan emberi tudás

Üzemi veszteségek
Sok műveletközi tárolás
Az alap/kész anyagkeresés
Felesleges anyagmozgatás
Keresni kell a targoncást
Hosszú lejelentési utak
Nem volt ilyen veszteségtípus azonosítva
Nincs alapanyag
Nincs hulladékos konténer
Nincs műveletközi tároló konténer
A targonca felesleges köröket tesz
Hosszú lejelentési idők
Nem tudja lejelenteni a terméket
Nem volt ilyen veszteségtípus azonosítva
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Megnevezés

1. táblázat. Értékáram folyamatok átszervezésének okai. Forrás: Saját szerkesztés.
A veszteségek megállapítását követően a következő célok megvalósítását tűztük ki: gép és
emberi várakozási idők csökkentése, készletek csökkentése, terület felszabadítása, targonca által
okozott sérülések elkerülése, karbantartási és üzemelési költségek csökkentése, kapacitás
növelése és végül a termelékenység javítása.
Rother és Shook (1999) alapján nem egy konkrét termékre, hanem termékcsaládra
koncentráltunk. Vettük a típusonkénti termékek 2012 és 2013-ban legyártott darabszámát,
összegeztük, majd ABC analízis segítségével csoportosítottuk a termékeket.
Az így kapott eredményt az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra. ABC diagram a gyártott volumen és típusok szerint. Forrás: Saját szerkesztés a cég
adatai alapján
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A termékcsaládok közül a legtöbbet gyártott az úgynevezett teríték típusú alkatrészek, a második
legnagyobb volumenű termékcsalád pedig a héjszerű alkatrészek. Az A csoportba tartozó
mindkét termékcsaládot megvizsgáltuk, ebben a tanulmányban a teríték típusú alkatrészekkel
kapcsolatos eredményeket mutatjuk be. A 2. ábra a teríték típusú alkatrészek fejlesztés előtti
értékáram térképet mutatja be.

2. ábra. Teríték típusú alkatrészek fejlesztés előtti értékáram térképe. Forrás: Saját szerkesztés.
Az alapanyagok darabolásának átlagosan a ciklus ideje 10 másodperc, ami azt jelenti, hogy ennyi
idő alatt a gép egy darab lemezt ledarabol és a gépkezelő ezt lepántolja. A lepántolás egy
raklapnyi anyagra értendő, ami átlagosan 300 nagyobb és 600 kisebb terítéket foglal magában,
melyet még a géptől való elvitel előtt lepántolnak, azaz rögzítik, hogy a mozgatás során ne essen
le a raklapról. A pántolást követen a megfelelő ember az elektromos targoncával átviszi a
terítéktároló terültre, ahol még a végleges csomagolás előtt ellenőrzésen megy át a termék. Az
átcsomagolásra váró félkész terítékek átlagosan ötnapi készletként halmozódnak fel az üzem
területén, melynek területigénye 75 m². A kiszállítási igényeknek megfelelően a gyártási
utasításban napi ütemezéssel megkezdődik az átcsomagolás, melynek ciklusideje 4 másodpercre
tehető darabonként. Az átcsomagolás után pedig megtörténik a kiszállítás.
A folyamatról tehát elmondható, hogy a teríték esetén az átfutási megmunkálási idő 936 óra,
azaz 39 nap, melynek nagy részét a raktári alapanyag tárolása tesz ki. A projekt kapcsán az
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belüli átfutási időt is. A gyártás átfutási ideje üzemi szinten 144 óra, azaz 6 nap. A hasznos,
vagyis értékteremtő idő pedig mindössze 14 másodperc.
A munkanap fényképezés során felismerhetővé váltak a konkrét problémák, mint például hogy
a daraboló gép kezelője a darabolást követően lepántolja a termékeket, majd ezt követően az
anyagmozgató berendezés segítségével a kijelölt terítéktároló területre viszi a termékeket, illetve
ezek mellett még le is jelenti az általa készített munkadarabok számát mely a gyártás tekintetében
üres járatokkal jár, ami veszteséges. Mindezen tevékenységek mellett a tároló területre vitt
termékeket még plusz két fő ellenőrizte és átcsomagolta. A fejlesztés során ezt módosítottuk két
főre. Azaz maradt a gépbeállító, aki végzi a géppel kapcsolatos beállításokat és
terméklejelentéseket, valamint a kiszolgáló alkalmazott, aki segíti a gépbeállító munkáját a
termékek lepántolásával, ellenőrzésével és anyagmozgatásával. Így a „megtakarított” emberi
erőforrást más értéket teremtő folyamatra lehet hasznosítani. Arról nem is beszélve, hogy így a
gép kevesebbet megy üresjáratban, így több terméket lehet egységnyi idő alatt előállítani. A
veszteségidők mellett a felhalmozódó ötnapi készlet területigényének lecsökkentése is jelentős
szempont volt, hiszen a javulás esetén maga a gyártás átfutási idején is tudunk javítani. Ebből
kifolyólag a daraboló gép melletti polcrendszer átrendezésre került. A fejlesztés előtti állapotkor
ezen opció a nagyméretű targoncákból adódóan nem volt megvalósítható, viszont a fejlesztés
során az anyagmozgatást sokkal kisebb helyigényű elektromos gyalogkíséretű targoncákra
váltottuk, melyek már alkalmasak voltak ezeknek a polcrendszereknek a „használatára”. A
polcrendszer átalakításával tehát több raklap tárolására van lehetőség, így terület szabadítható
fel. A pazarlások csökkentése miatt tett intézkedéseink a következők:
•

üzemi lokációk létrehozása,

•

szabályozás, területfelosztás,

•

régi targoncák lecserélése elektromos targoncákra,

•

kiszolgáló személyzet alkalmazása,

•

puffer zóna, görgős kiemelők alkalmazása,

•

új lejelentő állomás telepítése,

•

belső tárolási rendszer átalakítása.

A megtett intézkedések révén a veszteségidőket jelentősen tudtuk csökkenteni. A következő, 3.
ábra a teríték termékcsalád fejlesztés utáni állapotát mutatja be.

LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016

139

Ellátási lánc stratégiák, eljárások

alapanyag készletre nem volt ráhatásunk, így a vizsgálat szempontjából kiemeljük az üzemen
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3. ábra. Teríték értékáram térkép, fejlesztés utáni állapot (2014). Forrás: Saját szerkesztés.
A veszteségek felismerése és azok kiküszöbölése lehetővé tette a hatékonyabb darabolási
tevékenységet. A következő 2. táblázat a teríték típusú alkatrészek fejlesztése kapcsán elért
eredményeket mutatja be.

Gyártás átfutási idő (h)

Fejlesztés
előtt
936

Gyártás átfutási idő üzemi szinten (h)
Értékteremetési idő (s)

144
14

Anyagmozgatás (m)
Terület (m²)

Tipikus mérőszámok

Fejlesztés
Eredmény (%)
után
864
8
Cash
flow
72
50 növekedés
10

29

35

280

21

75

30

60

Üzemeltetési
költség
megtakarítás
Géptelepítési
lehetőség

2. táblázat. Teríték típusú alkatrészek kapcsán elért eredmények. Forrás: Saját szerkesztés a
mérések és számítások alapján.
Az összesítő 2. táblázat összességében mutatja be a folyamtok átszervezése előtti és utáni
állapotot, valamint annak eredményét %-os formában. Összességében a gyártás átfutási időt
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teljes folyamatot nézzük, de ahogy azt már ez előzőekben is említettük, a projekt keretében az
alapanyag kapcsán felhalmozódó készlet befolyásolására nem volt ráhatásunk. Amennyiben az
átfutási idővel kapcsolatos javulást üzemi szinten vesszük figyelembe, a javulás szembetűnőbb,
hiszen így 50%-os csökkenést tudtunk elérni a gyártás átfutási idejében.
A fejlesztés eredményeinek százalékos kimutatása után az átszervezés költségmegtakarítási
szempontjait elemeztük, mely során megállapíthatóvá vált, hogy az átfutási időn való három
napos javulás tulajdonképpen nem konkrét költségmegtakarítást jelent a vállalat számára, hanem
pénzforgalom növekedést.

A

terítékek

előállítása

során

a

gyártásközi

készleteket

lecsökkentettük, ami azt jelenti, hogy három napos készletérték lekötését szabadítottunk fel a
fejlesztés során. A 2013-as év pénzforgalmához képest ez az érték 12%-os emelkedést mutat.
Az értékteremtő idővel kapcsolatos csökkenést a pántolás és külön csomagolási funkciók
racionalizálásából realizáltuk. Az értékteremtési idő így lecsökkent 14-ről 10 másodpercre,
vagyis 29%-kal lett kevesebb. Ebből adódóan plusz időt és emberi erőforrást nyertünk. A
fejlesztés előtti állapotkor a daraboló gép kezelője olyan plusz tevékenységet is végzett, amely a
berendezés üres járatát eredményezte. Kiszolgáló személy alkalmazásával a gépkezelőről
levettük a plusz feladatokat, elkerülve a „nem termelés” folyamatát. Azzal, hogy a gép
kezelőjével kapcsolatos veszteségeket kiküszöböltük, értékes időt nyertünk a berendezés
hatékony, termelési gépidejét tekintve, ami azt is jelenti, hogy ugyanannyi idő alatt többet lehet
gyártani. Ebből adódóan plusz bevételt realizálhat a vállalat.
Az anyagmozgatás a műveletek közötti távolságot és az aközben végrehajtott felesleges
mozgatásokat tartalmazza. A fejlesztés során kellő hangsúlyt fektettünk az anyagok megfelelő
elhelyezésre (polcrendszer átszervezése kapcsán) és így az anyagmozgatásból adódó felesleges
köröket 21%-kal (74 méter) tudtuk lecsökkenti, abból adódóan, hogy lényegesen könnyebb az
adott termékhez hozzáférni. A felesleges anyagmozgatás értékbeli meghatározását a
targoncaváltással kapcsoltuk össze, ami azt jelenti, hogy a kevesebb felesleges anyagmozgatás
során a targoncák kevesebb időt fordítanak e veszteségre.
A területkihasználtság szintén magas értéket mutat a 60%-os csökkenéssel, ami annak
köszönhető, hogy a polcrendszer átalakításával a polcokon több raklap fér el, így a területeken
ez által kevesebb a termék, valamint az időkészletek csökkentésével is kevesebb terméket kell a
tároló területeken tárolnunk. Az időkészlet csökkentését pedig úgy értük el, hogy a gyártási
ütemezést kisebb egységekben valósítottuk meg, ez által kevesebb termék lett felhalmozva, azaz
5 napi készletnek a területigénye lecsökkent 3 napi készletre, amivel egészen pontosan 45 m2
területet tudtunk felszabadítani. Ezen felszabadított terület jó lehetőséget ad akár egy újabb gép
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három egész nappal sikerült lerövidíteni, ami 8%-os csökkenést jelent abban az esetben, ha a
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betelepítésére is, ami nyilvánvalóan több bevételt hozhat annál hogy a készletek foglalják el az
értékes területet. A vállalat egy új berendezés üzemeltetése kapcsán a berendezés által legyártott
alkatrészek értékesítéséből jelentős árbevételt realizálhat, valamint a vevői igényeket is
szélesebb körben tudná kiszolgálni.
4. Következtetések és javaslatok
Összegezve elmondható, hogy az átszervezés egyértelműen előnyös volt a vállalat számára:
kevesebb várakozási idő, kevesebb anyagmozgatás, kevesebb készlet – több terület, kevesebb
felesleges mozgás, valamint ez által hatékonyabb a termelés, a dolgozók ergonomikusabb és
egészségesebb környezetben dolgozhatnak.
Következő javaslatok tehetők a folyamatok még hatékonyabbá tételére:
1)

A beszállítókkal való jobb kapcsolatok kiépítése, annak érdekében, hogy az alapanyag

készlet ne halmozódjon fel jelentős ideig a raktárban.
2)

Előnyös lenne meghatározni egy olyan optimális időkészletet a fő folyamatok között,

mely figyelembe veszi az esetleges géphibából adód kockázatokat is. Ezzel csökkenteni
lehetne a gyártásközi készleteket és az általuk elfoglalt területet, valamint a cash-flow-t is
növelné, ha kevesebb pénz állna a félkész termékekben, valamint az átfutási idő is javulna ez
által.
3)

Érdemes lenne jól kidolgozott és átgondolt jövőállapot térképet készíteni minden

termékcsaládra, annak érdekében, hogy a kitűzött cél felé egyértelműen lehessen haladni,
kikerülve a felesleges köröket.
4)

Végül az alkalmazottak képzése és oktatása mindezen folyamatokhoz nélkülözhetetlen,

így nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy a dolgozók szemléletmódját meg lehessen
változtatni az oktatások képzések révén.
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függ a járatok által érintendő helyek árufogadási időintervallumainak (árufogadási időablakainak) hosszától és
időpontjától. A téma vizsgálata azért is aktuális, mert a szolgáltatók egyre inkább törekszenek megbízóik
szállítási időre vonatkozó kéréseinek elfogadásával versenyelőnyhöz jutni, de ugyanakkor nem ismerik ezek
logisztikai következményeit. A cikk ismerteti azokat a számítógépes szimulációval és térgeometrián alapuló
analitikus számításokkal végzett kutatások eredményeit, amelyek szerint a rendelkezésre álló időkapacitás
csökkenése jelentősen
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logisztikai

teljesítményeket.

Koncentráltan jelentkező szűk időablakok a ráfordításokat akár többszörösére is növelhetik, a szállítási időtartam
alatt egyenletesen elosztott, de szűk időablakok hatása ennél általában kisebb. A feltárt tendenciák nemcsak a
szokásos áruelosztások és gyűjtések esetében hasznosíthatók, hanem a terjedőben lévő internetes áruvásárlások
logisztikájában is.
Kulcsszavak: áruterítés, időablak, disztribúció
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Az áruterítés, árugyűjtés járműfutás-szükségletére, az idő- és költségráfordítások nagyságának
tervezésére vonatkozóan fél évszázados kutatások eredményei állnak rendelkezésünkre. A
kutatások szerint a körjáratok összes hosszának, idejének nagyságát befolyásolja az ellátandó
terület mérete, alakja, az azon fekvő érintendő pontok száma, a szállítandó áruk mérete,
tömege, a járművek kapacitása. Igényesebb vizsgálatok rámutatnak a járművezetők
foglalkoztatási idejének, a rakodások időigényességének, a járművek menetsebességének
hatására is (Süle, 2009). Fontos kérdés ugyanakkor az is, hogy a járatok által érintendő pontok
árufogadási időintervallumai milyen hatást gyakorolnak a körjáratok teljesítmény- és
költségszükségletére. A kérdés feltevése azért is aktuális, mert a szolgáltatók az erős verseny
miatt törekednek megbízóik minden indokolt vagy indokolatlan igényének kielégítésére.
Gyakori, hogy a járművek fogadására már nem is időablakot, hanem időpontot adnak meg.
Tovább súlyosbíthatja a helyzetet, ha a különböző partnerek által adott időablakok
egybeesnek.
A logisztikai szakemberek természetesen tudják, hogy ezek az igények valamiképpen
befolyásolják a szükséges teljesítményeket (Hadjar et al, 2009). Nyilvánvalónak tűnik, hogy
a szűk időablakok valamiképpen növelik a futás-, idő- és költségráfordításokat, a környezet
károsanyag-terhelését stb. Mivel nem ismert az időablakok befolyásoló hatásának
mechanizmusa és mértéke, ezért a szolgáltatók megbízóikat se pozitív irányba ösztönözni, se
a felesleges igényeket kellőképpen szankcionálni nem képesek. Célzott kutatások nélkül
nehezen mondható meg, mennyivel kerül többe a szállítás, ha a megbízó szűk időablakot ad
meg, illetve mennyivel mérséklődnek a terítési ráfordítások, ha a szállítást az egész napra,
vagy több napra lehetővé tesszük. A logisztikai tarifákban szokásosan e tekintetben nincs is
semmiféle differenciálás: a követelődző megbízók specifikus igényének költségtöbbletét a
türelmesebb megbízók viselik.
2. A vizsgálat módszere
A vizsgálatot részben az angol Paragon SS szoftverével végeztük. A szoftver kvázi-optimális
járatokat tervez, értékelési feltétele a minimális idő, távolság, környezetterhelés stb., de egyik
kritérium esetében sem ad feltétlenül matematikai optimumot, csak ahhoz közeli eredményt.
A szoftverrel végzett szimulációs eredményeket igyekeztünk megbecsülni geometriai
alapokon nyugvó analitikus módszerekkel.
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A számítógépes szimulációhoz először egy 80 km sugarú kör alakú területet vettünk fel,
Magyarországon, valós úthálózattal, de minden útszakaszon azonos sebességgel (40 km/óra).
A területen véletlenszerűen helyeztünk el 200 pontot, ahová egységesen 1 egységnyi árut kell
szállítani. A példában alkalmazott járművek kapacitása 10 egység. A pontok egységesen 10
órás időintervallumban kereshetők fel, 6–14 óra között. A rakodási idő 30 perc pontonként. A
megkezdett rakodást az időablakon túl is be lehet fejezni, vagyis az érkezésnek kell az
időablakon belülre esnie.
A vizsgálat során a meglátogatandó pontokhoz először egy óra hosszúságú időablakokat
vettünk fel, majd ezeket több lépcsőben növeltük. A szimulációk során megvizsgáltuk, mi
történik, ha minden meglátogatandó pont ugyan azon időintervallumban van nyitva illetve azt
is, ha egy időintervallumban csak a pontok egy része látogatható meg. Az eredmények
összehasonlítását az összes pont meglátogatásához szükséges járműszám, futás, illetve
járműkihasználtság alapján végeztük el.
A geometriai alapokon nyugvó analitikus becslést az alábbi képletekkel és lépésekben
végeztük el.
Egy körjárat átlagos hosszát a következő módon becsülhetjük:
j ≈ 0,75 ⋅ T + 0,75 ⋅

G
⋅ TN =
0,75 km, ahol
q⋅N

T

a terület nagysága, km2

N

a pontok száma

q

az igény átlagos nagysága

G

a szállítás végző járművek átlagos kapacitása (a q egységében)

(1)

A jól szervezett körjáratok az egymáshoz közel álló pontokat járják végig. Ezek a pontok
alkotják a járat ellátási területét. A járatokhoz a terítés vagy gyűjtés megkezdéséhez ki kell
állni erre a területre, illetve a járat befejeztével onnan a kiinduló helyre vissza kell menni.
A korábban megadott adatok alapján egy járat hosszának átlaga (1) szerint:

j ≈ 0,75 ⋅ 20096 + 0,75 ⋅

10
⋅ 20096 ⋅ 200 = 181,5 km.
1 ⋅ 200

Mivel csak n-1 helyre kell átállni egy járatban, ezért kevés pontot tartalmazó járatok
hosszának pontosabb becsléséhez javasolható az alábbi módosítás (Vaughan, 1969):
j k ≈ 0,75 ⋅ T + 0,75 ⋅ (
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G
T
− 1) ⋅
q
N
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(2)

járatszám az összes igény és a járműkapacitás adataiból meghatározható, az összes
járműfutás-igényt úgy kapjuk meg, ha ezzel az (1) összefüggés eredményét megszorozzuk:
F≈

N ⋅q
⋅ jk =
3480 km.
G

(3)

A járművek napi foglakoztatási idejét 11 órában maximalizáltuk. Egy járat esetében az összes
rakodási és vezetési idő ennél nem lehet hosszabb. Az (1) összefüggés és a (2) korrekció
felhasználásával felírhatjuk az éppen alkalmazott GB teherbírástól függő járatidőt:

tW ≥ tL + tD ≈ tp ⋅


G B d t (G B )
G
0,75
0,75 T  G B

tp ⋅ B +
− 1
+
=
⋅ T+
q
v
q
v
v
N  q


(4)

Az összefüggésben az újabb szimbólumok jelentése:
tL
a rakodások időszükséglete a járatban (fordulóban)
tD

a járműfutás időszükséglete a járatban (fordulóban)

tp

a fajlagos rakodási idő (óra/tömegegység)

GB

a keresett célszerű járműkapacitás (tömegegységben)

d t (G B )

a járatok átlagos hossza a gépkocsi kapacitás függvényében

Nyilvánvaló, hogy nagyobb teherbírású gépkocsi több pont igényét tudja kielégíteni, mintha a
szállítást kisebb kapacitású járművel végezzük el. Feltételezhetjük, hogy az adott feladathoz
az a legjobb járműkapacitás, amely a rendelkezésre álló idő alatt még éppen teljesen
kihasználható.
Az adott foglakoztatási idő által determinált „legjobb” gépkocsi kapacitás a (4)
összefüggésből):
GB ≈

[

(

q ⋅ N ⋅ tW ⋅ v − 0,75 T N − N )
N ⋅ v ⋅ t P + 0,75 TN

)] = 1 ⋅ [200 ⋅11 ⋅ 40 − 0,75

(

20096 200 − 200 )

200 ⋅ 40 ⋅ 0,5 + 0,75 20096 ⋅ 200

)] = 12,4 (5)

Ez azt jelenti, hogy elvileg akár 12 egység kapacitású járműveket is lehetne foglalkoztatni.
Minthogy az általunk alkalmazott járművek kapacitása csak 10 egység, ezért nem áll fenn az a
veszély, hogy egy járat a rendelkezésre álló munkaidő hossza miatt ne tudna 10 pontot
meglátogatni.
A „legjobb” alkalmazható járműkapacitás meghatározásakor azonban az egy időben éppen
kiszolgálható (nyitva tartó) boltok időablakát is figyelembe kell venni (Daganzo, 1984a és
1984b). Amennyiben a jármű a lehető legkorábbi időpontban megérkezik az első ponthoz, s
legkésőbb az időablak végén érkezik meg a járat utolsó pontjához az alábbi összefüggés lesz
igaz:
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A módosított képlettel a járathossz 174 km lesz. Az összes feladat ellátásához szükséges
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G
 0,75 T  Gb

t O ≤ t P ⋅  b − 1 +
⋅
− 1
v
N  q
 q



(6)

Behelyettesítve az ismert adatokat azt kapjuk, hogy 10 egység kapacitású jármű esetén a
szükséges terítési idő csak 6,2 óra. Az (6) összefüggésből adott időablakhoz még alkalmazni
javasolt járműkapacitást a következőképpen fejezhetjük ki:
Gb ≈

q ⋅ tO
0,75 T
tP +
v
N

1 ⋅ 10

+q=

0,75 20096
0,5 +
40
200

(7)

+1

Ez alapján esetünkben akár 15 egység teherbírású jármű is használható lenne. A (4) és (6)
alapján számított értékek közül a kisebbik a mérvadó.
A gyakorlatban a legmegfelelőbb jármű meghatározása a feladat elvállalásakor történhet meg,
A

(5)

és

(6)

képletek

felhasználásával

a

már

meglévő

járművek

aktuális

kapacitáskihasználását számíthatjuk (Hirkó, 2006):

αB =

G
G
vagy α b =
GB
Gb

(8)

3. Időben egybeeső időablakok
A napi foglalkoztatási idő vagy az időablak szűkítésének közvetlenül jelentkező hatása, hogy
a járművek kevesebb pontot tudnak meglátogatni, azaz kihasználtságuk csökken. Először azt
vizsgáljuk, miként alakulnak a szükséges járműteljesítmények, ha a területen lévő boltok
egységesen szűkítik időablakaikat, mégpedig úgy, hogy ezek azonos időben kezdődnek és
végződnek. Az időablak az (2) összefüggésben a gépkocsikapacitás-kihasználtság révén fejti
ki hatását. Ezt úgy modellezzük, hogy a G kapacitás helyett az (7) formulával meghatározható
Gb kapacitással számolunk (ami tulajdonképpen nem más, mint G*αb). Minthogy a felvett
jármű 10 egység kapacitású, ezért mindaddig, amíg a Gb értéke ennél nagyobb, 10 egységgel
számolunk. Így megbecsüljük pl. a várható futásszükségletet. Az időablak 6–14 (azaz 10)
órával indul, majd lecsökken 6–13 (9) órára, s így tovább, végül az utolsó esetben 6–7 órával
fejeződik be.
Nyilvánvaló, hogy az időablakok szűkítésével csökken a rakodások végrehajtására
rendelkezésre álló összes időalap. Ezt mutatja a második oszlop. Minthogy 200 pontunk van,
az induló érték 10*200, a befejező pedig 1*200 óra. A továbbiakban ezt az időalapot tekintjük
az egyes változatok összehasonlítása alapjául. A 3. és 4. oszlopok a számítógépes
járattervezővel végzett tervek eredményeit mutatják. Az 5. és 6. oszlopok a bemutatott
képletekkel számított jármű- és futásszükségletet tartalmazzák. A táblázat utolsó két
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az

(8)

képlettel

számított

teherbírás

kihasználás

értékeket

láthatjuk.

Megfigyelhetjük, hogy mindaddig, amíg a kihasználás nem csökken 1 alá, a számított
járműfutás változatlan marad. Ez addig tart, amíg az időablakok hossza 7 alá nem csökken.
Ha az időablak hossza kisebb, a járművek teherbírás-kihasználása romlik. Egy órás időablak
mellett a jármű már legfeljebb 2 pontot tud érinteni egy fordulóban (járatban), ezért a
kihasználás 0,2-re, illetve ez alá csökken.
A számítógépi szimuláció esetében az alkalmazott járművek száma már 8 órás nyitvatartási
időintervallum esetén 20 fölé emelkedik, jóllehet ennél kevesebb jármű is képes lenne a
feladat ellátására. Ez azért van így, mert a program nem a minimális járműszámot, hanem az
optimális járműfutással járó megoldást keresi.
Összes
rakodási
idő

Szimulált
járműszám (P)

Szimulált
járműfutás
(P)

Becsült
járműszám

Szimulált/
becsült
jármű

Szimulált
kihasználás (P)

Becsült
kihasználás

óra

óra

10

2000

darab

km

darab

20

3500

20

km

%

egység

egység

3480

100,6

1,000

9

1800

20

3500

20

1,000

3480

100,6

1,000

8

1600

21

3525

1,000

20

3480

101,3

0,952

7

1400

21

1,000

3593

20

3480

103,2

0,952

6

1200

1,000

24

3866

23

3700

104,5

0,833

5

0,900

1000

28

4194

25

3974

105,5

0,714

0,800

4

800

36

4875

34

4798

101,6

0,556

0,600

3

600

45

5697

40

5456

104,4

0,444

0,500

2

400

63

7189

67

8091

88,9

0,317

0,300

1

200

104

10824

100

11384

95,1

0,192

0,200

Időablak
hossza

Becsült
járműfutás

1. táblázat. Becsült és szimulált járműfutás szükséglet a rendelkezésre álló rakodási összes idő
függvényében. Forrás: saját szerkesztés.

1. ábra. A számítással becsült és a számítógéppel szimulált eredmények egybevetése
koncentrált időablakok esetében. Forrás: saját szerkesztés.
Az ábrán azt is jól láthatjuk, hogy az időablakok jelentősen megnövelhetik a körjáratok összes
hosszát. Ebben az esetben ez azért következik be, mert a járművek rövid időablak esetén egy
járaton belül csak kevés pontot látogathatnak meg, s emiatt többször kell a ellátandó területre
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oszlopában
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ki- és onnan beállni. Ha az időablakot 7 óráról 2 órára szűkítjük, akkor már több, mint
kétszeres futással kell számolnunk, 1 órás időablakok esetében pedig a szükséges kmráfordítás a háromszorosára nő.
4. Egyenletesen elosztott időablakok
Itt olyan esetet vizsgálunk, amelyben a csökkenő időablakok időben nem esenek egybe. A
napi foglalkoztathatósági idő változatlan marad (11 óra), az egymás után következő
időablakok összes hossza pedig 10 óra, mint az előző esetben.

Az időablakok hosszát

ugyanakkor egyformának vettük fel, azaz 5-5, 3,3-3,3 stb. órára. Ez például az 5 órás időablak
esetében azt jelenti, hogy a pontok fele 6–11-ig a másik fele pedig 11–16 óráig van nyitva. Ha
az időablakok megosztása 3,3 órás, akkor a pontok 6:00–9:20, 9:20–12:40 és 12:40–16:00
között fogadhatják a járműveket. Az egyidőbe eső időablakokkal rendelkező pontok a
területen véletlenszerűen szétszóródva helyezkednek el.
Most a (2) és (3) összefüggés kicsit módosított változatával kell a szükséges
futásteljesítményt meghatároznunk, mert egy nyitvatartási időperiódusban a pontoknak csak
egy része érhető el. Egy időpillanatban például az elérhető pontszám induláskor 200, de 5 órás
időablaknál már csak 100, és 1 órás időablak esetében csupán 20. Emiatt az elérhető pontok
távolsága nő:

 N ⋅q
G ⋅α B
T
− 1) ⋅
=
0,75 ⋅
, ahol
Fosztott ≈ 0,75 ⋅ T + 0,75 ⋅ (
q
N
X

 G ⋅α B
NX

az egyszerre nyitvatartó pontok száma

αB

az adott időablakhoz tartozó járműkihasználhatóság
Összes
rakodási
idő

Szimulált
járműszám (P)

Szimulált
járműfutás
(P)

Becsült
járműszám

óra

óra

10

2000

darab

km

darab

20

3500

20

5

1000

22

3899

20

3,33

666

23

4271

2,5

500

25

Időablak
hossza

(9)

Szimulált/
becsült
jármű

Szimulált
kihasználás (P)

km

%

egység

Becsült
kihasználás
egység

3480

100,6

1,000

1

4040

96,5

0,909

1

20

4471

95,5

0,870

1

4770

21

4841

98,5

0,800

0,995

Becsült
járműfutás

2

400

27

5079

22

5242

96,9

0,741

0,952

1,66

332

28

5181

22

5609

92,4

0,714

0,916

1

200

30

5565

25

6777

82,1

0,667

0,817

2. táblázat. Becsült és szimulált járműfutás szükséglet a rendelkezésre álló rakodási összes idő
függvényében egyenletesen elosztott rakodási idők esetén. Forrás: saját szerkesztés.
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az egyszerre nyitva tartó pontok száma kevesebb lehet, mint az indítandó járműszám. Ebből
következik, hogy a járművek egy része nem tud elég korán elindulni és a járatot korábban kell
befejeznie. Ha a nyitvatartási idő 1 óra, akkor például egyszerre már csak 20 pont fogadja a
járműveket, ugyanakkor 20-nál jóval több járat van a területen. A járatok egy része tehát nem
képes annyi pontot érinteni, mint amennyi a (4) képletből következne. Ilyen esetekben a
számított értékek már erősen torzítanak. Ez megfigyelhető a 2. táblázat 7. oszlopának alsó
soraiban, amely szerint 1 órás időablak esetén a számítással elkövetett hiba megközelíti a
20%-ot.

3. ábra. A járműfutás szükséglet illetve az elérhető pontok távolságának alakulása elosztott
időablakok esetében. Forrás: saját szerkesztés.
A koncentrált időablakok esetében nyilvánvaló, hogy a pontok elérhetőségének rövidülése
miatt a járatok az időintervallum szűkülésével arányosan mind kevesebb pontot érhetnek el.
Itt ugyanakkor a célszerűen alkalmazandó járműkapacitások annak ellenére csökkennek, hogy
minden jármű egész nap dolgozhat. Ennek magyarázata az azonos időkeretben elérhető
pontok számának mérséklődésében rejlik. Minél kevesebb pont van „nyitva” egy
időszakaszban, annál távolabb lesznek egymástól. Amint a járat érint egy pontot, a következő
elérhető pontig mind több időt kell utaznia.
Időablak hossza (óra)

10

5

3,33

2,5

2

1,66

1

Egyszerre elérhető pontok (db)

200

100

67

50

40

33

20

Szimulált átlagos táv (km)

10,9

13,8

15

16,2

16,9

17,4

19,1

Számított átlagos táv (km)

7,5

10,6

13,1

15

16,8

19,4

23,8

3. táblázat. Az átlagos ponttávolságok változása az azonos időben elérhető pontszámok
függvényében. Forrás: saját szerkesztés.
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Az eredményeket a 2. táblázat foglalja össze. Ahogy az időablakok hossza nagyon lecsökken,
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Ha a nyitvatartási idő hosszú, 10 óra, az egymást követő pontok átlagos távolsága mintegy 10
km körüli, mind a 200 pont elérhető. Két órás időablak esetében csak 40 pont van nyitva
egyszerre, a távolság már 17 km körül alakul.
5. A koncentrált és az egyenletesen elosztott időablakok összehasonlítása
Az 1. és 2. táblázatok egybevetése mutatja, hogy a szükséges teljesítmények kisebb
mértékben növekednek akkor, ha a pontok időablakait szűkítjük, de azok a járművek
foglalkoztathatósági ideje alatt egyenletesen elosztva fordulnak elő. A 4. táblázatban a
számítógépes szimuláció eredményeit láthatjuk.
Összes futásigény,
Összes futásigény,
koncentrált időablak, egyenletesen osztott Koncentrál/számított
km
időablak, km
%

Időablak hossza,
óra

Összes nyitvatartási
idő, óra

10

2000

3500

3500

101

5

1000

4194

3899

108

3,33

666

5296

4271

124

2,5

500

6372

4770

134

2

400

7189

5079

142

1

200

10824

5565

195

4. táblázat. A koncentrált és az egyenletesen elosztott időablakok esetén szükséges
járműfutások egybevetése számítógépes szimuláció esetén. Forrás: saját szerkesztés.
A 4. táblázat adatait a 4. ábrán is megjelenítettük. Jól látható, hogy 5 órás időtartamig az
osztott és a koncentrált időablakokok mellett a járművek futásszükséglete gyakorlatilag
megegyezik. Ennél kisebb időablaknál viszont az osztott rendszer sokkal jobbnak bizonyul, a
feladat lényegesen kevesebb járműfutással végezhető el. Egy órás időablak esetén egybeeső
időablakok mellett már kétszerannyi járműfutással kell számolnunk az egyenletesen elosztott
időablakok esetéhez viszonyítva.

4. ábra. Koncentrált időablakok esetén az időablakcsökkenés nagyobb
teljesítményszükségletet indikál. Forrás: saját szerkesztés.
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Vizsgálataink kezdetén megállapítottuk, hogy a két lehetséges szélső eset, az és a nap
folyamán egyenletesen elosztott időablakok mellett milyen kapcsolat áll fenn az időablak és a
teljesítmények között. A valóságban e szélső esetek kivételesen fordulhatnak elő, az
időablakok hossza vegyes, rövid és hosszú nyitva tartások egyaránt megtalálhatók, ezen
túlmenően átfedik egymást. Az ilyen, valós körjárati rendszerek teljesítményigénye az
általunk megfogalmazott két szélsőérték közé esik (Hirkó, 2008). Ha a feladat sok és rövid,
továbbá egy időben jelentkező időablakot tartalmaz, akkor a várható ráfordítások a
koncentrált esethez állnak közelebb. A nap közben elosztható, jelentős átfedésekkel, de
viszonylag nagyobb csúcsok nélküli szállítások esetén a járműfutás-igény inkább az osztott
időablakokra számítható eredmények felé tendál.
Az eredményeket és azok használhatóságát természetesen befolyásolják a kiinduló adatok. A
valós életben a megrendelők árufogadási idői sokkal szélesebb skálán mozognak, azok egy
napon belüli eloszlását sok tényező befolyásolja. A kutatás eredményei ezért irányadóak, de
felhívják a disztribúciós tevékenységet végző vállalatok figyelmét arra, hogy célszerű
rendszeres időközönként tevékenységüket ilyen irányból is felülvizsgálni a valós adatok
felhasználásával. Az aktuális helyzet és a körülmények nyújtotta lehetséges módosítások
felülvizsgálatával és összehasonlításával kaphatnak információt a piaci szereplők arról, hogy
esetük a hatékonyság és a költségek milyen irányba változnának az időablakok
befolyásolásával. Ezek ismeretében van lehetőségük olyan tarifa rendszer kidolgozására és
kiajánlására, mely ösztönözheti a partnereket arra, hogy a javasolt feltételeket elfogadják.
Ezzel jól jár a megbízó, hiszen kevesebbet kell fizetnie a szállításért, jól jár a vállalkozó, mert
alacsonyabb költséggel és jobb hatékonysággal dolgozhat, illetve emellett megjelenik egy
össztársadalmi előny is, melye a szállítóeszközök hatékonyabb kihasználtságából adódó
alacsonyabb környezetterhelésből (zaj, CO2, utak zsúfoltsága, stb.) adódik.
Az internetes kereskedelem térnyerése is ráirányítja a figyelmet az időablakok kérdésére.
Nem mindegy, hogy a rendelt árut mennyi időn belül kell kiszállítani. Evidensként
kezelhetjük, hogy a hosszabb időtartamú árufogadási készség mellett a szállítás jobban
szervezhető meg, mintha arra csak néhány óra áll rendelkezésre. Bár néhány esetben a
kiajánlott árakban láthatunk a szállítási időtől függő különbséget, nincs tudomásunk olyan
elemzésekről, amelyek e gyakorlat elméletét megalapozták volna. Célszerűnek tarjuk ezért a
kutatásokat ebbe az irányba is folytatni.
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Összefoglaló
A lean menedzsment, vagy magyarul karcsú menedzsment fő célja a mindennemű veszteség kiküszöbölése a
vállalati működésből. A veszteségektől mentes működési folyamatok gyorsabbak, hatékonyabbak, jobb minőséget
biztosítanak a vállalkozások számára. A lean elvű menedzsment legfontosabb szempontja a költséghatékonyabb
működés. Napjainkban egyre több vállalat érdeklődését kelti fel és kezdi alkalmazni a lean menedzsment elveit a
vállalat életében, versenyképességi előnyöket remélve a bevezetésétől. Kutatásunk célja, hogy bemutassuk a lean
szemlélet gyakorlati alkalmazását egy multinacionális termelő vállalat beszerzésmenedzsment területén. Emellett
tanulmányunk további célja, hogy rávilágítsunk arra, hogy a lean eszközök hogyan segíthetik a
beszerzésmenedzsment működését és fejlesztését.
Kulcsszavak: lean menedzsment, beszerzésmenedzsment

1. Bevezetés
„A stratégiai döntések határozzák meg egy vállalat életében a siker és a bukás közti
különbséget, főként jelen nehéz gazdasági körülmények mellett. Ilyen adottságok között
született a TPS (Toyota Production System, magyarul: Toyota Termelési Rendszer) típusú

1
A publikáció elkészítését a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0001 számú projekt támogatta. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Lean elvek érvényesülése a modern beszerzésmenedzsmentben 1
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vállalatvezetés a II. világháború utáni Japánban, mely a lean elvű vállalatirányítás alapját
képező rendszerek egyike. A veszteségeket csökkentő, így a termelés hatékonyságát növelő
filozófia természetesen nem a semmiből nőtte ki magát, sikerének kulcsa az addigra már jól
ismert (japán és angolszász) eszközök és módszerek hatékony ötvözetében rejlett. Azóta is
jellemző a leanre, hogy amint egyre több vállalatnál vezetik be és alkalmazzák sikerrel, úgy
folyamatosan változik maga a filozófia is. Minden implementáló cég hozzátesz a leanhez, és az
évek, évtizedek során változik és gyarapodik a rendelkezésre álló tudásbázis. A lean, mint
esernyő fogalom már nem csak a termelésre vonatkozó gyakorlatok és praktikák összességét
foglalja magába, mivel a termeléstől független más szakterületeken is elkezdődött a
filozófiaváltás. Hallhattunk már sikeres lean alkalmazást irodai, közigazgatási és akár
egészségügyi területhez kapcsolódóan is” (Leanforum, 2011). A kutatásunkban a lean
menedzsment alapelveit és a működésének eszközeit mutatjuk be a szakirodalmak
felhasználásával egy hazai elektronikai termékeket gyártó vállalat példáján.
2. Anyag és módszer
Módszertani oldalról a kutatásunk az esettanulmányok módszerének segítségével történt.
Majoros (2004) alapján esettanulmányt akkor érdemes készíteni, ha a kérdések egy gazdasági
szervezet felé irányulnak, és olyan tényeket kell azonosítani, amelyek a szervezet vagy annak
egy egységének mélyreható vizsgálatában jelentőséggel bírnak. Készítése során fel kell tárni
mind a múltbeli, mind a jelenbeli változásokat, kérdéseket. Szerkezetét tekintve leíró
esettanulmány. A felmérés módszertana egy mélyinterjú, melynek tagjai a CI („Continuous
Improvement”, magyarul: Folyamatos Fejlesztés) koordinátora és a beszerzés vezetője. Az
interjú időpontja 2015. július volt.
2. Eredmények
2.1. A lean menedzsmentről
A lean jelenleg a legnépszerűbb vállalatszervezési filozófia, termelés- és szolgáltatásfejlesztésieszköztár, bátran nevezhetjük a jövő gondolkodásmódjának, filozófiájának is. Mivel napjaink
kulcskérdései közé tartozik világszerte, így Magyarországon is a termelékenység és a
hatékonyság kérdése. Azok a cégek, amelyek a modern gazdaság szabta követelményeknek
nem tudnak eleget tenni, alul maradnak a piaci versenyben (Péczely et al., 2009).
„A lean termelési rendszert sok néven szokták említeni, úgymint: lean gyártás, lean
menedzsment, lean módszer. Mivel maga a lean angol szó soványat, karcsút jelent, ezért
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kifejezés is” (Gyenge et al., 2015).
Tóth (2007) szerint „a lean minimalizálja, illetve megszünteti a folyamatokban meglévő, nem
értéknövelő műveleteket, csak a legszükségesebb erőforrásokat használja, úgy hogy az adott
terméket, szolgáltatást vagy információt a vevő által megkívánt minőségben, árban és
határidőre adja át”. Németh (2008) úgy véli, hogy „a lean szervezet nem sovány vagy anorexiás,
hanem fitt és rugalmas, mentes a felesleges terhektől, jól gazdálkodik az erejével, amelyet
edzéssel fejleszt”.
„Bár többé-kevésbé egyetértés van abban, hogy a lean menedzsment gyökerei a Toyota
Termelési Rendszerig (TPS) nyúlnak vissza, a lean felfogások térben és időben eltérnek
egymástól” (Kovács, 2013). Néhányan a leant, mint költségcsökkentő eszköz értelmezik, de
akadnak olyanok is, akik ezzel ellentétben tágabban értelmezik, s nemcsak a termeléssel, hanem
egyéb más vállalati területtel kötik össze. Véleményünk szerint a lean az alapfolyamatokban
rejlő veszteségek azonosítására és kiküszöbölésére alkalmas „eszköz” (minden olyan dolog,
ami nem ad értéket a termékhez, veszteség), mely egy szemlélettel párosul, melyet minden
alkalmazója saját magára szab.
2.2. A lean eszközök szerepe a beszerzésmenedzsmentben
„A lean szervezet olyan, mint az iskola, amennyiben tanító és tanuló szervezet. A különbség
az, hogy a tanulás a munkafolyamatok állandó fejlesztésére irányul, a vevők jobb kiszolgálása
érdekében. A lean szemléletű vállalatoknál minden nap tanulnia kell mindenkinek. Az emberek
nap, mint nap azzal a szándékkal mennek dolgozni, hogy a cég fejlesztésén fáradhatatlanul
munkálkodva tanuljanak és gyarapítsák ismereteiket. Ennek fogalmát fejezi a kaizen szó”
(Martichenko, 2013). A Kosztolányi és Schwahofer (2015) által írt Lean szótár szerint a kaizen
folyamatos fejlesztést, olyan apró fejlesztési lépcsőkből álló végtelen folyamatot jelent,
amelyben a fejlesztésekhez elsősorban nem anyagi erőforrásokat, hanem a dolgozók
kreativitását használjuk fel. Sok vállalat életében minősítik a fejlesztéseket, éves kaizen
díjakkal, amellyel jutalmazzák a legjobb dolgozói ötleteket. Az „Év Kaizen Díj” minden cég
esetében valamilyen probléma megoldására, vagy valamilyen költség csökkentésére irányulhat.
Lehet például díjat nyerni csomagolóanyagok csökkentésével, vagy raktárakban történt
helykihasználással is.
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2.2.1. A lean módszer működése
„A lean módszer első és legfontosabb tézise, hogy pusztán leutánozni vagy megtanulni nem
lehet, sokkal inkább be kell építeni a mindennapi gyakorlatba, amihez gyökeresen át kell
alakítani a cég szervezeti kultúráját és az uralkodó szemléletmódot is. Fontos, hogy a szervezet
minden tagja váljon elkötelezetté a lean irányába” (Gyenge et al., 2015).
A lean menedzsment bevezetésének megalapozását a megfelelő szemlélet és vállalati kultúra
kialakításával célszerű elkezdeni. Ehhez bizonyos alapelveket, értékeket magáévá kell tenni
mindenkinek, be kell építeni a döntéseibe, gondolkodásmódjába, hogy a lean működés
felépülhessen. A lean menedzsment nem egyszerűen egy technikai rendszer, amelyet meg lehet
vásárolni és bizonyos határidőre be lehet vezetni, ez egy vállalatirányítási filozófia és az ahhoz
tartozó módszerek együttese, amelyet emberek vezetnek be és működtetnek (Németh, 2008).
„A lean módszertant (a termeléshez hasonlóan) a logisztikában is két részre bonthatjuk, mely
alapvetően a vállalat vertikális struktúrája szerint különíthető el:
•

egyrészt a lean alapelvek alkalmazása a vállalat taktikai és menedzsment szintjén
(amelyet a vállalatvezetést hivatott hatékonyabbá tenni),

•

valamint a lean eszközrendszerét felhasználva az operatív, úgynevezett padló szintű
fizikális folyamatfejlesztések” (Antal, 2013).

Womack és Jones (2009) szerint a lean szemlélet 5 alapelvben foglalható össze:
•

a termékek értékének (value) pontos meghatározása,

•

a termékek értékfolyamatának (value stream) azonosítása,

•

az érték áramlásának (flow) biztosítása,

•

és annak lehetővé tétele, hogy a vevők a húzóelv (pull) alapján tegyenek szert értékre a
gyártótól,

•

valamint a tökéletesítésre (perfection) való törekvés.

A lean szemlélet és a lean termelési rendszerek adaptációi vállalatonként eltérnek. A rendszer
bevezetésére vállalkozó szervezeteknek maguknak kell meghatározni a rendszer részleteit,
figyelembe véve a tevékenység jellegét, a szervezet jellemzőit és a jelenlegi vállalati kultúrát.
Természetesen a lean rendszereknek vannak olyan sarkalatos pontjai, amelyet nem lehet
figyelmen kívül hagyni (Oláh és Nagy, 2015).
A tanulmányunkban vizsgált vállalat is meg akart felelni a folyamatosan változó vevői
igényeknek. Ezért úgy vélték, a lean menedzsment kialakítása és alkalmazása segít abban, hogy
ezeknek az elvárásoknak eleget tudjanak tenni. A lean kialakulása a vizsgált vállalkozásnál
2006-ben kezdődött és 4 fázisban történt, amit az 1. ábrán szemléltetünk.
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CI felhatalmazott
részlegek kialakulása

3. fázis
CI kialakulása, lean
szervezet létrejötte
2. fázis
Lean fókusz kialakulása
1. fázis

Lean alapok elsajátítása

1. ábra. A lean szemlélet kialakítása a vizsgált vállalatnál. Forrás: Saját szerkesztés.
Az első fázisban a lean alapok kialakítása egy ember nevéhez fűződött, aki egy lean tréningen
szerzett tudását és tapasztalatát akarta kamatoztatni, és célként tűzte ki a vállalatnál a lean
menedzsment bevezetését. Első fejlesztése egy kaizen volt, mellyel megváltoztatták egy eddig
használt folyamatot, mellyel időt takarítottak meg. A második fázisban már a vezetést arra
sarkallták, hogy a lean alapjait minél több dolgozóval próbálják megismertetni, s ezt a
mindennapokban próbálják meg kamatoztatni. Ebben a fázisban főként a veszteségek
kiküszöbölése volt a cél, a helyigények kialakításán változtattak, a felesleges mozgásokat
szűrték ki s az átállási időket csökkentették. Néhány éven belül pedig elérték a harmadik fázist,
melyben már lean szervezetről beszéltek, amikor már a CI, a folyamatos fejlesztés kultúrája
már a teljes vállalati szervezeten belül működött. Már együtt dolgoztak ki a vállalaton belüli
részlegek fejlesztéseket, kialakultak a lean eszközök, s minden dolgozó számára egyértelművé
és mindennapossá váltak a vizuális menedzsment eszközei, a különböző szoftverek használata.
Az utolsó fázisban még napjainkban is tart, mivel a fejlesztések sosem érnek véget. A vezetés
és a vállalat lean menedzsmentjének szüksége volt egy egységes vállalati modellre (2. ábra).
Ezzel mérni lehet az egyes részlegek teljesítményét, érettségét a kitűzött célokhoz képest.
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4. fázis
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Résztvevők

CI modell
Változás
iránya

Változás
eszközei

2. ábra. A folyamatos fejlesztési (CI) modell. Forrás: Saját szerkesztés.
Kezdetben a CI modell egyes részlegeken, például a termelésben működött, ma már a vállalat
minden részlegén, így a beszerzés területén is működik. A CI modell segítségével mutatják
meg, hogy milyen fejlesztést valósítottak meg, milyen módszerekkel, és milyen szervezeti
egységeken belüli. A folyamatos fejlesztés kultúrája minden érintett számára előnyökkel,
ugyanakkor felelősségekkel is jár. A vevői, partnerei és beszállítóival szemben a vizsgált
vállalkozás elsődleges felelőssége abban rejlik, hogy párbeszédet alakít ki az elvárásokkal, a
szállított értékekkel kapcsolatban. Cél a hosszú távú partneri kapcsolat kialakítása.
Az ebből származó kétoldalú előnyöket Szegedi és Prezenszki (2008), a következőképpen
foglalja össze:
• kölcsönös tisztelet a vevő és a szállító között,
• közös erőforrások hatékonyabb kihasználása,
• kapcsolódó folyamatok optimalizálása,
• nyereség növelése,
• megosztás lehetősége, közösen lehetőség nyílik a folyamatos fejlődésre.
2.2.2. A lean eszközök
A lean eszközök a Womack és Jones (2009) által meghatározott alapelv megvalósítását
támogatja. Damrath (2012) szerint néhány a legfontosabb lean menedzsment módszerek,
eszközök közül, melyeket a termelésben használnak:
•
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Standard Work: standardizált munkavégzés.

•

Poka-Yoke: hibavédelem.

•

5S Visual Management: 5S vizuális menedzsment technika.

A vállalatok között azokat tekinthetjük lean elveket alkalmazónak, amelyeknél ezeket az
alapelveket az eszközökön keresztül a mindennapi működés lehető legtöbb területére
integrálják. Az egész ellátási láncot áthatják, túlmutatva sokszor egy-egy vállalat határán
(Losonczi és Demeter, 2013).
A vizsgált vállalkozás is számos lean eszközt és módszert használ a problémák megoldására, a
költségek csökkentésére. Az, hogy melyik az a módszer, eszköz, ami a megfelelő, vagy amivel
sikert

lehet

elérni,

általánosságban

meghatározni

egyértelműen

nem

lehet,

mert

vállalkozásonként, tevékenységenként is más-más eredmény érhető el. Más a standardizált
munkavégzés egy élelmiszer-termelő vállalkozásánál, és más egy egészségügyi intézményben.
A vizsgált vállalkozás beszerzés-menedzsmentje területén a lean menedzsment kialakítás a
harmadik fázisban (1. ábra) történt, amikor már a vállalkozás minden részlegében működött a
lean. Kezdetben spontán fejlesztésekkel, majd kidolgozták a beszerzésmenedzsment területén
a lean filozófiát, majd mérni kezdték a fejlesztések eredményeit (pénzbeli megtakarításokban).
A beszerzés területén nehezebben lehet azonosítani a veszteségeket, mint a termelésen. A
beszerzés területén főként az adminisztrációból adódó veszteségek voltak számottevőek (több
papírmunka, sok selejt, rosszul kitöltött, leadott megrendelés) így ez volt az a terület, ahol
először alkalmazni kezdték a lean eszközöket, elsőként egy szoftver alkalmazásával, mellyel a
felesleges papírmunkát, és az ebből adódó időkiesést tudták csökkenteni. Majd ehhez hasonlóan
a vállalat többi területén is alkalmazni kezdték a lean eszközöket és módszereket.
A lean eszközök, amelyek beszerzésmenedzsment területén érvényesülnek (a vállalati
esettanulmány alapján):
•

5S vizuális technika. A beszerzési területen az 5S bevezetéséhez felelősöket határoztak
meg, akik oktatásokat tartottak és a lean jelentőségét próbálták növelni a dolgozók és a
vezetők között egyaránt.

•

Kaizenek (külön falon megtalálható a Kaizen ház, illetve a hónap kaizenei.), JDI-k
(„Just Do It”), és projekttervek alkalmazása. A cég megalkotott egy Kaizen modellt is
(3. ábra), melyen a különböző fejlesztéseket különítik el. Az igazi áttörést ennek a
modellnek a megalkotása adta számukra.
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Kaikaku
Rendszer
Kaizen
Kis Kaizen

Just Do It (JDI)

3. ábra. A Kaizen modell. Forrás: Saját szerkesztés.
•

Az első szint a JDI, legegyszerűbb fejlesztések. Itt a megoldás egyénileg, nem csapatban
történik. A második szinten a „kis kaizenek” („Speedy Kaizen”) kapnak helyet, a
megoldásra váró probléma, vagy újítás még kis hatáskörben történik. A harmadik
fejlesztési szinten (Rendszer Kaizen), már a felsővezetés hatására indulnak el a
fejlesztések. A második és a harmadik szint közti különbség a kiindulási probléma, a
hatáskör és az alkalmazott módszerek bonyolultsága között van. A negyedik,
legmagasabb szint a stratégai projektek szintje (Kaikaku). Ezeknél a fejlesztéseknél már
a folyamat teljes újratervezése történik, radikális változáson megy keresztül (Pataki,
2012).

•

Gyökérok elemzésre, az 5W2H és 3Why („Miért”), Ishikawa diagram és FMEA,
(„Failure Mode and Effect Analysis”) hibamód és hatáselemzés módszert használják.

•

Kaizen moderátor alkalmazása, aki segíti a beszerzési csapat munkáját, képzi a
dolgozókat, illetve moderálja a fejlesztéseket.

•

CI („Continuous Improwement”) érettségi szint mérése a beszerzési területen. Heti
szintű jelentéseket készítenek, hogyan haladtak és a következő hétre milyen terveik
vannak. Éves értékelés, ahol értékelik, merre haladt a beszerzés, és mik a jövő évi célok.

Különböző kihívásokkal teszik kedveltebbé a lean elsajátítását, hiszen az elismerések mellett
néha jutalmazás is jár, mivel az egyének teljesítménye a legfontosabb a vállalkozás számára.
Mára már a céljuk nemcsak a beszerzés területét javítani, hanem a részlegek közötti
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a lean eszközöket, amivel mindkét szereplő jól jár.
3. Következtetések, javaslatok
Napjainkban a vállalatoknak új kihívással kell szembe nézniük. Az elmúlt évek tendenciáit
megfigyelve csak azok a vállalatok tudtak fennmaradni és az élmezőnyhöz tartozni, amelyek
nem sajnálták a befektetést a folyamatos fejlődésre, fejlesztésre és a vevői igények maximális
kielégítésére (Oláh, 2014). „A hazai és a nemzetközi tapasztalatokból arra lehet következtetni,
hogy a folyamatos tökéletesítés a különböző néven megjelenő filozófiák közös eleme. A
filozófiák többsége azonos eszközrendszert használ, a nézőpont lehet különböző. Ma még nem
tudhatjuk, hogy mi lesz a lean jövője” (Kovács, 2013).
Németh (2011) szerint a lean menedzsment egy több évtizedes változási program keretein belül
valósítható meg, amely számos lean elem egymásra épülő párhuzamos fejlesztését igényli egy
vállalatnál. A lean filozófia kialakításának első és legfontosabb lépcsője, a lean szemléletet meg
kell teremteni a vállalatnál, átalakítani vagy új szervezeti kultúrát létrehozni. Ezt követően a
vállalat céljaiból lebontani a lean célokat majd ezeket összekötni az egyes vállalkozói szinteken
lévő célokkal. Ezt követően meg kell ismernünk a lean eszközeit, módszereit s ezeket beépíteni
a működésbe. Majd ezeket az eszközöket a működés során fejleszteni, átalakítani, tökéletesíteni
és véglegesíteni. Majd fenntartani a rendszert a folyamatos ellenőrzések mellett. Minden
rendszer akkor működik jól, ha összhangban van a környezetével, ezért nagyon fontos a lean
menedzsment integrálása a vállalat meglévő irányítási alrendszereivel (teljesítménymérés,
értékelés, ösztönzés, fejlesztés, IT, minőségirányítás, emberi erőforrás fejlesztés, beszállító
kezelés).
„A lean menedzsment akkor tud tartósan fenntartható eredményeket hozni, ha a filozófiája,
értékei, céljai, értékelési szempontjai, szabályai beépülnek a vállalat meglévő irányítási
rendszereibe, ezen keresztül átformálva a vállalatnál dolgozó munkatársak napi döntéseit,
viselkedését, ezáltal a vállalat folyamatait és eredményeit” (Németh, 2011).
A vizsgált vállalkozás a válság idején kezdte el alkalmazni a lean menedzsmentet, mellyel
növelni tudták a termelésüket, s dolgozói létszám leépítéssel sem kellett számolniuk. Mára már
számos kaizen díj tulajdonosai, amivel bizonyítják a szakmai irányába is, maguk és a vevőik
irányába is a töretlen kitartásukat és elszántságukat a folyamatos fejlesztés területén.
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4. Összefoglalás
A folyamatos fejlesztés nagyszerű lehetőség a vállalkozások számára, aminek segítségével
azonosítani tudják a lehetőségeiket, és ezeket a napi működésbe integrálni tudják. Miután a
folyamatos fejlesztés a szervezeti kultúra számára mindennapossá válik, a vállalat a
legváratlanabb helyzetekben találhat fejlesztési lehetőséget. Ezért fontos, hogy olyan
környezetet teremtsünk, amely táplálja az innovációt és elősegíti a szemlélet kialakítását.
Fontos azonban kiemelni az egyén szerepét is, hiszen a siker titka az egyéntől érkező ötletekben
és a problémákban történő azonnali reakciókban rejlik (mint ahogy a bemutatott vállalkozás is
mutatja, a lean bevezetése egy embertől indult el, aki javítani szeretett volna). A lean
bevezetéséhez szükséges a megfelelő táptalaj, amelyen el lehet indulni, kell egy olyan vezetés,
amely a folyamatos fejlesztés híve, és amely segíti és támogatja a szervezetet a sikerek
véghezvitelében.
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Összefoglaló
A karbantartási tevékenységek napjainkban javarészt alvállalkozókra épülve hálózatszerű működési struktúrában
valósulnak meg. Szükséges megfogalmazni a hálózatszerű karbantartás logisztikai rendszerének struktúráját, a
működésével szemben támasztott követelményrendszert, a működéséhez szükséges rendszer lehetséges
felépítését, a beszerzési tevékenység szervezeti kialakításának lehetőségeit, a beszerzési munkatárs feladatait, a
beszerzési tevékenység kiterjedését, típusát, alkalmazható célfüggvényeket és taktikákat, az optimális ellátási
stratégia kialakításának elvét.
Kulcsszavak: logisztika, karbantartás, hálózatszerű működés, karbantartási költségek, karbantartási idő

1. Bevezetés
Az utóbbi évtizedekben a gazdaság struktúrája, felépítése jelentős mértékben átalakult. Az
egész világra kiterjedő multinacionális cégek jönnek létre a termelés és szolgáltatás területén
egyaránt. Az egy telephelyes elhelyezkedést a több telephelyes, hálózatszerű működési
rendszerek váltották fel. A hálózatszerűen működő termelő és szolgáltató vállalatoknál
jelentősen megnövekedett a logisztika szerepe. A kiterjedt és bonyolult anyag- és információs
áramlás összehangolása jelentős feladata napjaink vállalatainak. Ez igaz a karbantartási
tevékenységet végző vállalatokra is. A hálózatszerűen megvalósuló karbantartást csak
logisztikával integráltan lehet értelmezni.
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A karbantartási, felújítási tevékenységek a termelő és szolgáltató vállalatok objektumaira
terjednek ki. A karbantartási tevékenységek logisztikai stratégiai kérdései közül a
legfontosabbak:
•

milyen anyagokat, alkatrészeket és eszközöket,

•

milyen mennyiségben,

•

milyen időközökben,

•

mely cégektől,

•

milyen fizetési feltételekkel,

•

milyen logisztikai szolgáltatásokkal kell megrendelni.

Ezen kérdésekre adandó válaszok függnek a karbantartási rendszerek kialakításától,
sajátosságaitól. A jellegzetes logisztikai karbantartási rendszerek alap topológiája:
•

egy telephelyes rendszer,

•

több telephelyes rendszer, amely lehet:
o autonóm elemekre épülő, vagy
o hálózatba szerveződő.

A karbantartás kivitelezésének helye alapján:
•

a berendezés üzemeltetési helyén végrehajtott karbantartás,

•

karbantartó üzemben folytatott tevékenység.

A karbantartást kiváltó okok alapján:
•

preventív, tervezett karbantartás,

•

nem tervezett, véletlenszerű meghibásodás,

•

állapot-felügyelet alapján való karbantartás,

•

automatikus diagnosztikai elemzésekre alapozó karbantartás.

A karbantartási folyamatban a meghibásodott alkatrészt:
•

újra kell kicserélni,

•

fel lehet újítani:
o a felújítás megvalósítható helyben,
o a felújítás nem valósítható meg helyben.

A felújítást igénylő alkatrész további útjai, logisztikai szempontok alapján:
•

helyben történő azonnali felújítás – a rendszer leáll erre az időre,

•

nem helyben történő felújítás:
o a felújított alkatrészt később az eredeti berendezésben használják fel,
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o a felújított alkatrészt később egy másik hasonló berendezésben használják fel,
o a felújított alkatrészt később egy másik, alacsonyabb műszaki színvonalú
berendezésnél használják fel,
o a kiszerelt alkatrész nem újítható fel, de alacsonyabb műszaki színvonalú
berendezésnél alkalmazható,
o a kiszerelt alkatrészt hulladékként kell kezelni (hulladék, veszélyes hulladék).

A karbantartáshoz szükséges alkatrészek, anyagok és eszközök tárolási helyei a következők
lehetnek (1. ábra):
•

karbantartási tevékenység helyén, a berendezésnél (B),

•

külön raktárakban, amelyek lehetnek:
o központi raktárak (KR),
o decentralizált raktárak (DR),
o a karbantartási helyen kiépített raktár (HR).

1. ábra. Különféle anyagáramlási kapcsolatok egy berendezés karbantartásánál felhasznált
anyagok, eszközök és alkatrészek esetén. Forrás: saját szerkesztés.
3. Hálózatszerűen működő karbantartó rendszerek
A hálózatszerűen működő szolgáltató rendszerek sorában jelentős helyet foglalnak el a
karbantartó rendszerek. A hálózatszerű karbantartó rendszerek működésének hatékony
megoldását eredményezik a projektorientált működésű rendszerek, amelyek alapvetően a
következő logisztikai célokat tudják megvalósítani:
•

karbantartási projekt határidőre történő megvalósításához kapcsolódó megbízható
anyag, eszköz, alkatrész, munkaerő ellátás biztosítása,
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a karbantartási tevékenységhez kapcsolódó anyag, eszköz, alkatrész és munkaerő
optimálisan minimális készletnagyság biztosítása,

•

a beszerzéssel kapcsolatos logisztikai költségek minimalizálása.

3.1. A projektorientált működésű hálózatszerű karbantartó rendszer működési elve
A vizsgált rendszert a 2. ábra szemlélteti, ahol PR a projekt raktárt, AR pedig az alvállalkozói
raktárt jelöli. A vonalak anyag- és/vagy információ áramlást jelölnek.

2. ábra. Projektorientált hálózatszerű karbantartó rendszer működésének struktúrája. Forrás:
saját szerkesztés.
A vázolt rendszer működésének főbb elvei a következők (Cselényi et al., 2003):
•

a beszerzési logisztikai feladatokat egy osztott intelligenciás irányítású, hierarchiás
felépítésű, koordinált és kooperatív rendszerként működő hálózat látja el,

•

az irányítás kétszintű hierarchiát mutat, amelynek szintjei az alábbiak:
o beszerzési logisztikai központ,
o a projektvezetők által végzett beszerzések,
LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016
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•

a karbantartáshoz kapcsolódó információk folyamatos áramlásban vannak vertikálisan
és horizontálisan mind a két irányban,

•

a rendszer érvényesíti a centralizált beszerzés előnyeit:
o az anyagok, eszközök, alkatrészek beszerzésénél,
o az anyag, eszköz, alkatrész készletek csökkentésénél,
o a visszamaradt anyag, eszköz, alkatrész készletek hatékony hasznosításánál,
o az anyag, eszköz, alkatrész szállítási és tárolási költségeinek minimalizálásánál.

A vázolt rendszer működéséből származó előnyök a következők:
•

biztosítja a készletekkel kapcsolatos adatok, valamint az anyag, eszköz, alkatrész
igények megjelenésének és változásának folyamatos követését az által, hogy virtuális
logisztikai vállalatként funkcionál,

•

a projektek illetve alvállalkozói tevékenységek autonomitásának biztosításával elérhető
az, hogy bizonyos feladatoknál a centralizálás hátrányát kompenzáló decentralizálások
beszerzéseknél jelentősen hozzájáruljanak a kitűzött célok teljesítéséhez azáltal, hogy:
o felelősséget viselnek a projektnél az anyag, eszköz, alkatrész szükséglet
meghatározásában, a beszerzések ütemezésében,
o elősegítik a megfelelő időpontban történő előrejelzéssel a készletek változására
való felkészülést.

A projektorientált működés lényege, hogy valamennyi beszerzési feladatot egy-egy projekthez
köti. A projektek egy kezdő-és végidőpont között működnek, karbantartási, felújítási
feladatokra jönnek létre.
3.2. A beszerzési logisztikai központ
A központ az összes beszállítással, alvállalkozóval, teljesítési segédekkel (kis feladatok
teljesítésére bevont alvállalkozók) közvetlenül tartja a kapcsolatot, vagyis:
•

kiválasztja egy-egy adott anyagnál, alkatrésznél és eszköznél a beszállítót,

•

meghatározza a rendelési mennyiséget, a beszállítási időpontot,

•

kijelöli a beérkező áru tárolási helyét,

•

megválasztja

az

igényelt

alvállalkozói

tevékenységeknél

a

szükséges

teljesítőképességet, kiválasztja a teljesítési segédeket (előírja azok szakmai
összetételét), a szolgáltatást adó vállalatokat.
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határidőknek megfelelően önállóan megoldani. A teljesítési segédek a munkafeladataikat a
projektvezetés irányításával végzik.
A beszerzési logisztikai központ elemzi az alvállalkozókhoz, teljesítési segédekhez kapcsolódó
logisztikai tényezőket:
•

az alvállalkozói tevékenységekhez beszerzett anyagok árát, forrását,

•

az elvégzett tevékenységek határidejét és minőségét.

4. A projektorientált, hálózatszerű karbantartás beszerzési tevékenységének stratégiái
A vizsgált karbantartási tevékenység esetén különböző logisztikai stratégiák kialakításával kell
foglalkozni (Illés, 2004). Ezek a logisztikai területek a következők:
•

a beszerzett áruk beszállítási, tárolási helyének megválasztása,

•

a projektekre decentralizált árukészletek kezelése.

4.1. A beszerzett áruk tárolási helyének megválasztása
A választott raktár alapvetően kétféle lehet:
•

a beszerzési logisztikai központ raktár,

•

projekt vagy alvállalkozói raktár.

A tárolási hely megválasztásánál a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:
•

a megrendelt áruféleség hány projekt számára érkezik egy adott időintervallumban,

•

adott áruféleség és adott projekt esetén hol helyezkedik el a beszállító,

•

egy-egy beszállításnál egy vagy több árufajta kerül-e beszállításra,

•

szállítási esetében egy vagy több beszállítótól történik-e a beszállítás,

•

az egyes árufajták esetén van-e különleges követelmény a tárolásra vonatkozóan.

4.2. A projektekre decentralizált árukészletek kezelésének stratégiája
A projektekre decentralizált anyagkészletek kezelésének négy esetét kell vizsgálni:
•

a tervezett időponttól későbbi időpontban felhasználásra kerülő készleteket,

•

a tervezett időponttól korábbi időpontban szükségessé váló készleteket,

•

a projekt kidolgozása során spontán jelentkező többlet anyagigény, ill. fölöslegessé váló
anyagok,

•

a projekt zárása után visszamaradó készleteket.
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Az alvállalkozók egy adott technológiai feladatot képesek a kívánt feltételeknek és
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4.2.1. A tervezett időponttól későbbi időpontban kerül felhasználásra a készlet
Elemezni kell áruféleségenként:
•

már megrendelésre került-e az áruféleség,

•

mennyi az áru rendelési ideje,

•

mennyivel tolódik el időben a felhasználás,

•

mekkora készlet mennyiséget érint,

•

milyen értéket képvisel a készlet,

•

mekkora tárolási területet, térfogatot igényel.

Az elemzések alapján a következő esetek fordulhatnak elő:
•

ha már beszállításra került az anyag, csak akkor kerülhet hasznosításra:
o ha valamely más projektnél a szóban forgó anyagra igény van és

o ha annak a megrendelése még nem történt meg, vagy a beszállítási időpont
átütemezhető és

o ha az átszállítás költsége kisebb, mint a készletcsökkenésből származó költség
megtakarítás.

Ha ezek fennállnak, akkor az anyagot át kell adni az említett projektnek.
•

ha már megrendelésre került az illető anyag, és van lehetőség a módosításra, valamint
az gazdaságos, akkor azt meg kell tenni,

•

ha nem került még sor a szóban forgó anyag megrendelésére, akkor a megrendelésnél a
módosított határidőt figyelembe lehet venni.

4.2.2. A tervezett időponttól korábbi időpontban kerül felhasználásra a készlet
Alapvető kérdés, hogy van-e olyan projekt, ahol a kívánt fajtájú és mennyiségű anyag
rendelkezésre áll:
•

ha található ilyen projekt – figyelembe véve a rendelés átfutási időt és a tervezett
felhasználási időpontot- és beszerezhető a kívánt időpontra az anyag, akkor meg kell
tenni az anyag átadását,

•

ha nem található egyetlen olyan projektnél sem átcsoportosíthatóság az illető anyagnál,
akkor meg kell keresni azt a beszállítót, amely a legkisebb többlet költséggel, a
legkisebb késési idővel tudja az anyagot beszállítani.

4.2.3. A projekt kidolgozása során többlet anyagigény vagy anyag fölösleg keletkezik
Ebben az esetben visszavezethető a probléma az előzőekben leírtakra:
•

ha projekt kidolgozása során többlet anyag adódik, akkor a 4.2.1. pontban megadottak
szerint kell eljárni,
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ha a projekt kidolgozása során anyaghiány adódik, akkor a 4.2.2. pontban leírtak szerint
kell eljárni.

4.2.4. A projekt zárása után visszamaradt készletek kezelése
Ebben az esetben is több lehetséges stratégia létezik:
•

ha a visszamaradt anyagra a projekt befejezésekor valahol adódik igény, akkor a 4.2.1
szerint kell eljárni,

•

ha a visszamaradt anyagra a projekt befejezése időpontjában még nincs igény, akkor
meg kell vizsgálni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy azon t0 idő alatt lesz igény a
szóban forgó anyagra, amíg kisebb a tárolási költség, mint az anyag újra beszerzésének
a költsége:

•

ha a fenti valószínűség egy adott értéknél nem nagyobb, akkor nem kell a projekt
befejezésénél a szóban forgó anyagra kivárni a t0 időt, el kell adni azt.

Összegzés
Az ismertetett elvek alapján belátható, hogy a karbantartási szolgáltatás hálózatszerűen történő
megvalósításánál kiemelt szerepet játszanak a projektorientált működésű rendszerek.
A beszerzéseknél alkalmazott osztott intelligenciás, virtuális hálózatként működő beszerzési
logisztikai központ képes különféle logisztikai stratégiák megvalósítására. Ezek a rendszerek a
hagyományos módszerekhez képest eredményesebb működést biztosítanak. Meg kell
ugyanakkor azt is jegyezni, hogy a karbantartás logisztikája az itt leírtaknál jóval szélesebb és
bonyolultabb tématerület, amelyre itt nem tértem ki. A karbantartás és annak gazdasági vonzatai
meghatározó szerepet játszanak a termelési és szolgáltatási szektorban egyaránt.
Irodalomjegyzék
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Összefoglaló
A napjainkat jellemző versenykörnyezetben a vállalatoknak versenyképességük megőrzése, fokozása érdekében
vevőkiszolgálási szintjük növelésére, és ezzel párhuzamosan költségeik csökkentésére kell törekedniük. A
vevőkiszolgálási szint növelésének hatékony eszköze lehet a szoros kooperációt igénylő húzó elvű elven alapuló
rendszerek bevezetése, működtetése. Jelen tanulmány középpontjában az a kérdés áll, hogy a hazai
élelmiszeriparban tevékenykedő kis- és középvállalkozások által alkalmazott húzó elvű módszerek miként
befolyásolják a vállalatok jövedelmezőségét. A cikk két korszerű ellátási láncbeli módszer, a beszállító általi
készletezés és a késleltetés teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálja több statisztikai módszer alkalmazásával.
Kulcsszavak: beszállító általi készletezés, késleltetés, KKV szektor, élelmiszeripar

1. Bevezetés
A KKV szektor jelentősége az idő-alapú versenyben egyre inkább felértékelődik, hiszen az
ellátási láncok rugalmassága (amiben a kis- és középvállalatoknak meghatározó szerepe van)
kritikus tényező a láncok versenyképességének alakulásában. A láncok rugalmasságnak
alakulását többek között meghatározzák az alkalmazott ellátási lánc stratégiák. Napjankban
már az élelmiszeriparban is megjelentek a toló/húzó elvű ellátási lánc stratégiák a toló
rendszerek mellett.
2. Szakirodalmi áttekintés
Számos tanulmány foglalkozik a szoros kooperációt igénylő ellátási lánc technikák (Vickery
et al., 2003) vállalati teljesítményre gyakorolt hatásával. Találkozhatunk olyan tudományos
munkákkal is, amelyek egyetlen ellátási stratégia és a vállalati teljesítmény kapcsolatát
vizsgálják, így például a beszállító általi készletezést (Disney és Towill, 2003; Claassen et al.,
2008; Pasandideh et al., 2011), vagy késleltetést (Walker et al., 2000; Boone et al., 2007).
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kis- és középvállalatok teljesítményének kapcsolatát veszik gorcső alá. Ennek egyik oka,
hogy a KKV-k nem igazán ismerték még fel az ellátási láncbeli módszerek jelentőségét,
amelyik pedig felismeri, az lassan vezeti be. Ezt támasztja alá Nyhuis és Hasenfuss (2006)
kutatási eredménye is, akik német KKV-kat és partnereiket vizsgálták, s azt állapították meg,
hogy meglehetősen alacsony a korszerű ellátási lánc menedzsment módszerek (QR, CR, ECR,
VMI stb.) alkalmazásának aránya körükben. Az ellátási lánc szintű megoldások
jelentőségének alacsony fokú ismerete az alábbi okora vezethető vissza a KKV-k esetében:
• A vezetés elkötelezettségének és motivációjának hiánya az ellátási láncbeli
együttműködések iránt.
• Alacsony képzettségű munkaerő, az ellátási láncbeli-, valamint logisztikai ismeretek
hiánya.
• Rövid távú szemlélet, a gazdaságosság előtérbe helyezése a hatékonyság helyett (lásd.
pl. Kumaran és Ganesan, 2011).
• A módszerek többségének alkalmazhatatlansága a KKV-k esetében.
• Bizalom hiánya vagy nagyon alacsony foka, a hazai KKV szektorra jellemző
„távolságtartás”.
A KKV szektor tagjaira készített vizsgálatok elsősorban nem egy-egy kiválasztott ellátási lánc
módzser teljesítményre gyakorolt hatását, hanem sokkal inkább a KKV szektor és az ellátási
lánc menedzsment szemlélet kapcsolatát, és az abból származó potenciális előnyökről
számolnak be. Például McDowell et al. (2010) szerint szoros kapcsolat mutatható ki a KKV-k
által létesített kapcsolatok szorossága és a működés időtartama között. Wynarczyk és Watson
(2005) is pozitív kapcsolatot találtak a KKV-k teljesítménye és a szoros partnerkapcsolatok
megléte között, amikor az Egyesült Királyságban működő KKV szektor szereplőit vizsgálták:
azok a vállalatok, amelyek az ellátási láncok többi tagjával szoros partnerkapcsolatot
alakítottak ki, lényegesen magasabb növekedési rátákkal rendelkeztek. Robson és Bennett
(2000) empirikus kutatásaik során pozitív kapcsolatot találtak a kis- és középvállalkozások
beszállítókkal való együttműködésének foka és a KKV-k teljesítménye között, ugyanakkor
nem találtak szignifikáns kapcsolatot a vevőkkel való együttműködés, illetve a horizontális
együttműködés esetében.
Jelen tanulmányban két, általam kiválasztott, szoros kooperációt igénylő ellátási láncbeli
technika (VMI, késleltetés) vállalati jövedelmezőségre gyakorolt hatását vizsgálom a hazai
élelmiszeripari KKV-k körében. Vizsgálatom során a jellemzően toló (push) elven működő
ellátási lánc megoldásokat tekintettem hagyományos módszernek (korábban szinte kizárólag a
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Lényegesen kevesebb olyan vizsgálat születik, amely a modern ellátási lánc megoldások és a
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toló elv érvényesült az élelmiszeriparban), azokat a stratégiákat, ahol már a húzó (pull) elv is
szerepet kap, korszerűbb, modern módszereknek. Választásom egyrészt azért a beszállító
általi készletezésre és a késleltetésre esett, mert ezen megoldások megfelelnek a fenti
kategórizálásnak, mint korszerű ellátási láncbeli módszerek. Másrészt ezen módszerek tetten
érhetők a vizsgált iparágban (a VMI nagyobb, a késleltetés kisebb arányban), illetve
meghatározó szerepet kapnak megvalósításukban azok a tényezők, amelyek az általam
kialakított

integrációs

mutató

képzésében

döntő

szerepet

játszanak,

így

az

információmegosztás, a bizalom stb. Az integrációs mutatóval kapcsolatos vizsgálatok
bemutatására jelen tanulmányban nem térek ki.
3. Anyag és módszer
3.1. Az alapsokaság és a minta meghatározása
A vizsgálatunk alapsokaságába azok a hazai kis- és középvállalatok tartoztak, amelyek az
FMCG/Food szektorban az élelmiszerek-, italok- és dohánytermékek gyártásával, kis- és
nagykereskedelmével foglalkoznak. A kutatás az alábbi tevékenységi szektorokban működő
vállalkozásokat öleli fel (TEÁOR számok szerinti bontás 1):
10: Élelmiszergyártás,
11: Italgyártás,
12: Dohánytermék gyártása,
463: Élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelme,
472: Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme.
Ami

a

vállalati

méretkategóriákat

illeti,

a

statisztikai

lehatárolásnak

megfelelő

létszámkategóriát vettem alapul (10-49 fő alkalmazotti létszám kisvállalatok, 50-249 főt
foglalkoztatók középvállalatok). A hazai élelmiszeriparban a kérdőív lekérdezésének évében
(2011) 1855 db kis- és 422 középvállalat tevékenykedett (1. táblázat).
2011
Méretkategória
mikrovállalat
kisvállalat
középvállalat
nagyvállalat
összesen

Magyarország
10
11
3 031 2 165
1 045 130
282
31
54
8
4 412 2 334

12
0
0
1
4
5

463
4 317
448
93
14
4 872

472
7 206
232
14
0
7 452

összesen
16 719
1 855
422
79
19 075

1. táblázat. A magyar élelmiszeripari vállalatok száma méretkategória és tevékenységek
szerint. Forrás: saját gyűjtés Eurostat adatbázisok felhasználásával, 2013.
1

A gazdasági tevékenyégek osztályozása a 2008-as TEÁOR számok alapján szerepel.
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adatbázisban valamivel több, mint 600 szektorbeli kis- és középvállalat szerepelt. A vállalatok
közül mintegy 550 vállalatnak sikerült eljuttatni a kérdőívet. A kérdőívek személyes
lekérdezés formájában kerültek kitöltésre kérdezőbiztosok segítségével. A kérdőívet a
vállalatok egy-egy stratégiai vezetője (döntő többségében logisztikai vezetők és ügyvezető
igazgatók) töltötte ki. A visszaérkezett mintegy 450 db kérdőíveket megszűrtem, aminek
eredményeként 196 kérdőívet találtam értékelhetőnek. Ennek megfelelően a későbbiekben
bemutatásra kerülő eredmények 196 vállalat (N=196) adatain alapulnak.
3.2. Vizsgálati hipotézis
Jelen vizsgálat középpontjában azon kérdés áll, hogy a szoros kooperációt igénylő húzó elvű
(pull) elven alapuló módszerek működtetése befolyásolja-e a vállalatok teljesítményét.
Hipotézisemet két korszerű ellátási láncbeli megoldásra, a beszállító általi készletezésre
(VMI) és a késleltetés módszerére (postponement) vonatkozóan teszteltem. A hipotézist
megvizsgáltam külön azon vállalatokra vonatkozóan, amelyeknek a beszállítók a vizsgált
rendszerek alkalmazása mellett szállítanak be, illetve azokra, amelyek maguk alkalmazzák az
említett módszereket vevőik irányában.
H1a. Azok az élelmiszeripari kis- és

H2a.

középvállalkozások,

maguk

középvállalkozások, amelyek a késleltetés

(VMI

módszerének alkalmazása mellett szállítanak

menedzselik

amelyek

vevőik

alkalmazása

készleteit

vevői

oldalon),

Azok

az

élelmiszeripari

kis-

és

be vevőiknek, jövedelmezőbben működnek.

jövedelmezőbben működnek.
H1b. Azok az élelmiszeripari kis- és

H2b. Azok a magyar élelmiszeripari kis- és

középvállalkozások,

a

középvállalkozások, amelyeknek beszállítóik a

módszerének

késleltetés módszere mellett szállítanak be,

amelyenek

partnereik

a

VMI

alkalmazása

mellett

szállítanak

be,

jövedelmezőbben működnek.

jövedelmezőbben működnek.
3.3. Statisztikai módszertan
A vizsgálati adatbázis összeállításához szekunder adatokat is gyűjtöttem, amelyek
felhasználásával jövedelmezőségi (ROE, ROA, ROS) mutatókat számoltam a 196 vállalatra
vonatkozóan. A teljesítménymutatók számításához szükséges információkat a Közigazgatási
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A minta kialakításához véletlenszerű mintavételt alkalmaztam. A saját kezűleg összeállított
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és Igazságügyi Minisztérium Elektronikus beszámoló portálján értem el. Az összegyűjtött
információk jellege és mennyisége, valamint a megfogalmazott hipotézis igazolása többféle
statisztikai módszer alkalmazását igényelték. A kiválasztott módszerek alkalmazása és a
jövedelmezőség kapcsolatát varianciaanalízis, lineáris regresszió és „éta” mutatók
számításával vizsgáltam.
Valamennyi vizsgálat során figyelembe vettem az alkalmazott módszerek korlátozó
feltételeit és megvizsgáltam a módszerek alkalmazási feltételeinek teljesülését, amely
vizsgálatokra jelen tanulmányban terjedelmi korlátokra hivatkozva nem térek ki. A
statisztikai elemzéseket a modellek 5%-os szignifikancia szintje, mint érvényességi
kritérium mellett hajtottam végre.
4. Kutatási eredmények
Számos kis- és középvállalkozás számára nagy dilemmát okoz a korszerű ellátási láncbeli
módszerek (EDI, VMI, Quick Response stb.) alkalmazására való áttérés. Noha sokszor
hallhatják, hogy ezen módszerek jelentősen növelhetik a vállalati működés hatékonyságát,
költségcsökkenést eredményezhetnek, a viszonylag magas beruházási költségek gyakran gátat
szabnak, hogy hagyományos, kevésbé fejlett módszereiket feladják, és korszerűbb
megoldásokra térjenek át.
A tanulmány ezen alfejezetében arra a kérdésre keresem a választ, hogy megéri-e a kis- és
középvállalatoknak korszerűbb ellátási lánc megoldásokat alkalmazni, vagyis kimutatható-e
szignifikáns különbség a korszerű megoldásokat alkalmazó, illetve a hagyományos
megoldásokat preferáló vállalatok jövedelmezősége között.
4.1. A beszállító általi készletezés és a késleltetés hatása a jövedelmezőségre
Mivel vegyes mindkét módszer esetében kapcsolatról van szó, így a hipotézis
varianciaanalízis segítségével igazolható. A 2. táblázat szerint szignifikáns különbség
mutatható ki a VMI-t vevői oldalon alkalmazó, illetve az azt nem alkalmazó élelmiszeripari
kis- és középvállalkozások saját tőke arányos nyeresége (F sig.: 0,000), eszközarányos
nyeresége (F sig.: 0,000) és árbevétel arányos nyeresége (F sig.: 0,000) között. A VMI
alkalmazásához hasonlóan, a késleltetés módszerével beszállító vállalatoknak jelentősen
magasabb a saját tőke arányos nyeresége (F sig.: 0,007), az eszközarányos nyereség (F sig.:
0,023) és az árbevétel arányos nyeresége (F sig.: 0,046) is. Beszállítói oldalon szignifikáns
kapcsolat nem azonosítható sem a VMI, sem a késleltetés alkalmazásánál egyik
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(alkalmazza/nem alkalmazza) szerinti átlagértékeit tartalmazza.

Vizsgált jövedelmezőségi mutató
Saját tőke arányos nyereség (ROE)
Eszközarányos nyereség (ROA)
Árbevétel arányos nyereség (ROS)

VMI
alkalmazása
output oldalon
nem
igen
,2951
,6131
,1824
,5010
,0594
,1632

Késleltetés alkalmazása
output oldalon
nem
igen
,3485
,4584
,2363
,3446
,0459
,1401

2. táblázat. A VMI és a késleltetés alkalmazásának hatása a vállalatok jövedelmezőségére.
Forrás: saját számítás.
A fenti vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy szignifikáns különbség van azon vállalatok
jövedelmezősége között, amelyek vevőik irányában alkalmazzák, illetve nem alkalmazzák az
általam vizsgált húzó elvű elven alapuló ellátási lánc módszereket. Az azonban nem
bizonyított, hogy a módszerek alkalmazása eredményez-e magasabb jövedelmezőségi
mutatókat, vagy a jövedelmezőbben működő vállalatok döntenek úgy, hogy bevezetik és
alkalmazzák a vizsgált módszereket.
4.2. A VMI, valamint a késleltetés és vállalati teljesítmény ok-okozati összefüggésének
vizsgálata
A legegyszerűbb magyarázat szerint (Freedman et al., 2005) vegyes kapcsolat esetén a
minőségi változó az ok, a mennyiségi (intervallum) az okozat. Vizsgálatomban az említett
összefüggések tesztelése esetén ilyen vegyes kapcsolaton alapuló varianciaanalízist
használtam, ahol a kvantitatív változó tekintendő függőnek (okozat) és a kvalitatív a független
(ok) változónak. (Northcott, 2008; Morgan et al., 2011) Ebben a tekintetben a kauzalitás
irányát megfelelőnek ítéltem, ugyanakkor további két módszerrel ezt hatékonyabban
igazolom az alábbi alfejezetben.
Első lépésként készítettem egy lineáris regressziós modellt (1. ábra). Az ábra a jelenlegi
vizsgálatnál szélesebb körben elvégzett kutatás eredményeit szemlélteti, így nem csupán a
jelen tanulmányban vizsgált változókat szemlélteti (ezen változók és a hozzájuk tartozó
összefüggések kifejtésére ehelyütt nem térek ki).
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jövedelmezőségi mutató esetében sem. A 2. táblázat az egyes mutatószámok kategóriák
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Konst.: 0,196
F sig.: 0,000
R = 0,449
R2 = 20,2%

0,067
0,010

SCI összevont

ROA
0,075
0,000

Konst.: 0,277
F sig.: 0,000
R = 0,554
R2 = 30,7%

0,073
0,002
0,044
0,034

ROE
Konst.: 3.221,549 eFT
F sig.: 0,001
R = 0,360
R2 = 12,9%

fajlagos
eredmény
Konst.: 126.655,510 eFt
F sig.: 0,003
R = 0,314
R2 = 9,9%

fajlagos
árbevétel

vevő oldali bizalom

0,083
0,003

0,343
0,000

beszállító oldali bizalom

0,332
0,000

3.043,148
0,001

VMI vevői
-25,299
0,030
-974,271
0,000

hazai tulajdonú
beszállítók aránya

1. ábra. A vizsgált KKV-k egyes partnerkapcsolati ismérveinek és jövedelmezőségi
mutatóinak regressziós modellje. Forrás: saját szerkesztés.
Az ábra kizárólag a szignifikáns kapcsolatokat szemlélteti. A nyilak a kapcsolat meglétét
mutatják, a rajtuk lévő számok közül a felső a regressziós bétákat, az alsó pedig az adott
magyarázó változó szignifikancia szintjét. Az egyes mutatók a modellben mind
szignifikánsak (erre utal a szaggatott négyzetben az F sig. érték). Az R2 értékek azt mutatják
meg, hogy a mutatóval összefüggésbe hozott magyarázó változók hány százalékban
magyarázzák a mutató varianciáját (alakulását).
A regressziós modell eredményei alapján a következő fontos következtetéseket vontam le.
Egyrészt kirajzolódott a vizsgált kapcsolat(ok) iránya, vagyis a VMI vevő oldali alkalmazása
eredményezi a magasabb jövedelmezőségi mutatókat (egy egységnyi növelése 0,332
egységnyivel vöveli a ROA, és 0,343 egységnyivel a ROA értékét, vagyis jelentős
jövedelmezőség-befolyásoló szerepe van), nem pedig fordítva. Másrészt a modellbe nem
került be a ’késleltetés alkalmazása output oldalon’ változó, vagyis a regressziós modell
szerint nem befolyásolja a jövedelmezőség alakulását.
A változók közötti ok-okozati összefüggés megállapítására a statisztikai eszköztár egy
aszimmetria teszt alkalmazását is lehetővé teszi: az η (éta) mutatók kiszámítása eldöntheti,
hogy mely változó tölti be az ok, és mely az okozat szerepét. (Morgan et al., 2011) Az η
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minden kapcsolat vonatkozásában két érték látható a táblázatban, feltételezve, hogy az egyik,
vagy a másik változó tölti be az okozat szerepét. A számítások eredményei alapján a VMI
esetében a teljesítménymutatók töltik be az okozat szerepét (zöld háttér), míg a vevő oldali
VMI alkalmazás az ok szerepét. A késleltetés output oldali alkalmazása viszont inkább okozat
(piros háttér), vagyis azok a vállalatok, amelyek jövedelmezőbben működnek, nagyobb
arányban alkalmazzák a késleltetés módszerét vevőik irányában.

RO
E
jövedelmezős
égi mutatók

RO
A
RO
S

okoz
at
ok
okoz
at
ok
okoz
at
ok

Vevő
VMI
0,226
0,221
0,250
0,240
0,275
0,203

oldali Vevő
oldali
késleltetés
0,010
0,074
0,034
0,071
0,053
0,110

3. táblázat. A jövedelmezőségi mutatók és a vizsgált változók „éta” mutatói. Forrás: saját
számítás.
A fent elvégzett asszociációs vizsgálatok a korábban bemutatott regresszióhoz hasonló
eredményeket adtak.
5. Következtetések, további kutatási irányok
A fenti eredmények tükrében az első hipotézisemet (H1) csak részben tekintem igazoltnak,
mivel a varianciaanalízis, illetve az ok-okozati összefüggések feltárását célzó vizsgálatok
eredményei igazolták, hogy azon magyar élelmiszeripari kis- és középvállalkozások, amelyek
a beszállító általi készletmenedzsment (VMI) elvének alkalmazása mellett szállítanak be
vevőiknek, jövedelmezőbben működnek. Ugyanez nem mondható el a VMI-t input oldalon
alkalmazó vállalatokra. Második hipotézisemet (H2) teljes egészében elvetettem, ugyanis
egyik esetben sem sikerült egyértelműen alátámasztani a késleltetés jövedelmezőség-növelő
hatását. A varianciaanalízis eredményei ugyan igazolták, hogy mindhárom vizsgált
jövedelmezőségi mutató esetén szignifikáns az eltérés a módszert vevői oldalon alkalmazó és
azt nem alkalmazó KKV-k között, ugyanakkor az összefüggés vélhetően (az asszociációs
vizsgálat eredményeire alapozva) fordított.
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mutatók értékeit a 3. táblázat tartalmazza. A mutatók értéke utal a kapcsolat erősségére, és
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Ha megvizsgáljuk az élelmiszeripar kis- és középvállalatainak ellátási láncokban elfoglalt
helyét, akkor tapasztalhatjuk, hogy nagy részük a nagyobb vállalatok, kiskereskedelmi láncok
beszállítóiként tevékenykednek. Noha domináns vevőik gyakran ráerőltetik akaratukat
gyengébb alkupozícióval rendelkező beszállítóikra, azok a KKV beszállítók, amelyek képesek
elérni, hogy a beszállító általi készletezéssel tudjanak beszállítani, jövedelmezőbben tudnak
működni. Ennek tükrében az FMCG/Food szektor kis- és középvállalkozásainak, amennyiben
a beszállított termékek jellege lehetővé teszi, célszerű lenne az említett módszer irányába
elmozdulni, mivel a vevők készleteinek (részleges) menedzselése a saját készletekkel való
gazdálkodást is hatékonyabbá teszi. A saját készletek jobban igazodhatnának a vevői
igényekhez, ami alacsonyabb biztonsági készleteket, ezáltal kevesebb tőke lekötését
eredményezné. Ez pedig az amúgy is szűkösen rendelkezésre álló anyagi források egy részét
felszabadítaná, ami pedig máshol kerülhetne felhasználásra, fejlesztve azokat a gyenge
pontokat, ami a hazai KKV-kat általánosságban jellemzi.
A tanulmányban ismertetett módzsertant alapul véve a jövedelmezőségi mutatóknál (adózott
eredmény helyett) más vetítési alapot tervezek használni. Célom a mutatószámok újbóli
kiszámítása az üzemi (üzleti) tevékenység eredmény kategória felhasználásával, mivel így
pontosabb képet kaphatnék a vállalati tevékenység (beleértve az alkalmazott ellátási lánc
módszerek) hatékonyságáról.
Továbbá terveim között szerepel más korszerű ellátási láncbeli módszerek, stratégiák (EDI,
cross-docking,CPFR) jövedelmezőség-befolyásoló szerepének vizsgálata az élelmiszeripari
KKV-k körében. Mivel az említett módszerek elsősorban nagyobb vállalatok gyakorlatában
jelennek meg, így célszerű a nagyvállalati kategória vizsgálatba való bevonása.
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Abstract
In Hungary, annually tens of millions of tonnes of grain products are sold in commerce domestically and several
million tonnes leave the country towards the export markets. The commercial chains dealing with the
distribution are organised on the basis of the joint and complex effect of several special risk factors. The logistics
systems have to manage the uncertainties of the expectable grain yields, as well as the development of the
demand-offer relations. The agrarian policy of the country, as regards the grain sector, defines the fundamentals
of the international competitive situation as well as the basis of the development of foreign trade. The individual
members of the supply chain need to identify the economic risks that originate from this activity. This study
presents the major specialized risks and may support some specific supply chain decisions.
Keywords: risk management, sustainability, grain logistics

1. Introduction
Since the global economic crisis in the last decade risk management became one of the most
important factors in the life of the companies. Operational and corporate risk management
researches have been raised all over the world in order to investigate the impacts of the crisis,
and find relations between the risk management strategies, methods and sustainable business
process management. There are some results of researches available related to general risks
(Denk, Exner-Merkelt and Ruthner, 2006) and specific supply chain risks (Kersten and
Blecker, 2006; Aleksic et al., 2009; Curkovic et al., 2015), underlying the value of the
management tools like ISO 31000 system framework and sequencing the importance of
different types of risks.
This study concentrates on specific issues that exist in grain logistics in Hungary and can have
impact on the performance of the grain supply chains.
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agricultural activities and a significant part of its territories are suitable for cultivation. An
extensive commercial network, processing industry and logistical chains have been built on
the basis of the products of the agrarian sector. The specific crops may be used also as the
input materials of several industries. The commercial process has to manage the uncertainties
of the expectable crop yield, as well as the development of the local demand-offer relations.
Due to the uncertainties and the unique characteristics of raw material trade special risk
factors of several different types may appear in the life of the enterprises of the sector.
2. Input volumes of the grain trade
When analysing the role of agriculture within the macro economy it can be established that
the “agriculture-fishery-forestry” industry produces a significant part of Hungary’s gross
domestic product. The grain sector is an outstanding sector within this industry due to its
production volume. Table 1 summarises the results of this industry achieved in the previous
years.
Year
2009
2010
2011
2012
2013
Value, at current price
782,864 809,176 1,106,256 1,088,116 1,098,836
(million HUF)
Share ( % )
3.5
3.6
4.7
4.5
4.4
Table 1. The gross added value and proportion of the agriculture-forestry-fishery sector within
the Hungarian national economy. Source: KSH, n. d.
The development of the GDP share – especially in the case of the products of the agrarian
sector, and within it in the case of grain products – mostly depends from two factors, namely,
the volume sold and the unit price of selling.
Trade is primarily based on feeding, foraging and energy industrial utilisation, but demand
also includes a share of unlawfully conducted trade. Significant quantities had been moved
and invoiced in a fictitious manner by VAT crooks and business oriented criminal
organisations. In Hungary the non-payment of VAT and the hiding of income tax are primary
tax evasion methods as regards their volume. The population usually learns of the misuses
explored as regards the grain trading sector from news that are widely covered by the press
(Nagy, 2011).
Naturally the export demands also compete with the local demands. This competition is
characteristically generated by the procurement demands of countries that are poor in grain
(e.g. the countries of the Near East, some countries of Africa), therefore they may also have a
significant impact on the trend of the domestic grain prices. This special economic and market
LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016
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Due to the geographical and climatic conditions of the country, it is a perfect site for
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environment and the unique features of the grain sector represent unique risks. It is expedient
to explore these risks one-by-one and to summarise the most important aspects and to provide
a solution for appropriately managing the related risks.
3. Market pricing
60% of the world’s agricultural crop quantities are represented by maize and wheat. The
development of the production of these crops is vital from the aspect of feeding mankind. The
prices of these crops are reflected by the quotes of several commodity exchanges. These
quotes also serve as reference prices for most of the commercial deals (KSH, 2014).
The development of the world market prices nowadays already does not refer to a seller and
buyer trying to agree in the price of a sack of wheat at a given marketplace. The commodity
exchange prices are influenced by several complex factors, which have both physical and
speculative aspects. The traditional group of participants of the physical demand-offer relation
– for example the farmers, traders, end users – therefore have to face price influencing factors
like the commodity exchange positions of different directions and extents taken by pension
insurance companies and/or venture capital funds. These participants submit a significant part
of the commodity exchange quotes based on different forecasts and management decisions.
The changes of prices of wheat quoted at the Chicago Commodity Exchange – the commodity
exchange that may be considered the reference commodity exchange of North America – may
be said to have been dramatic during the past five years, as shown on Diagram 1 below. From
the level of USD 500 per unit it gradually increased to USD 800-900 per unit and then, by
today, it has dropped back again to the USD 500 level. This dramatic price movement made
farming unpredictable, but the same way the options available to the processing industry also
became unpredictable. These drastic movements can generate either huge demands or
oversupplies by a given destination.

Diagram 1. Changes of the wheat prices quoted at the Commodity Exchange of Chicago.
Source: Nasdaq, n. d.
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frequently, meaning unbalanced utilisation of storages, transport tools and other supply chain
infrastructures.
4. Liquidity of the market
Liquidity is a property that is characteristic of a given moment and a given geographical area
or market. In the course of managing the liquidity risk it is necessary to assess and examine
the liquidity of the target market. In connection with the liquidity of the market it has to be
examined whether it is possible to trade with the given goods, assets at the currently effective
market price, and if it is possible then in what quantities and how fast and with how low
transaction costs this may be done (Váradi, 2012).
The agricultural crops get from the lands to the consumers, to the users through a complex
value chain, in some cases after several transformations or different logistical operations that
are significant even as regards geographical distances. The value chain built on the crops of
the country is an integrated part of the world market. On the other hand, several dimensions of
the local value chain are defined by the current global demand-offer relations. At the same
time, the world market trends are also decisively influenced by the local impacts. Such local
impacts may be the climatic conditions of the given year, as a result of which the crop yields
may change, or the level of development of the local processing industry, or the own market
influencing means of the specific countries, which may appear in respect of a given crop e.g.
in the form of an export prohibition. These local impacts define essentially or influence the
level of the risk carried by the differences of the demand-offer sides, that is, the liquidity risk
of the given commercial activity projected to the given country or region.
It is generally characteristic of raw materials – therefore it is characteristic of cereals as well –
that they are available in large quantities in several points of the world and they may be
classified into classes on the basis of certain quality parameters, and within one class the
items may be replaced, substituted with one another and purchased.
The risk of liquidity can lead to forecasting problems, either the forecasts cannot be prepared
on a proper level or the purchase or sale forecasts cannot be fulfilled even in case of these
easily replaceable goods.
5. Regulatory environment
The risk of the regulatory environment encouraged many market players to review and
reorganise their operation model, which in turn transformed the entire market structure. The
LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016
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specific national agrarian policies are able to change the international relations and the
conditions of market competition up to an extent that requires that even the analyses of the
economic indices of the given area should be done carefully. The identified risk increases
proportionally with the speed of the changing of the regulatory environment and the extent of
the changes (Jámbor, 2008).
6. The volume of the commercial position
During the operation of a company that carries on classical trading activity there may be
periods when the company purchases or sells crops in advance, or when it implements its
purchases and sales at the same time. In the first two cases we are talking about taking a
commercial position. Taking a position thus has a certain risk, because the crops purchased in
advance will be sold only at a later time, and between the two different times – as it could be
already seen on Diagram 1 – there may be significant price differences. The multiplication
product of the price difference and the volume of goods is the value of the given position. The
volume of the commercial position clearly represents a speculative risk. Closing a position or
opening a position – depending on the volume – may even become impossible, if the market
liquidity of the goods is terminated. In this case the bargaining positions, pricing possibilities
become restricted on the market and characteristically the given commercial positions may be
closed only with significant losses.
As regards the volumes of commercial positions it is practical to establish internal rules
and/or measures along principles defined already in advance, since with these steps the risks
of speculative risk exposure may be also mitigated. In other words, if a commercial position
that has been built based on speculative reasons has to be executed, it can lead to a lack of
supply chain capacities or overpriced freight charges.
7. Partner risk
On the individual contractual deal level of trade a relation is mostly established between two
economic operators. In the course of establishing the relation those cases have to be taken into
consideration, when the performance or partial performance of the given commercial partner
may be questionable or there is a possibility of faulty performance or signing the deal with the
given partner may have other harmful impacts for the company. The risks of this type are
jointly called the partner risk.
During the assessment of the partner risk the primary task is to examine the given partner
from taxation aspects. Partners that are not immaculate from taxation aspect carry not only the
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the tax authority in the case of the issue of a criminal act any economic organisation that is or
has been in contact with companies of doubtful backgrounds may expect that they will have to
meet significant data service obligations during the execution of the investigation procedure.
If at the partner company the suspicion of the criminal act is verified, a company that assessed
its partner wrongly – and practically participated in the line of activities of the organisation or
organisation chain that implemented manipulations for the purpose of tax evasion – may
easily be involved in trouble. The due diligence examination and selecting the partners from
this aspect is in the elementary interest of each honestly operating economic operator. In
addition to representing a company risk, the risks of this kind do also have an impact on the
entire national economy, since these tax evading activities are often committed with involving
an especially high amount of money, which by causing a lack of central budget revenues have
a multi-layer and negative impact on the structure of the budget (Nagy, 2013b).
In the interest of reducing the performance risks associated with the partner it is practical to
sign the contract within regulated legal frameworks that provide guarantee for the financial
compensation of a possible non-performance. In this regard the best regulated trading option,
which practically provides complete security from this aspect, is trading at a commodity
exchange. On the basis of the rules of the specific commodity exchanges the consequence of
the impact of a faulty performance may be defined in advance.
Inappropriate performance of the partner causes delays in the trade execution and bottlenecks
in the supply chain. Huge volumes of the goods can get stuck by a stage of the supply chain,
the goods cannot reach their destination on time, and this can lead to idle times by the end
users, by a processor plant.
8. The aggregated risk of the supply chain
“Is it possible to drive a car on a motorway with the driver glancing on the road ahead only in
each two minutes, while the driver navigates himself with the aid of the rear-view mirror? At
many companies even today they consider this method of driving to be natural” (Nagy,
2013a).
It is essential for the company to elaborate a strategic supply chain plan, which on one hand
defines the major transport directions of the goods marketed by the company and on the other
hand which provides the supply chain infrastructure planning as well.
In the course of the operation of the companies of the cereal trade sector it is very important
to have adequate planning for their entire trade execution activities and to identify the
LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016
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imminent risks of the plan. Due to the high quantity of cereals characteristically the supply
chain process may be sustained only with a significant transport capacity demand and
infrastructure involvement, the logistics planning basically defines the level of the operation
uncertainties, the shipping capabilities and bottleneck management possibilities of the specific
participating parties in their supply chain. The limited capacities in the supply chain lead to a
risk that include the lack of access to the necessary transportation methods, the possibilities of
involving and using alternative and more expensive transport and storing solutions or the
possibility of causing a default situation during the trade execution process.
In the decision making process of the trading activity even the strategic decisions are made
within a short term. Depending on the size and structure of the specific companies the
management of their strategy may change, however it is absolutely essential to examine and
to take into consideration the market signs and signals for elaborating a successful strategy
(Porter, 1998).
During the development of the strategy questions similar to the following ones have to be
answered: In what period should we trade? In which market should we trade? What trading
positions should we sustain in the specific markets and countries? Before answering all the
theoretical questions, one practical question has to be answered too: How will we fulfil the
contracts and execute them?
All the risks mentioned in this study have a huge impact on the supply chain performance.
The aggregation of the different risk factors can identify the overall supply chain risk
characteristic of a given market.
9. A case study
After identifying the risks, the aggregated risks values are analysed by a case study that
compares two similar supply chain tasks. In the study the plan is to deliver 5000 tonnes of
corn to the port of Constanţa. In the first case the origination is in Hungary (HU), in the
second case the goods are purchased from a Serbian (SRB) farmer after the harvesting season.
In both cases the goods will be available in inland silos. After collecting the goods from the
silos, a Danube port is nominated as gathering point for river transport, then we plan to
deliver the goods in Constanţa by barges.
We use a 5-point scale by the assessment of the risks, where the value 1 represents a situation
without any risks, the value 3 represents a medium risk factor and the value 5 reflects to a
very serious risk.
As a result of our analyses we get the following risk calculation table (Table 2).
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SRB
2
1
3
3
5
14

HU
1
1
2
2
5
11

Table 2. Risk calculation. Prepared by the author.
In terms of market pricing there is no risk in Hungary. Beside the Stock Exchange of
Budapest there are independent brokers, a valid market price is available therefore all the time.
In Serbia the Stock Exchange is not following the prices of the agricultural products, but there
are some commodity brokers and trading companies active on that market, so price quotations
can be provided by those companies. Because of the missing stock exchange function the
market pricing risk can be considered as a higher risk factor in Serbia than in Hungary.
As regards liquidity, both markets can be considered as liquid markets, there are millions of
tons of agricultural products are available each year as export surpluses.
The regulatory environment can cause some risks in both of the countries. Since Serbia is not
an EU member state, it does not accept legal decisions of some foreign EU courts
automatically. Even if the contracting parties define in their contracts the GAFTA (The Grain
and Feed Trade Association) rules as arbitration rules, it is uncertain whether a negative
GAFTA court decision respecting to a Serbian company can be effective in Serbia. Beside the
possible legislation problems, Serbia can introduce export bans, state subsidy for exported
goods or any other measures that can limit the international trade and cannot be forecasted at
all. These restrictions have a huge impact regarding market competition and calculability.
Hungary, as an EU member state offers a much better controlled regulatory environment,
however, there are special regulations effective there as the so called “Vis maior“ law 1, that
reduces the responsibility of the growers in case of a contract is not fulfilled due to some bad
climatic conditions.
Coming to the next risk, the size of the position, it can be claimed, that the size can already
cause some problems during the trade execution and has therefore some risks. In order to
transport, store and ship such a volume, there should be concluded logistics agreements prior
1

2011/CLXVIII. Law, 21. §
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Market pricing
Liquidity
Regulatory environment
Volume of the position
Partner risk
Aggregated risk
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to the planned delivery period available, since the work has a huge need of transport tools and
capacities. The planning and harmonization of logistics capacities depends mainly on the
possibilities of the infrastructure of the country. Assessing the local infrastructure it can be
considered that executing such a contract holds a medium category risk. The market of the
river port and inland warehouse capacities is a demanding market. The availability of the
capacities has to be organised and fixed earlier, and the access is not guaranteed finally. In
Hungary the availability and pricing of the bulk road transport units is very volatile. The river
barge availability can be considered on the same level in both countries.
The individual partner risk is very high in both cases, therefore there are some important
measures that need to be done prior to entering into a contract, such as issuance of bank
guarantees or payments in advance.
As the result of the study, the aggregated risk factor is lower in case of Hungarian origin than
Serbian origin. Thus, in case of same purchase and cost level, the Hungarian purchase and
logistics version are the preferred ones.
10. Summary
Within the grain sector several companies of ten billions of HUF turnovers and with long
tradition disappeared, became bankrupt practically at a glance after Hungary joined the EU.
The changing, reshuffling of the market relations is going on even today.
The main reason for reshuffling is the fact that the companies disregard the risks inherent in
the supply chain mechanisms of cereals as raw materials. Disregarding the possible risks or
using inappropriate management methods for eliminating them makes the operation of the
given company impossible, and in the worst case it causes significant losses and leads to the
termination of the company through bankruptcy.
The grain trading sector in Hungary as a player of a complex market structure has been able
and to produce significant results, provided in the course of the trading activity the individual
companies define as the top priority target of their strategy the implementation of sustainable
operation. Sustainability requires permanent market monitoring, adaptive strategy making
processes, fast reaction and appropriate preparation from the participating parties.
By examining the risk judgement and decision making of the different sized and structured
companies, it will be possible to define the risk levels that are characteristic of the individual
groups of the domestic grain trading sector.
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Összefoglaló
Vízió vagy fikció? A szakirodalomban az elmúlt években jelent meg, és napjainkban, mint a nemzetközi a
logisztika jövőjeként emlegetik a kialakulóban lévő „egységcsomag internet”, „Physical Internet” (PI) vagy
„Logisztikai π” koncepciót. Ez egy nyitott, globális logisztikai hálózati rendszer, ami az internetes adatközvetítés
modelljét kívánja a való világ árutovábbítási folyamataira alkalmazni. Az internet az adatok továbbítását
szétbontva kisebb egységcsomagokban, különböző útvonalakon végzi digitálisan. Vajon megoldható-e ez a
koncepció a fizikai valóságban az egységládák, dobozokban végrehajtott anyagszállítás területén?
Kulcsszavak: Adatcsomag, ellátási lánc, logisztika, smart konténer szállítás, reengineering

1. Bevezetés
Napjaink meghatározó adathordozó rendszerének, az internetnek a kialakulása katonai
gyökerekre vezethető vissza. A hidegháború elején a másik fél atomrakétáinak indítását kezelő
vezérlő irányítási adatátviteli vonalak megsemmisítésének kivédése fontos stratégiai feladat
volt. Ekkor született az az ötlet, hogy ne irányvonalak legyenek, hanem a természet
bölcsességéből merítve pókháló rendszerű 1 kiépítés legyen. A hálózatba az adatok nem egy
tömegben mozogjanak, hanem csomagokra bontva, az elindulás után különböző csatlakozási
pontokat érintve bármely útvonalon haladva érkezzenek meg a rendeltetési címre (TCP/IP
címre), ahol újra egységes adatot, információt alkotnak.
Kanadai kutatók B. Montreuil vezetésével publikálták először azt az elképzelést, hogy mi lenne,
ha megpróbálnánk az internet digitális adatáramlásának elve alapján a fizikális internet
adatáramlást megvalósítani.
Pl. A „rossz” kisfiú a pókhálót nehézen tudja teljesen megsemmisíteni egy –két kődobással, mert a pók útja még
így is megmarad.

1

194

LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016

folyamatokat a digitális internet elvén adaptáljuk. Először vizsgáljuk meg, hogy milyen okok
fogalmazták meg az igényt az új rendszer kidolgozására.
Három fő okot kell megoldanunk a fenntartható fejlődés érdekében napjaink áruszállítási
problémái közül.

Gazdaságosság

Fenntart-ható
fejlődés
Környezetvédelem

Szociális
kihívások

1. ábra. Napjaink logisztikai kihívásai. Forrás: saját szerkesztés.
Elsőként a gazdaságosságot elemezzük. Nemzetközi tanulmányok rámutatnak (Montreuil
2010), hogy még napjainkban is sok gond van a szállítójárművek kihasználtságával (vö. Réger,
2013). Ennek egyik része a teljesítmény-mutató (Performance Rate) aminek a meghatározása a
szállítási logisztikában a következő:

P

rate

=

A
R * rre

Prate - Teljesítménymutató (Performance Rate)
A

- a járműállomány szállítási munkája (tkm),

R

- a járműállomány elméleti szállítási munkája (rtkm)

rre

- raktömeg kihasználás arány mutatója,

Az elemzések bebizonyítják, hogy az áruszállításban résztvevő eszközök (konténerek,
szállítójárművek (közúti, vasúti, vízi, légi) mintegy 25%-ban üresen közlekednek. A
fennmaradó 75%-nak több mint a felében (57%-ban) nincs kihasználva a teljes raktömeg és
raktér lehetőség. Tehát a rakottan szállító eszközök csak 43%-ában van teljes kihasználtság,
ami az összeshez viszonyítva alig egyharmadnyi rész.
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Fikció vagy vízió, vetődhet fel a kérdés. Először meghökkentőnek tűnik, hogy az anyagi
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Szállítóeszközök kapacitás kihasználtság lehetősége
100%
Rakott futás 75%

Üres
járat
25%

Kihasználatlan
raktömeg 57%

Optimális
kihasználtsága a
rakott futásoknak

43%

2. ábra. Járműállomány teljesítmény napjainkban. Forrás: saját szerkesztés.
A második kérdés a környezetvédelem. A „logisztikai lábnyom”, azaz hogy mit hagyunk
magunk után a környezetben, napjainkban mind jobban meghatározó tényező lett. A szállítási
ágak között meghatározó a közúti szállítás és sajnos ennek a legmagasabb a
környezetszennyező faktora.
Harmadszor a szociális hatásokkal kell foglalkozni. A közúti szállításnál különösen
jelentkeznek azok a szociális gondok a családoknál, amik az ún. „országút vándorainak”
életkörülményeiből adódnak (kamionos betegségek, mint pl. a családtól való hosszú ideig tartó
távollét, a szervezet nagyfokú igénybevétele).
Mi lehet a megoldás? Talán a Logisztikai π koncepció.
2. Logisztikai π koncepció
Mi a logisztikai π koncepció leegyszerűsített lényege? Nincs raklap, és nem is beszélünk TEU
szabvány (8x8x20 láb) szerinti egységkonténerekről. A konténereknél gondként jelentkezett,
hogy az alap változatban a külső méret szerint két EU raklap (1200x800 mm) beférne, ami
jellemzően 2438 mm, de a konténer falvastagsága miatt ez mégse valósulhat meg, mert a belső
szélességi mérete csak 2350 mm. (Speciálisan azért található olyan konténer, amibe
szabályosan berakható a raklap.)
Ezért az újraszervezés (reengineering) elve alapján alapjaiban újragondoljuk a folyamatot.
A kiinduló feladó állomáson az áru fizikai jellemzői alapján kiválasztott újfajta típus több fajta
egységkonténerbe rakodott árukat független egységcsomagokra bonthatjuk, és a célállomás
irányába bármely szállítási ág alkalmazásával gazdaságosan modulonként továbbítjuk, majd a
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felvállalhatja a feladatot. Létezik ugyan már ma is a fuvarbörze, de ez még tovább fejleszthető.
Az „Open Logistics Web” (nyitott logisztikai információs hálózat) igénybevételével, akár az
eBay elvén internetes aukció keretében lehet licitálni a „fuvarért”.
Elképzelésem szerint a licitálás a hollandiai virágpiac elvén működne. Nem lentről felfelé,
hanem fentről lefelé haladnának az árak. Így akinek szüksége van a fuvarra és ezen az áron már
megéri, akkor „lecsapja a kalapácsot”. Így a szállítókapacitás jobban kihasználható. Nem
szükséges a célállomásig elvállalni a szállítási feladatot, hanem elég bármely köztes HUB
elosztó központig. Az elosztó központokon az átrakás targoncák, daruk helyett automata
görgősorok alkalmazásával a „cross docking” moduláris tranzitálás módszerével történhet.
3. A Log π Modulkonténer Egység
Eddig szinte csak a TEU egységet használtuk, ami a 20 láb hosszú konténer jelent (8’x 8’x 20’).

3. ábra. A modul konténeregységek kapcsolati lehetőségei. Forrás: Montreuil, Meller és
Ballot (2010).
A Montreuil, Meller és Ballott (2010) által javasolt és meghatározott potenciális modul
konténer blokkok méretei az egymásra épülést vette figyelembe, hasonlóan egy LEGO játék
blokkjaihoz. Ez a 12 métertől a 12 centimétering terjed vagy duplázódás, vagy a 12-es
méretarány növelésével (12; 6; 4,8; 3,6; 2,4; 1,2; 0,6; 0,48; 0,36; 0,24; 0,12). Mivel a kidolgozás
Kanadában történt, így szerencsére az SI rendszert vették alapul. Az viszont már lehetséges,
hogy az amerikai és a brit fejlesztéseknél majd gondot okozhat.
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célállomáson újra egységrakománnyá szervezzük. Bármely szállítmányozó és/vagy fuvarozó
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Nagyon fontos, hogy ezek az egységmodul konténerek nagy önállósággal bírnak, és „smart”
okos-egységként működnek. El vannak látva egyedi termékazonosítóval, RFID címkével, GPS
modullal, így központilag is könnyen azonosíthatók, nyomon követhetők és modulárisan
könnyen szétszedhetők. Nagy előnyük lehet, hogy mint a LEGO, egymással összeépíthetők,
összekapcsolhatók és a kis blokkokból egy nagyobb egység kialakítható.

4. ábra. A modul konténerek méret adatai. Forrás: Montreuil, Meller, Thivierge és
Montreuil (2012).
A javasolt Logisztikai π Modulkonténer Egység (Modular Equivalent Unit a továbbiakban EU)
2,4 x 2,4 x 1,2 méter méretű logisztikai modulkonténer egység, aminek térfogata 6,9 m3.
Véleményem szerint ez az ideális viszonyítási egység. Ennek segítségével megállapítható, hogy
más méretű dobozkonténerek milyen arányban állnak az alapegységhez. Pl. egy 1,2 x 1,2 x 1,2
méter méretű konténer 0,25 MEU egységi modulkonténer, egy 0,24 x 0,24 x 0,48 méteres
modulkonténer pedig 0,125 MEU, míg a legkisebbnek tervezett 0,2 x 0,2 x 0,2 méteres
modulkonténer dobozból 864 db tesz ki egy MEU-t. Ez jó viszonyítási alap lehet a
szállítmányok összeállításánál, hogy pl. mennyi üres kapacitás van még a szállítmányban.
Az elosztó központokban (HUB-okban) kialakított, a következő elosztó központig szállítandó
egységrakományok újrarendezhetők és a részrakományok komplex egységgé is fejleszthetőek,
ahogy az 5. és a 6. ábrán látható.
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(2012).

6. sz. ábra A π ellátási lánc lényege. Forrás: Montreuil, Ballot és Fontane (2011).
4. Következtetések
Meggyőződésem, hogy napjainkban már a jövő áruszállításának ezen víziója nem fikció. A
logisztikai kutatásnak ezzel a kérdéssel mindenképpen foglalkoznia kell. Az első kísérletek már
megtörténtek a francia FMCG szektorban és jó eredményeket mutattak Igaz a térség sűrű és
fejlett közlekedési hálózattal rendelkezik. A jövőkép a teljes rendszer kifejlesztésére 30-40 év
távlatában számol.
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5. ábra. A π konténerek rakodási folyamata. Forrás: Montreuil, Meller, Thivierge és Montreuil
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Összefoglaló
A közös közbeszerzés olyan lehetőség, mely az új európai közbeszerzési irányelvekben először jelent meg. Nem
szabad túlértékelni jelentőségét, azonban fontos feltárni előnyeit, esetleges alkalmazási lehetőségeit és hátrányait
is. A közös közbeszerzés nem biztos, hogy minden esetben ajánlatkérő döntéséből ered, sőt sok esetben annak
ellenére valósul meg. A közös közbeszerzést tehát nem lehet ajánlatkérő döntésétől, vagy a szervezeti kérdésektől
függetlenül kezelni. Több olyan kérdéskör van tehát, mely tágítja az értelmezési tartományt és közelebb hozza a
mindennapokhoz a közös közbeszerzési keretrendszert egyértelművé téve, hogy a közös megvalósítás nem
feltétlenül vezet olcsóbb, hatékonyabb közbeszerzéshez.
Kulcsszavak: közbeszerzés, Európai Közbeszerzési Irányelvek, hatékonyság, központosított közbeszerzés

1. Bevezetés
A „közös közbeszerzés” szakirodalma önmagában igen szegényes. Ennek oka, hogy
kifejezetten ezzel a kifejezéssel viszonylag kevés elemzés született, inkább beszerzési
szempontú elemzések lelhetők fel, melyek között az együttműködő beszerzés, vevői csoportok
kifejezések dominálnak. Többségük saját kezdeményezésből, elkötelezettségből megvalósuló
közös beszerzési megoldást elemez.
Eriksson et al. (2010) szerint a kooperatív beszerzési eljárásoknak pozitív hatásuk van a
teljesítményre. A cikk alapkoncepciója, hogy a partnerek közötti kooperatív kapcsolat a
kooperatív körülményekből ered, melynek alapja, hogy a szereplők bíznak egymásban és a
közös sikerben.
Blair et al. (2014) elsősorban a kollaboratív mechanizmusok és helyi önkormányzatok közötti
kooperációval foglalkozik. Érdekes, hogy az egyik legfontosabb szempontként az intézményi
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Központosítás és együttműködés a közbeszerzésben
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kontextust kezeli, mely hatással lehet az együttműködés fejlődésére. A mechanizmusok
megkülönböztetése során legalább olyan szerepet tulajdonít az informális, mint a formális
megoldásoknak. A kutatás során tehát számtalan olyan egyéb aspektusra hívják fel a figyelmet
az elemzők, melyek hozzájárulnak a közös beszerzés sikeréhez. Erre az egyik legérdekesebb
példa Erridge (2000), aki könyvében az együttműködés által elért alacsonyabb költségekről ír.
Tehát az együttműködés költség-szempontját is kifejezetten a fejlődő közös beszerzés alakuló
gyakorlata közé sorolja
Kim et al. (2011) kutatása eleve arra épít, hogy mennyi minden múlik a szereplők saját
döntésén, bizalmán, hozzáállásán, valamint függőségi viszonyain és ennek megfelelően
együttműködési készségén, kockázat-vállalási képességén, a tudásmegosztás szintjén. Gyakori
más gondolkodók esetében is az együttműködést függőségi szempontból (Howorth, 2003) is
elemezni. Felmerül továbbá Ranjay és Sytch (2007)-nél az ún. közös függőség értelmezése a
beszerzési kapcsolatokban.
Több kutatás foglalkozik ugyanakkor az együttműködés okaival, motivációjával (Wang et al.
2005, 2006; Essig, 2000; O’Brien 1995). O’Brien (1995) kifejezetten a költségcsökkentés és a
szolgáltatás-fejlesztés célját határozza meg, mely közös beszerzés megállapodáshoz vezethet a
közszolgáltatói szektorban.
Wang et al. (2005, 56) szerint addig motiváltak a vevők a közös beszerzésre, amíg a koordináció
költsége elég alacsony számukra. Wang et al. (2006) kutasát folytatva részletesen elemzi, hogy
milyen körülmények vezetnek a közös beszerzési stratégia választásához, melyet független
beszerzési modellnek tekint. Teabok et al. (2006) pedig kifejezetten a közös gazdaságos
beszerzés-termelés-szállítás folyamatát kutatja, ahol a közös beszerzés egyértelműen
gazdaságos megoldást is feltételez.
Az egyes beszerzőket, szervezetek közül O’Brien kifejezetten a közszolgáltatói szektorral
foglalkozik, míg Mudambi et al. (2004) a kisebb beszerzők együttműködésének
jellegzetességeit írja le. A kisebb beszerző szervezetek, illetve a közbeszerzésben releváns
közszolgáltatói csoportok saját motivációja mindenképpen részét kell, hogy képezze a közös
közbeszerzés kérdéskörnek, hiszen más kockázatokkal, lehetőségekkel és elvárásokkal
jellemzőek rájuk, amennyiben szabadon dönthetnek együttműködő beszerzési megoldásaik
felől.
Az európai értelmezésben meghatározó az ún. LEAP projekt keretében létrehozott Toolkit,
mely a közös beszerzés pontos meghatározását, modelljeinek lehatárolását, típusainak leírását
tartalmazza. Ez a megközelítés szintén az ajánlatkérők önkéntes közös beszerzési
kezdeményezésén alapul. Erre a projektre hivatkozik és kizárólag ezt használja a European
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amennyiben egy olyan, kifejezetten a közös beszerzés kifejezés értelmezésére született
tanulmány veszünk alapul, mely elsősorban a közös beszerzés előnyeit emeli ki, kevésbé
figyelve annak hátrányaira. A Green Public Procurement Toolkit, mely a LEAP Toolkiten
alapul, további lépést tesz, melynek értelmében olyan előnyök is kovácsolhatók a közös
beszerzésből, mint például környezetvédelmi szempontból innovatív megoldások generálása,
új termékek fejlesztése, zöld szempontok standardizálása a keresleti oldalon stb. A várakozások
tehát gyakran túlzottak, mely vélhetően abból ered, hogy az önkéntes alkalmazók
tapasztalataiból táplálkoznak.
A szakirodalom kétségtelenül egyre aktívabban foglalkozik az innováció és közbeszerzés
kapcsolatával (Rolfstam, 2012; Kiss és Vörösmarty; 2014), ez azonban nem jelenti azt, hogy a
közös megoldások, közös beszerzési modellek és az innováció között egyértelmű kapcsolat
lenne.
Ezt erősítheti a Toolkit azon része is, mely közös beszerzés szervezeti kérdéseit elemzi. Két
modellt különböztet meg továbbá a megközelítés; az egyik a teljes mértékben közös beszerzés,
ahol a résztvevők szorosan és aktívan együttműködnek, továbbá az eseti jellegű, ahol egyedileg
szereznek be az ajánlatkérők, melyek a csatlakozás szabad. A Toolkit a kooperáció szintjét is
külön kezeli. A decentralizált és a centralizált megközelítés között nem szervezeti jellegű
különbség van elsősorban a Toolkit szerint, hanem történelmi okok, ahol a már gyakorlott
együttműködők könnyebben választanak egy vezető szervezetet és adnak számára
felhatalmazást, egyszerűsítve ezzel feladataikat.
Ez a megközelítés távol áll az új közbeszerzés irányelvek (23/2014/EU, 24/2014/EU,
25/2014/EU) logikájától, mely a központosított modellt külön szervezeti szempontok szerint
értékeli. A központosítás során a közös beszerzés viszonylag könnyen kötelezővé tehető
hatalmi

szóval,

aminek

nem

sok

kapcsolata

van

a

történelmileg

begyakorlott

együttműködéséhez az ajánlatkérőknek. Kijelenthető, hogy a közös beszerzés felfogása az
Európai Unió által támogatott projektek outputjai alapján viszonylag távol áll az szakirodalom
által feltárt megközelítéstől és kevésbé alátámasztott, túlzottan általános és optimista képet
sugall. A közös nevező elsősorban a partnerek közötti együttműködés feltételeinek rögzítése,
melyet helyesen az érintett Toolkit is kiemel.
2. Tények az európai közös közbeszerzési gyakorlatról
Jelenleg korlátozott információk állnak rendelkezésre az Európai Unió közös közbeszerzési
tapasztalatairól. Ahhoz, hogy következtetéseinket levonjuk, érdemes összefoglalni a legfrissebb
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Commission Green Public Procurement Toolkit is. Véleményünk szerint félreértéshez vezethet,
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kutatási adatokat a témáról. Az egyik számunkra leghasználhatóbb elemzést a PWC-Ecorys
(2011) jelentésében olvashatjuk, mely Cost and effectiveness címmel tér ki a kérdéskörre.
Ennek közöljük rövid összefoglalóját az alábbiakban.
•

A közös beszerzés növekedésének üteme lassult 2008 óta.

•

Közös beszerzés esetében magasabb az ajánlattevők száma.

•

Közös beszerzés esetében a versenypárbeszéd eljárástípus alkalmazása gyakoribb, mint
más esetekben.

•

A leggyakoribb kombináció a keretmegállapodásos eljárás keretében alkalmazott közös
beszerzési megoldás, mely elsősorban nagy értékű projektek esetében irányadó.

•

A közös beszerzés esetében létrejövő szerződések és keretmegállapodások értéke
általában magasabb az átlagosnál.

•

Közös beszerzés alkalmazása gyakoribb építési beruházás esetében.

•

Közös beszerzést a központi kormányzat gyakrabban alkalmaz, mely esetekben az érték
is szignifikánsan magasabb, mint az átlagos beszerzés érték.

•

A közös beszerzés költségei nem alacsonyabbak, mint az átlag, vagy a részekre bontott
közbeszerzések esetében.

•

A közös beszerzés esetében a beszerzési szakmai színvonal magasabb.

A kutatási adatok alátámasztják, hogy a közös közbeszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok
igen vegyesek és nem támasztják alá a LEAP vagy a GPP Toolkit leírásában foglalt kizárólagos
előnyöket, melyek a közös megoldásból fakadnak. A joint procurement megvalósítása drágább
és több képzett szakembert igényel.
A szerződéses értékek általában magasabbak, mely abból is adódhat, hogy nagy mértékben
keretmegállapodásos eljárásokat alkalmaznak a közös beszerzés esetében. Elsősorban a
központosított közbeszerző szervezetek használják, ami egyben felveti azt a kérdést, hogy
biztosan önkéntes közbeszerzésről beszélünk-e. A fenti közös beszerzéssel kapcsolatos adatok
önbevalláson alapulnak, melyről nincsenek meg minden esetben az információin. Például a
közbeszerzési piac fontos szereplőinek, a közszolgáltatóknak a véleménye és gyakorlata
teljesen hiányzik az anyagból.
Az ajánlatok száma magasabb, továbbá gyakrabban alkalmazzák az összességében
legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontját, ami nem feltétlenül a közös megoldásból, hanem
a projektek bonyolultságából, a keretmegállapodások magasabb ajánlatszámából is adódhat. A
következtetések levonásához, ismerve a szakirodalmi hátteret és a szabályozást, az alábbi
kiegészítést érdemes tenni.
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történő közös közbeszerzést eredményeznek, másrészt az európai közbeszerzési piac nagyobb
koncentrációjához vezetnek.
Az alapmodell szerint a szereplők vagy nemzetállamon belül vagy nemzetállamok között saját
akaratukból kooperálnak, melynek módját a hatályos irányelv tartalmazza. Újdonság mindez,
mivel a korábbiakban nem tartalmazott határon átnyúló jelleggel folytatott közbeszerzési
lehetőséget a szabályozás. Az alapmodell szerinti belső közös közbeszerzés azonban nem csak
saját akaratból eredhet. Érdemes megkülönböztetni az irányelvek és általában a
szakirodalomban is a gondolkodás alapjául szolgáló Free Joint Procurement modell mellett a
Forced Joint Procurement modellt is.
A korábban bemutatott LEAP projekt esetei mind a Free Joint Procurement modellre épültek.
Ha azonban például egy központosított közbeszerzési modellben, ahol a központosított
közbeszerzési felhatalmazott szereplőnek ellátási kötelezettsége van, de ennek nem tud
megfelelni, dönthet úgy a szervezet, hogy az egyik ellátottat kéri fel, hogy helyette közösen
kommunikáljon a többi ajánlatkérővel, s az igények egységesítését követően írjon ki
közbeszerzési eljárást. Vagy gyakori, hogy a központosított közbeszerzésre fel nem hatalmazott
szervezet külön együttműködési megállapodást irat alá annak érdekében, hogy helyettük és
nevükben eljárva „kvázi-központosított” közbeszerzési szervezetként jogokat delegáljon saját
maga számára. Az együttműködés erőltetésének tehát vannak olyan érintettjei, akiknek
kifejezetten érdekük a nyomásgyakorlás, mely ebben az esetben már nem jár az érintettek
együttműködésével, mivel sem a gyakorlatlan felkért szereplő, sem a magát központi beszerző
szervezetnek feltüntető szereplő nem képes hosszú távon a többiek érdekeit képviselni, tehát
praktikusan csak a felelősségi viszonyok szorulnak háttérbe, hiszen a nyomásgyakorló
szervezet a lehető legkevesebb felelősséget kívánja viselni ebben a rendszerben. A kutatási
eredmények alapján a közös beszerzésben kulcsszerepük van a központi beszerző
szervezeteknek, azaz valójában a közös beszerzés sikere és eredményei figyelemmel a
közbeszerzési piac sajátosságaira, elsősorban rajtuk múlik, mely sajnálatos módon nem az
önkéntes részvételen alapul.
3. Összefoglaló
Fentiek rávilágítanak arra, hogy a közös közbeszerzés kapcsán nem szabad alaptalan
feltételezésekbe bocsátkozni és feltételek nélkül a közös közbeszerzés előnyeit hangsúlyozni.
Az európai tapasztalatok és a szakirodalom arra mutat rá, hogy óvatosabban kell a közös
közbeszerzést kezelni. Az új európai közbeszerzési direktívák elsősorban a határon átnyúló
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közbeszerzési kapcsolatok elősegítésére kívánják „használni” a modellt, azonban kapcsolata a
központosítással, továbbá a közös megoldások erőltetése nem azonos a rendelkezésünkre álló,
önkéntes esetek eredményeivel, sikerével.
Túl sokat várunk a közös közbeszerzésektől úgy, hogy valójában nem tártuk fel, milyen egyéb
okai lehetnek még a határon átnyúló közös megoldások, vagy éppen az erőltetett
kollaborációban érdekelt kormányzatok szempontjából. Eljött az idő, hogy a közös megoldások
keresése során egyedileg értelmezze minden ajánlatkérő, vagy kormányzat, hogy milyen
szervezeti,

adminisztratív

feltételeknek

kell

ahhoz

érvényesülniük,

hogy

sikeres,

hatékonyságnövelő megoldásról beszéljünk. Önmagában a közös modell nem jelent sem
kooperációt, sem kollaborációt. Ezért félreérthető a „joint procurement” mind közös beszerzés
kifejezés, hiszen tartalmát tekintve együttműködést kellene, hogy feltételezzen, mégis
valójában nem biztos, hogy a közös közbeszerzés során közös célok vezérlik a szereplőket.
Szükséges tehát a közös beszerzési modellek újragondolása a közbeszerzésben, hiszen a szabad
döntés, vagy kötelezés hatására történő közös megoldás közötti különbségtétellel egyben a
várható eredmények is különbözőek lesznek.
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A mobil mérlegek jelen vannak a hazai piacon, melyet eladói túlsúly jellemez. Az a kép alakulhat így ki bennünk,
hogy a potenciális keresleti oldalon kevesen tudják, hogy a technológia alkalmazásával mekkora és milyen előnyre
lehet szert tenni. Ezzel összhangban a tanulmány célja eme technológia bemutatása, az abban rejlő perspektívák
ismertetése, valamint egy analitikai modell alkotása, mely figyelembe véve a vizsgált vállalat logisztikai
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Kulcsszavak: mobil mérlegelés, tömegmérés, raktározás, készletellenőrzés, integráció

1. Bevezetés
Modern korunkban a mobil mérlegek ideális megoldást jelentenek az alapanyagok, félkész- és
késztermékek folyamatos és minden darabra kiterjedő, pontos mennyiségi ellenőrzésére. Habár
a technológia az elmúlt 30 évben jelentős teret hódított, alkalmazása mégis sok, logisztikai
területen aktív szereplő számára új fogalmat jelent, ahogyan a technológiához használatos
mérőberendezések is a raktározással foglalkozó kisebb vállalkozások számára. Mindez az
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értékesítő és a felhasználó vállalkozások számára amellett, hogy problémákat hordoz, egyben
lehetőségeket is kínál számukra. Tanulmányunkban célunk bemutatni és igazolni e
méréstechnológiában rejlő lehetőségeket, vizsgálva annak vállalati folyamatokba, illetve
vállalatirányítási rendszerbe történő lehetséges integrációs szintjeit is. Tanulmányunkban
ismertetjük továbbá az általunk alkotott mobil mérlegek alkalmazhatóságának vállalati szintű
vizsgálati modelljét, melynek használatával körüljárhatók mindazon vállalati területek,
melyekre a mobil mérlegek hatással vannak, továbbá következtetések vonhatók le gazdaságos
alkalmazásukra vonatkozóan.
2. A mérlegelés szerepe a vállalati logisztikai folyamatokban
Kiindulva a logisztikai-mix elemeiből és ezek költségeiből (Némon et al., 2006),
megállapítható, hogy a raktározás területe az, ahol a mobil mérlegek alkalmazása elsődlegesen
szóba kerül. Ez az a logisztikai tevékenység, ahol a beszállítási, tárolási (és kitárolási), valamint
kiszállítási folyamatok ellátásakor gyakorta jelentkező – és egyben fontossággal bíró – feladat
a készletfigyelési, ellenőrzési feladatok elvégzése (1. ábra), s amely logisztikai tevékenység
költségeinek mértékét az ellenőrzési és bizonylatolási folyamatok gyakorisága, rendszeressége
leginkább befolyásolja. Az áru tömegének (darabszámának) pontos ismerete fontos lehet a
beszállító teljesítésének pontos ellenőrzéséhez, az áru raktári elhelyezésének tervezéséhez, de
a leltár elvégzéséhez is, a kiszállítás során a kiszállítási egységek ellenőrzésében, a
fuvarszervezési feladatok ellátásában (felesleges fuvarok és visszáru elkerülésben, megfelelő
raktérkihasználtság és gépjárműterhelés biztosításában), hiszen a kiszállítás során bizonyosodik
meg a vállalat a vevői felé történő pontos teljesítéséről, illetve a raktározási teljesítmény
hatékonyságáról. A raktári működés, a folyamatok összetettsége és megszervezése kihatással
van az ellenőrzési folyamatok gyakoriságára, és ezzel annak idő- és költségigényére.

1. ábra. Darabáru raktárak működési folyamata. Forrás: Prezenszki és Szegedi (2010, 242).
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kapcsolata ugyan közvetett, ám fontos, hiszen ha sok a hibás teljesítés a raktárban, úgy a
készletezési költség szintén növekedhet. Gondoljunk csak például a biztonsági készletszint
növelésére vagy a készletekre költött biztosítási díjra. A rendszeres készletellenőrzés ezeket
csökkenteni

képes,

melynek

megvalósításához

ennek

megfelelő

megszervezése

elengedhetetlen.
A rendelés-feldolgozási feladatok ellátásához is szükséges a raktár pontos adatainak ismerete,
hiszen a gazdaságos rendelési tételnagyságot alapvetően befolyásolja a biztonsági készletszint,
valamint a megbízható és naprakész nyilvántartás.
Az információs rendszerhez kapcsolódó költségek vonatkozásában kiemelendő az ellenőrzési
folyamatok gyakorisága és a bizonylatok száma közötti közvetlen kapcsolat. A sok esetben
kézzel végzett leltározási folyamat eredményei a számítógépes nyilvántartási rendszerbe külön
kerülnek betáplálásra, mely további munkaerőt és időt köt le (Király és Lipák, 2014; Szucsákné,
2006).
Mindezekből következik, hogy az inspekciós és dokumentációs folyamatok optimalizálásával
a logisztikai költségek majd minden eleme, s ezáltal a teljes logisztikai költség csökkenthető,
akár jelentős mértékben is. Ebben a mobil mérlegelés technológiának meghatározó szerep
juthat. Ehhez hozzájárulhat, hogy a kereskedelmi raktárak esetében az ellenőrzési folyamatokra
leginkább jellemző darabszámlással történő ellenőrzést – ami többnyire a raklapon látható
gyűjtőcsomagok

megszámlálásával

és

szorzásokkal

való

(ezáltal

olykor

téves)

következtetésekkel történik – a technológia a megfelelő tömegkomponensek (gyűjtőcsomag
töltőtömege, annak csomagolásának tömege, raklaptömeg, raklapcsomagolás (pl. zsugorfólia)
tömege) ismerete mellett képes helyettesíteni, azaz adott elfogadhatósági intervallum mellett az
általa végzett tömegméréssel kiszűrhetők az átlagostól különböző mértékben eltérő rakatok.
3. A mobil mérlegelés, mint technológia ismertetetése
A mobil mérlegelés sajátosságainak, a benne rejlő lehetőségek vizsgálatához elsőként
szükségszerű annak meghatározása, hogy mit is értünk ezen a technológián. A mobil mérlegelés
egy olyan komplex rendszer, mely áll egyrészt egy hardverből (magából a mérőegységből),
másrészt egy, a méréseket kiértékelő, osztályozó és eredményeit közlő szoftverből. A hardver
alatt az alapanyagok, félkész-, késztermékek tömegének pontos mérésre használt, önjáró, vagy
könnyen helyet változtató digitális, elektronikus tömegmérő berendezéseket értjük. A
mérőegységeket működtető, koordináló, illetve a mért jeleket értelmezhető értékekké alakító,
azokat rendező programok, kommunikációs csatornák pedig a szoftver (Sülle, 2010).
A mobil mérlegelés tehát rendszert képez. Gyakorlatias szemmel az ilyen berendezések a
szakmában szinte mindenki számára ismertek valamilyen formában. Valóban az összes
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logisztikai folyamatban találkozhatunk tömegmérő eszközökkel, így ezt a szerteágazó
termékkört tanulmányunkban leszűkítettük a kevésbé ismert, kifejezetten rakatok tömegét mérő
raktári mérő, emelő berendezésekre, ezen belül is az 500 kg és 3000 kg közötti mérési
tartományban használt
•

mérleggel szerelt, kézi hidraulikus raklapemelőkre, melyek alapvetően raklapok,
rácskonténerek kis magasságon hidraulikus pumpával történő emelésére és kézi
mozgatására használatosak. Ezen berendezések teherviselő szerkezetét gyárilag úgy
alakítják ki, hogy abban nagy pontosságú ún. erőmérő cellákat helyeznek el, amelyek
terhelés hatására digitális jeleket bocsátanak ki, melyeket egy rájuk szerelt központi
egység összegez, értékel ki.

•

Illetve mérővilla gépi hajtású emelőtargoncákra, melynek működési elve megegyezik
az előbb ismertetett mérleges raklapemelőjével. A különbség a kialakításban rejlik: a
mérőelemek és a kiértékelő egység egy önmagában használható targonca emelővilla
alakjában kerül alkalmazásra (tehát egy meglévő emelő berendezés kiegészítőjeként
használható).

Megjegyzendő, a rakatok tömegét sok esetben mérik kis súlyú, digitális mérlegekkel (patkó-,
illetve platform mérlegek), ám ezek korlátozott mozgathatóságuk okán nem képezik
tanulmányunk részét.
Valamennyi ilyen berendezés „agya” a már említett digitális kiértékelő és kijelző egység, mely
a mérőjeleket értelmezhető értékekké alakítja, és különböző csatornákon közvetlenül
optikailag, közvetve bluetooth-on, WiFi-n keresztül számítógépen, vagy általa nyomtatott
mérlegjegyen kijelzi, így integrálva a méréseket adott felhasználó rendszerébe. Ez –
összetettsége függvényében – megadja a rendszer „integrációs fokát”, mellyel a következő
fejezetben foglalkozunk.
Mindezek alapján a mobil mérlegelés legfőbb pozitívuma abban rejlik, hogy valamennyi
általunk mozgatott rakat tömege pontosan (a standard pontosság 3000 kg-nál +/- 3 kg), gyorsan
megmérhető, dokumentálható, értéke visszakereshető. Mindezen felül a mobil mérlegek is –
akárcsak más mérlegek – hitelesíthetők.
4. A mobil mérlegelés vállalati folyamatokba történő lehetséges integrációja
Bármely mérési technológia alkalmazásakor fontos kérdés, hogyan és milyen mértékben
lehetséges azt az adott vállalat logisztikai információs folyamataiba integrálni, javítva így a
fizikai folyamatok elvégzésének hatékonyságát, további előnyöket realizálva ezzel. Az
információáramlás megvalósításakor – amellett, hogy az pontosságot és tiszta struktúrát kíván
– mára már egyre inkább előtérbe került a gyorsaság is, ahol a mobil mérlegek alkalmazásával
további előnyre lehet szert tenni. Ugyan a raktárak rendeltetésük függvényében sokféle
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integritási fokát a szabályozórendszer jellege határozza meg (pl. az alkalmazott készletezési
mechanizmus döntően befolyásolja a mérési gyakoriságot).
Ahogy arról korábban szó volt, valamennyi mobil mérleg berendezés „agya” a digitális
kiértékelő és kijelző egység, amely működésének összetettsége megadja a rendszer „integrációs
fokát”. A gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve az alábbi integrációs fokokat lehet
elhatárolni:
Alapfokú integráció: ez esetben – jellemzően kisebb forgalmú raktárakban – megemelik
ellenőrzésképpen a rakatot, a mért eredményeket a kijelzőről egyszerűen leolvasva a
kinyomtatott ellenőrző listára felvezetik, melyeket aztán betáplálják a raktári nyilvántartási
rendszerbe. Ugyan továbbra is jelentős a raktári adminisztrációs igény, azonban a pontosság és
időmegtakarítás terén komoly előrelépés érhető el így is.
Középfokú integráció: ez esetben a mért adatokat a mérést végző személy kezeli, kiiktatva
ezzel a mérés eredményét rögzítő személy tevékenységét. Raktártechnikai folyamatoktól
függően többféle megoldás létezik az adatáramlás szabályozására, melyeket külön-külön, vagy
együttesen is lehet alkalmazni a mérés során. Ennek megvalósításához az alábbi elemek
mérőelemmel történő – jellemzően vezeték nélküli – összekapcsolása szükséges:
•

Memória egység, mely magasabb integrációs fok eléréséhez nélkülözhetetlen. A mért
adatokat egy, a kijelzőn lévő egység elmenti, a memóriájában tárolja, ezeket a műszak
végén a raktári számítógépbe exportálják. Ez esetben az egyes rakatok tömegbeli
megfelelőségére vonatkozóan adatokat kapunk, azonban arra vonatkozóan nem, hogy a
mért raklapok megegyeznek-e a mérni kívánt rakatokkal.

•

Ezen probléma kezelését elősegíti a vonalkód technika alkalmazása.

•

Nyomtatás: nyomtató egység felszerelésével időmegtakarítás érhető el, hiszen ezzel a
bizonylatolási eljárást egybekötjük az ellenőrzéssel, kihasználva a mért eredmények
frissességét.

•

Adatelemző szoftver: az adattovábbítás módjától függetlenül a mérési feladatok
mélységének függvényében, többféle összetételű mérési információ, illetve tárolás után
adat keletkezik. Ezen adatok rendszerezése és értelmezése szintén többféle elv szerint
történhet, azok fontossága alapján. A mérési adatokból szoftver segítségével előállított
adatok Office alapú programokkal kezelhetők, de exportálhatóak standard
raktárirányítási szoftverekbe is (ezek képesek összesített, csoportos és egyedi adatokat
is megjeleníteni, illetve kombinálni rendkívüli részletezettséggel, így pl. mérés ideje,
eredménye, rakat raktári száma, kezelő neve, stb.), illetve igény szerint megoldható az
egyedi programokba való közvetlen bekapcsolás is.
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Felsőfokú integráció: itt az előbbieken túl fontosságot nyer az információk azonnali
megjelenése. Itt már a mobil mérlegelés integrált vállalatirányítási rendszerben való
alkalmazhatóságáról beszélünk, rádiófrekvenciás adattovábbítót alkalmazva. A vezeték nélküli
rendszerek megjelenésével fokozódott az igény az azonnali információk iránt. Ezzel
elkerülhetetlenné – s egyben egyre inkább elvárássá is – vált, hogy a mérési folyamatok ne
tartsák fel a vállalati információáramlást. A mérleget hordozó targonca kijelző egységére
felkerül egy WiFi jeladó, mely minden mérés végeztével elküldi a kijelzőn lévő adatokat a
raktár központi számítógépébe, amelyen mobil mérlegeléshez egyedileg kifejlesztett szoftver
található. A szoftver automatikusan a mért adatokat rendezi és tárolja, mely adatok a
vállalatirányítási rendszerbe betáplálásra kerülnek.
Integrált vállalatirányítási rendszerrel való összehangolás: ez a szint képviseli a
legmagasabb integrációs szintet, ahol a rendszer az információkat közvetlenül a
vállalatirányítási rendszerbe implementálja, és azzal kétoldalúan együttműködik. Ezzel
elérhetővé válik, hogy egyidejűleg több vállalati egység is azonnali mérési eredményekhez
jusson, egybekötve ezt a rakatmozgatási feladatok koordinálásával. Ezen integrált megoldás
különösen fontos lehet például több telephellyel rendelkező vállalatok esetén, illetve az ellátási
lánc összehangolt irányításában, koordinációjában.
Összegezve tehát megállapítható, hogy a mobil mérleg – felszereltségének függvényében –
különböző szintű kvalitásokkal bír, alkalmazható egyszerű mérlegként vagy komplett mérő,
bizonylatoló és adattovábbító egységként, megőrizve legfontosabb tulajdonságát: a mobilitást.
Továbbá az is elmondható, hogy minél feljebb haladunk az „integrációs lépcsőn”, annál inkább
növekszik a mérleg önállósága, s egyidejűleg a mérési feladatok gyorsasága és objektivitása
(Sülle, 2014).
5. A mobil mérlegek alkalmazhatóságának vállalati szintű vizsgálati modellje
Minden eddigi pozitívum ismeretében is megállapítható, hogy a technológia sok hazai
vállalkozó számára ismeretlen, vagy ha ismert is, mégsem került alkalmazása. Ennek okai közé
sorolhatók például az ellenőrzések során felelősségre vonható személyek szerepe (vállalaton
belüli burkolt ellenállás), a logisztikai rendszer átszervezésére fordított energia, a hibás
működéstől való félelem, a rendszer technológiaváltás miatti átmeneti leterheltsége, stb. (Sülle,
2015). Kereskedelmi tapasztalataink szerint azonban a leggyakoribb érv a mobil mérleg
beszerzések ellen a beszerzésre fordított összeg nagysága, tehát a magas ár.
Modellalkotásunk során abból indultunk ki, hogy a beszerzésre fordított összegnek a
vállalkozás számára meg kell térülnie. Emellett azonban a vállalkozás számára esetlegesen
realizálható hasznot is figyelembe kell venni.
A fenti kiindulópontunk levezetésére alkottuk meg „a mobil mérlegek alkalmazhatóságának
vállalati szintű vizsgálati modelljét”, melynek használatával megvizsgálhatók mindazon
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két fő részből áll: egy „H” hatékonyság elemző részből, mely felméri a szükséges mobil
mérlegek számát és specifikációját, illetve ennek ismeretében egy „G” gazdaságossági
vizsgálatból, mely szembeállítja a beruházás anyagi terheit az általa realizálható
megtakarításokkal és haszonnal.
A modell tematikus és rendszer szemléletű, az alábbi lépések alapján épül fel:
I. Információgyűjtés a vállalatról
A teljes vizsgálat szempontjából meghatározó szerepe van a vizsgált vállalat főbb ismérveinek
(küldetés, főprofil, éves árbevétel, beosztottak száma, telephelyek száma és elhelyezkedése,
alkalmazott információs rendszer, stb.) ismerete, hiszen ezek határozzák meg a vizsgálati
stratégiát és az analízis mélységét.
II. Hatékonysági vizsgálat
H1. Logisztikai folyamatábra készítése
Célszerű lehet vizsgálati szempontból az adott vállalkozás anyag- és információáramlási
folyamatairól körültekintően elkészített folyamatábrát összeállítani.
H2. A logisztikai részfolyamatok esetleges problémáinak megismerése
Megfelelő hatékonysági mutatószámokkal (pl. hibás kiszállítások aránya, raktározás fajlagos
költsége, éves áruforgalom és dolgozók számának aránya, stb.) szükséges megvizsgálni a –
folyamatábránkban is szereplő – részfolyamatok esetleges problémáit, hatékony működését.
Elegendő adat hiányában próbaméréseket és mintavételeket kell alkalmazni adatnyerési céllal.
Ezen vizsgálatok elvégeztével megállapítható, hogy az adott terület küzd-e problémákkal vagy
sem, ha igen, meg kell vizsgálni, milyen mértékben érintettek itt az anyagmozgatási, illetve
ellenőrző és bizonylatoló folyamatok.
H3. A problémával küzdő részfolyamatok hatékonysági vizsgálata
A problémák és abban érintett területek behatárolása után szükséges az adott részfolyamatot
terhelő probléma okainak és mértékének megállapítása, melyhez szintén mérések, illetve
statisztikai vizsgálatok szükségesek (pl. az állványból történő kitárolás és ellenőrzés átlagos
időigénye, a mérlegelés teljes átlagos időigénye), majd ezek összevetése az ugyanezen területen
mért egyéb vizsgálati eredményekkel (pl. egy kitárolási feladathoz szükséges idő, mérési
feladatokhoz szükséges idő).
H4. Az érintett részfolyamatok összefüggései, kapcsolódási pontjai a jól működő
részfolyamatokkal
Fontos a rendszerszemléletű gondolkodásmód, hiszen az elemzett részfolyamat sok ponton
összefügghet más részfolyamatokkal. Ezen összefüggések sokszor maguktól értetődőek, ezért
itt kell megvizsgálni, hogy a feltárt probléma megszűntetése hogyan hatna egy azzal
kapcsolatban lévő zökkenőmentes részfolyamat működésére (pl. ha kiiktatjuk a felesleges
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mérési feladatot és így időt nyerünk, továbbá fokozzuk a kitárolás sebességét, nem lesz-e
hirtelen túl sok áru az egyébként korlátozott a befogadóképességű expedíciós részlegen).
H5. A mobil mérleg üzembe állításából adódó, a részfeladatot érintő pozitív hatások
elemzése
Ha tisztázódott a kapcsolódási pontok kérdése és nem fedeztünk fel kibékíthetetlen
ellentmondásokat, levonhatók a következtetések az adott részfolyamatot érintő pozitív hatások
tekintetében. Amennyiben ellentmondást találunk (lásd H4), úgy megkeressük a köztes pozitív
hatást (pl. a kitárolási sebességet nem fokozzuk, viszont a mérési pontot megszűntetjük).
H6. Bevezetési és integrálási feltételek vizsgálata
A vizsgált vállalat alapinformációit összevetve az előirányzott változásokkal ezen a ponton kell
meghatározni a kívánt integrációs fokot olyan részletességgel, hogy hol kívánunk kijelzőket
elhelyezni, szükséges-e nyomtatók alkalmazása, stb. Ez az alkalmazhatóság tekintetében jelent
kulcsfontosságú kérdést, nem beszélve arról, hogy fenn kell tartani a modernizáció lehetőségét
is.
H7. Beszerzési és szolgálatba állítási ütemterv készítése
A projektmenedzsment időtervezési folyamatait használva pontos tervet készíthetünk a
mérőberendezések beszerzésére és beüzemelésére vonatkozóan, kész tervvel kívánunk
rendelkezni egy esetleges döntés esetén. Ez elsősorban olyan vállalkozásoknál igényel
kitűntetett figyelmet, ahol a meglévő rendszerben történő legkisebb változás is komoly hatással
lehet a teljesítésre (pl. JIT rendszer alkalmazása, 3 műszakban dolgozó vállalat).
H8. Az igényelt típusok és darabszámok, átállási idő megállapítása
Az előbbi kérdéskörök tisztázása után kialakul a kép a vállalat által igényelt mérlegek
kialakítását, illetve darabszámát illetően. A darabszám meghatározása jelenti a hatékonysági
analízis végkifejletét, amely ismeretében megállapítható a technológia megvalósításának
időigénye is.
III. Gazdaságossági vizsgálat
G1. A beruházás költségvonzatának vizsgálata
Itt nyílik alkalom, hogy ajánlati tevékenység révén információkra tegyünk szert a mérlegekre
vonatkozóan. A beszerzésnek az áron túl, a szállítási, fizetési és egyéb (pl. garanciális)
feltételek feltérképezésére is ki kell terjednie. A beszerzés azonban önmagában nem ad választ
a berendezéssel kapcsolatosan felmerülő költségekre, hiszen jelentős összegekbe kerülhet
hosszú távon például a karbantartás, a cseralkatrészek beszerzése is, felmerülhet költségként a
raktári személyzet átképzésének költsége is, és egyszeri nagyobb léptékű kiadás is jelentkezhet,
mint például a vállalati információs rendszer átalakítása. Összefoglalva tehát összegezni
szükséges a rövid és hosszabb távú anyagi és személyi jellegű ráfordításokat.
G2. A realizálható előnyök számszerűsítése
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a legkönnyebben. Ezen tematika szerint, ha a mérleg pozitívan hatna az ellenőrzési
folyamatokra, illetve (a mobilitásból kifolyólag) meg is szüntethető a központi mérőhely, akkor
egyidejű megtakarítás érhető el az ellenőrzést végrehajtó személyzet átcsoportosítása, vagy
elbocsátása, illetőleg a targoncák közlekedési útjának rövidülése esetén. Ezek természetesen
további lehetőséget rejthetnek magukban, hiszen a rövidülő közlekedési utak azt eredményezik,
hogy a targoncakezelők munkaidejének, illetve a felhasznált üzemanyagnak nagy része is
felszabadul. Mindemellett az ismert hibás teljesítésekből eredő veszteséget is ide kell állítani,
mert ezt hivatott minimalizálni a technológia. A két tételt összevezetve kapjuk meg, hogy –
megszabott időn belül – a beruházás vélhetően megtérül-e.
IV. Döntés a megvalósításról vagy elvetésről
A teljes vizsgálat elvégzése után elegendő információnak kell rendelkezésre állnia a vezetőség
részére a döntéshozatalhoz. Ezen a ponton kerül sor a projekt megvalósításáról vagy annak
elvetéséről.
V. Ellenőrzés, utógondozás, korrekció
Mint minden projekt, a mobil mérlegek üzembe állítása is folyamatos ellenőrzést kíván, a kívánt
és a tényleges mért hatékonysági és gazdaságossági eredménynek szembeállítását.
Természetesen a vállalat logisztikai rendszerében változások is bekövetkezhetnek, ilyen
esetekben a mérlegek alkalmazási területét, felszereltségét, integráltságát is kontrollálni kell,
illetve esetlegesen modernizálni.
A modell a gyakorlatban: Vizsgálati modellünk megalkotásának egyik fő kitétele volt, hogy
vállalati mérettől függetlenül használható legyen. Egy kis vállalat is rendelkezik kapcsolódási
pontokkal, integrációs igényekkel, és addig nem számszerűsített problémákkal. Értelemszerűen
a kisvállalkozások, könnyű átláthatóságukból kifolyólag, csak kis számban igénylik egy ilyen
analitikus módszer alkalmazását, bár az objektivitás mérettől függetlenül kívánatos.
5. Összegzés
Gyakorlati szemmel vizsgálva nem fér kétség a mobil mérleg technológia alkalmazásával
realizálható előnyök felől, azonban előnyei ellenére elterjedtségük hazánkban viszonylag kicsi.
Ezzel összegfüggésben tanulmányunk egyik célja volt bemutatni és igazolni ezen
méréstechnológiában rejlő lehetőségeket, vizsgálva annak vállalati folyamatokba történő
lehetséges integrációs szintjeit is. Tekintettel, hogy a kellő piaci nyitottság még nem alakult ki,
célunk volt továbbá egy olyan vizsgálati modellt is alkotni, melynek használatával
körüljárhatók mindazon vállalati területek, melyekre a mobil mérlegek hatással vannak,
következtetések vonhatók le gazdaságos alkalmazásukra vonatkozóan, támogatva ezzel az
esetleges bevezetésre vonatkozó megalapozott vezetői döntést. Ez a mankó funkcióját tekintve
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azt hivatott segíteni, hogy az érintett vezető merjen újat kipróbálni, amennyiben képes
megfelelően mérlegelni az új eljárás adta előnyöket, illetve az esetlegesen felmerülő
kockázatokat illetően.
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Összefoglaló
A nyílt szoftverekről egyre több szó esik manapság, de az ERP rendszerek piacán még mindig a „fekete dobozszerű” rendszerek dominálnak. A WinDirect rendszer már a kezdetek óta olyan nyílt technológiával van a piacon,
amely sokkal rugalmasabb, akár még házon belül is alakítható megoldásokat tesz lehetővé az ERP piacon
megszokottnál. Ezúttal az olyan elektronikus adatforgalmi lehetőségeket, mobil eszközzel végezhető
tevékenységeket szeretnénk bemutatni, amelyek a logisztikai feladatok könnyítésére, gyorsítására, hatékonyságára
alkalmasak.
Kulcsszavak: integrált rendszer, logisztikai szoftver, vonalkódok, elektronikus adatszolgáltatás, mobil eszközök
kezelése

1. Bevezetés
A vállalatoknál működő üzleti szoftverek mindig is azzal a céllal lettek alkalmazva, hogy
bizonyos feladatokat hatékonyabban, gyorsabban, hibamentesebben (vagy legalábbis
könnyebben korrigálhatóan) lehessen elvégezni. Ez az integrált vállalatirányítási rendszerekre
különösképpen igaz, megtoldva azzal, hogy az adatkezelés, a folyamatok is szervezettebben
történjenek, lehetőleg egy adat csak egyszer szerepeljen a rendszerben, stb. A technológia
azonban nagy lépésekkel rohan előre, ami egyre inkább a mobilitás, a papír alapú helyett az
elektronikus adatfogalom felé vezet. A vállalatoknak (sokszor hangsúlyos vevői, szállítói
nyomásra, avagy a piaci hatékonyság, versenyképesség miatt a saját jól felfogott érdekükben)
ezeket a trendeket követniük kell, ezzel párhuzamosan a vállalatirányítási rendszereknek
ugyancsak muszáj ilyen téren is szélesebb körűen kiszolgálni az igényeket. Ebben a
tanulmányban olyan megoldásokról lesz szó, amelyek a korábbiakhoz viszonyítva hatékonyabb
működést tesznek lehetővé.
2. Vonalkódok, QR-kódok használata
A mobilitás, illetve a hatékonyabb adatrögzítés legkézenfekvőbb módja a vonalkódok
használata. A legegyszerűbb esetben olcsó, kézreálló vonalkódolvasó eszközökkel gyorsan és
hatékonyan lehet adatot rögzíteni, illetve visszakeresni. A legtöbb esetben a termékeken,
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árukon lévő vonalkódok magát az árut azonosítják (konkrétan annak a cikkszámát olvassák le),
esetleg ha egyedi a vonalkód, akkor sorozatszámként, a konkrét termék azonosításaként is
működhet.
A WinDirect rendszerben nem csak a termékeknek van vonalkódja, hanem minden, rendszerből
kijövő (output) nyomtatványra is rákerül egy egyedi vonalkód. Ezáltal ha bármilyen papír alapú
bizonylat a felhasználó kezébe kerül, egy egyszerű vonalkódolvasó segítségével azonnal
felhozza azt a rendszer. Legyen az egy számla, egy szállítólevél, egy belső munkalap, egy
megrendelés, ajánlat, stb. (mindamellett, hogy a WinDirect rendszernek megvan az a
sajátossága, hogy mindegyik felületen, minden egyes adatra lehet szűrni, keresni, válogatni).
A WinDirect számos vonalkód típust ismer: az EAN13, EAN128 többféle típusa, EAN8, UPC
kódok, stb. Kicsit speciálisabb típus a QR kód (Quick Response=gyors válasz megnevezésből
származik), amely – a rendszer szempontjából –nem sokban különbözik a hagyományos
vonalkód típusoktól, hiszen ugyanúgy egy karakter-sorozatot ad vissza, mindössze nagyobb az
információtartalma, adattárolási képessége, valamint a hibatűrési toleranciája is nagyobb. Tehát
a QR kódok használata inkább a felhasználók szempontjából előnyös, akik több adatot tudnak
visszafejteni a leolvasásból.
Vonalkódok használata esetén nagyon fontos az a lehetőség is, hogy a manuális adatrögzítés
módja ugyancsak nyitva legyen. Nem szabad csupán a vonalkódra támaszkodni, mivel a kód
lehet olvashatatlan, hibás, vagy éppenséggel maga az eszköz hibásodhat meg.
Az áruk vonalkóddal való ellátásához, illetve annak használatához a vállalatirányítási
rendszerben is definiálni kell, hogyan viselkedjenek az egyes termékek a vonalkódok
tekintetében. A WinDirect-ben többféle módszer szerint tudnak viselkedni:
•

Nincs vonalkód: a legkézenfekvőbb, hogy egyáltalán nincs vonalkód a termékhez
rendelve.

•

Közös vonalkód: tulajdonképpen a cikkszámnak megfelelő. Vagyis egyazon
terméktípusoknak ugyanaz a vonalkódja.

•

Szigorúan egyedi vonalkód: tulajdonképpen a sorozatszámnak megfelelő. Vagyis a
vonalkód egyetlen konkrét terméket tud beazonosítani, ugyanazon terméktípus más
termékének más a vonalkódja.

•

Gyengén egyedi vonalkód: kicsit fura elnevezés. Annyiban különbözik a szigorúan
egyeditől, hogy míg előbbi esetében mind az áru betárolásakor, mind a készleten, mind
árukiadáskor muszáj megadni a vonalkódot, itt csak az árukiadáskor szükséges ezt
megadni. Akkor lehet érdekes, ha a céget a saját készletén csak az érdekli, hogy milyen
és mennyi áruja van, de az nem, hogy azok konkrétan milyen sorozatszámúak. Csak az
árukiadáskor érdekes, hogy kinek milyen sorozatszámú termékeket adtak ki, garanciális
és egyéb okok miatt.
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címkenyomtató eszköz segítségével) ki is nyomtathatók azok a vonalkódok, amik a rendszerben
a termékekhez vannak rendelve és fizikailag is rájuk ragaszthatók.
Vonalkódokat több más területen is lehet használni a WinDirect rendszerben, nem csak maguk
az áruk azonosítására, hanem (logisztikai szempontból fontos módon) maguk a tárolóhelyek,
az egységrakományok, rakodólapok ugyancsak elláthatók vonalkóddal (Márton, 2015).
3. Mobil eszközök, PDA-k használata
Olyan cégeknél, ahol komolyabb raktári logisztika is jelen van, vagy a raktár(ak) méretei
indokolják, már komolyabb vonalkódolvasó eszközöket, ipari PDA-kat, kézi számítógépeket
és egyéb, mobilitást kihasználó eszközöket használnak. Az ilyen eszközöknek megvan az az
előnyük, hogy nem csak a vonalkódok leolvasására alkalmasak, hanem kijelzőjük is van,
amelyeken különféle funkcionalitásokat lehet futtatni, ezáltal programozhatóak is.
Ezáltal már komplexebb műveletekre, sőt adattárolásokra is alkalmasak lehetnek, adatbázisuk
is lehetséges. Működhetnek teljesen online (pl. wireless) vagy offline módon is, saját
adatbázisban tárolva az adatokat, és azt időnként bedokkolva, szinkronizálva a központi
adatbázissal.
A programozási lehetőségeik néha annyi nehézséggel járnak, mint előnnyel, mert nem mindig
lehet általános megoldásokat adni ezekre az eszközökre. Egyrészt minden cég más, mások a
folyamatok, logikák, így az adott, leprogramozott funkcionalitás vagy logika egyáltalán nem
biztos, hogy másnál is működik vagy kézreálló.
Másrészt maguk az eszközök is mások, más a kijelzőméret, más-más operációs rendszert
futtatnak, mások a lehetőségeik. Így egy adott megvalósítás nem is feltétlenül futtatható vagy
kézreálló egy más fajta eszközön.
Éppen ezért általában preferált olyan platformfüggetlen, webes megoldásokat alkalmazni,
amelyek böngészőben futtathatók, mert böngészőt, webes felületet minden eszköz képes
kezelni (persze böngésző és böngésző között is lehetnek különbségek). Ezeken az eszközökön
általában célirányos munkavégzés zajlik, tehát leginkább csak adatbevitel és megjelenítés
történik.
Egy megfelelő fejlesztéshez – a technikai feltételek egyeztetése mellett – a működés céljának,
módjának megfogalmazása is elengedhetetlen. Vagyis hogy milyen tevékenységeket,
műveleteket szeretnénk végezni a mobil eszközzel, milyen fontos funkciókra van szükség,
illetve milyen peremfeltételek, speciális helyzetek vannak, amelyeket figyelembe kell venni.
Mint mobil eszközzel praktikusan kezelhető funkciók, a raktári logisztika területén fontos lehet
az összes árumozgás menedzselése (betárolás, kitárolás, raktárközi mozgás, visszáru, gyártásra
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vagy szervizre adás, esetleg onnan betárolás, komissiózás, stb.), de a szállítmányozás,
CRM/üzletkötői tevékenység, értékesítés támogatása is gyakori célok szoktak lenni.
4. EDI (Electronic Data Interchange) és e-számla
A vállalatok egymás közötti tranzakciójának automatizálására, gyorsítására, hibamentesebbé
tételére alkalmas az EDI (elektronikus adatcsere). Általában olyan vállalatok között jellemző,
akik hosszú távon együttműködnek, vagy hosszú távú vevői-beszállítói kapcsolatot építettek
fel.

Jellemző,

hogy

akik

multinacionális

vállalatok

beszállítói,

azokhoz

olykor

ultimátumszerűen is megjön az elvárás, hogy adott időponttól már csak EDI-n keresztül
hajlandók kommunikálni a rendelések, szállítólevelek, számlák tekintetében és csak azzal
hajlandók együttműködni a továbbiakban, aki ezt tudja biztosítani. Ilyen tekintetben tehát sok
cég szempontjából egyfajta kényszerűség is, hogy (legalább bizonyos partnerei irányba) az
elektronikus adatcsere lehetőségét megoldja a rendszerében.
Az EDI egy standard formátum, egy „közös nyelv”, amelyen az állomány küldője és fogadója
egységesen tudják értelmezni az adatokat. Elméletben bármilyen adatkörre lehet ilyen módon
közös csatornát találni, az üzleti életben a leggyakoribb a fentebb is említett vevői/szállítói
rendelések, szállítólevelek, esetleg számlák küldése-fogadása.
Az EDI adatküldésnek-fogadásnak az a gyakorlati jelentősége, hogy az egymás számára
küldendő adatok egyrészt késlekedés nélkül, azonnal bekerülnek a másik rendszerébe, külön
adatrögzítés nélkül. Másrészt ugyanez a hibalehetőséget is minimalizálja (pl. az elgépelések,
elírások problémája). Ugyanakkor egyfajta hitelesítés is, ami biztosan a partnertől érkezett.
Technikai szempontból az jelenti a nehézséget, hogy hiába minősülnek standard-nek ezek a
csatornák, a gyakorlatban mégis esetenként más-más megoldás kell. Egy példa: hiába
kommunikálunk EDI-n keresztül A és B vállalattal, akár pontosan ugyanazon EDI technológia
szerint, ha A vállalat az egyik dátum mezőben teljesen más adatot kezel, mint a másik. Ráadásul
ha A és B egyaránt olyan tekintélyes multinacionális vállalat, amelyeket beszállítóként
kulcskérdés maximálisan kiszolgálni, nem fogja egyik sem a beszállító megváltoztatni a saját
logikáját. Ezt tehát a beszállítónak a saját rendszerében kell megvalósítani, szabályozni, hogy
ugyanaz a standard az egyik partner esetében így viselkedjen, másiknál úgy.
Az elektronikus adatküldés-fogadás egy speciális esete az e-számla. Sokan magát az e-számla
fogalmát is félreértik. Egy elektronikus úton, e-mailben elküldött pdf formátumú
számlanyomtatványt nem e-számla.Az e-számla ugyanis attól e-számla, ha rendelkezik (tőle
elválaszthatatlan) elektronikus aláírással és időbélyeggel, vagyis hitelesítéssel, valamint a
törvényi követelményeknek is megfelel. Ezt a hitelesítést sem akárki végezheti, megvannak
azok a dedikált e-számla szolgáltatók, akiknek joguk van az időbélyeg „pecsétjével” hitelesíteni
a számlát, amit az állam is elfogad. Az e-számla tárolását (ahogy a hagyományos számláét is)
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általában az e-számla szolgáltató szokta vállalni.
Az e-számla küldés és fogadás tulajdonképpen hasonló standard interface-en, „közös nyelven”
keresztül történik, mint a többi említett bizonylat. Itt egyedül annyi a fontos, hogy a fentebb
említett hitelesítés, időbélyeg, tárolás szempontjainak meg kell felelni.
Az e-számla területén különösen fennáll az a veszély, hogy a különböző e-számla szolgáltatók
(hitelesítők) más-más technológiát használnak. Az egyik valódi EDI-hez méltóan pusztán az
adatok továbbítására szorítkozik, pl. egy XML fájlban (az elektronikus aláírást és időbélyeget
ugyancsak beépítve), míg mások egy egyszerű pdf számla-dokumentumot küldenek, és azt
látják el a hitelesítéssel.
Ez a WinDirect rendszerben is igaz. Valahol egész komoly fejlesztés kellett, hogy a megfelelő,
elvárt XML állomány előálljon, máshol semmit nem kellett tenni, mert az e-számla program
telepítése után egy virtuális nyomtatóként jelenik meg, így az e-számlának szánt számlákat
mindössze azon keresztül kell „nyomtatni”.
A fentiekből látható, hogy az e-számlánál is fennáll az a probléma, hogy egy adott technológia
nem feltétlenül alkalmas minden felhasználó számára. Gyakori, hogy az erőfölényben lévő
multinacionális cégek deklarálják a szállítóiknak, hogy ők csak egy konkrét e-számla megoldást
hajlandóak befogadni, így a beszállítónak annak kell megfelelnie.
5. EKÁER, adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
Az

elektronikus

adatforgalom

automatizálhatóságára,

sőt

(nyom

nélküli)

manipulálhatatlanságára az állam is ráérzett. Ennek lett az eredménye az Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER), amelyet 2015. január 1-jétől kell használni a
magyarországi áruforgalomban. Lényege, hogy a termékértékesítések, szállítások nyomon
követhetőek legyenek, az állam számára folyamatos árukövetést tegyen lehetővé, amely az
átláthatóságot és a visszaélések csökkenését segítené elő.
Ehhez a NAV megadott egy interface-t, hogy milyen formában várja el az adatok bejelentését.
Ezt a megadott felületen, kézzel is fel lehet rögzíteni, de amely cég esetében ez rendszeresen
nagyobb adatmennyiség és használ vállalatirányítási rendszert, az is megoldható, hogy az
adatokat a rendszer adja fel a megadott interface szerint. Hiszen az adatok egyébként is az
analitikából származnak, ami a saját rendszerbe már be lett rögzítve egyszer, így megspórolható
az ismételt adatrögzítés és az ebből fakadó hibázási lehetőség (amely akár bírságot is vonhat
maga után). Ez különösen a logisztikai vállalatoknál lehet nagyon hangsúlyos, amelyeket a
legjobban érint ez a jogszabály.
A WinDirect-ben elkészült a NAV által előírt interface szerinti adatküldés, az automatizmus
lehetősége tehát rendelkezésre áll. Persze ezt a funkciót bele is kell illeszteni az érintett
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vállalatok saját környezetébe, adatrögzítési, folyamatbeli, stb. logikájába, mert attól, hogy maga
az interface fix, az egyes cégek folyamatai, termékköre és az ezekből fakadó adatrögzítési
sajátosságok különbözőek lehetnek.
Ráadásul az előbbi fix megfogalmazás sem volt helyénvaló, hiszen az EKÁER-es interface-ben
a kezdetek óta többször is, néha havonta voltak változások, ami további feladatokat ró a
fejlesztőkre. És hiába készült el a legutolsó állapot szerinti módosítás, semmi garancia nincs rá,
hogy a következő napokban, hetekben, hónapokban ne adódhatna újabb változás.
A cikk témájának leadásakor még fel se merült, de mire a könyv az olvasó elé kerül, talán már
aktívan használni is kell a 2016. január 1-jétől elvárt adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
funkciót. Valamelyest az EKÁER-hez hasonló a cél, csak ezúttal a számlákra irányozva.
2016. január 1-jétől már csak olyan számlázási programot lehet használni (illetve
vállalatirányítási rendszert, amiből számláznak), amelyben létezik olyan funkció, amely a NAV
által kért számla adatokat exportálja, ugyancsak a NAV által kért interface formátumában. Ez
tehát kifejezetten a szoftverrel szembeni elvárás, amit meg kell addig valósítani. A cél
hasonlóképpen az átláthatóság és a visszaélések csökkentése.
6. Konkluzió
A mai világban elég széleskörű lehetőségek vannak arra, hogy a papírmunkát és a manuális
adatrögzítéseket felváltsuk automatizáltabb, hibamentesebb online lehetőségekkel. Mivel
adattranszferről van szó, szükségszerűen kell egy küldő és egy fogadó fél, valamint az is
szükséges, ha a két fél „egy nyelven beszél”. Tehát meg kell teremteni azt a közös és egységes
struktúrát, amelyre onnantól az automatizált funkciókat fel lehet építeni.
Logisztikai cégeknél nagy könnyítést jelent a vonalkódokkal és mobil vonalkód olvasó
eszközökkel való munkavégzés, de mielőtt drága eszközökre és komoly fejlesztésekre ad ki
pénzt a vállalat, érdemes előtte alaposan körbejárni a témát. Milyen területeken akarjuk
használni a technikát? Milyen feladatok, milyen funkciók ellátása az, amit mindenképpen
szükséges kezelni? Milyen típusú eszköz az, amelynek lehetőségei, funkcionalitása,
árkategóriája a legjobban illik ahhoz, amire használni szeretnénk? Hogyan kellene az eszköz
használatát és a központi rendszer adatbázisát összehangolni, online vagy offline működéssel?
Milyen ki/átalakításokat kell tenni a rendszerben, vagy milyen programozásokat kell elvégezni
a mobil eszközön, hogy képes legyen a céljainknak megfelelően működni? Ha mindezekre a
kérdésekre sikerül választ kapni, onnantól már célirányosan lehet haladni a megvalósítás felé.
Irodalomjegyzék
Márton Gergely (2015): Logisztikai funkciók és lehetőségek egy nyílt vállalatirányítási
rendszerben. Logisztikai Évkönyv 2015, 163–168.
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András Bakos: Utilization of a mezoscopic, middle-out city logistics cost model
In this article, a city logistics system model is introduced, which – as opposed to the mainstream
notion of top-down construction – creates the layers of logistics infrastructure of a city from the
inside. With this new method, different city logistics system alternatives can be constituted, and
these can be compared to those made with other methods. The logistics parameters, the resulting
performance, and the recommended areas of application can all be inspected.
János Benkő: Application of Petri nets for modelling of production and logistics processes
Petri nets were introduced by Carl A. Petri (1964). Since then, they have been developed for
studying the structure and control of parallel and concurrent systems. In the last decades, most
studies in connection with the Petri nets were published on the field of communication protocols
and computer systems, but recently a widespread interest emerged from the field of
manufacturing systems. After a brief introduction to the theory of Petri nets, this study presents
an application which can be used to model and analyse job shop-based and flexible
manufacturing systems (FMS). These nets are useful for studying the operation of
manufacturing systems, and they make possible to determine important information such as
productivity, minimal handling equipment demand, equipment utilization and so on.
Péter Böröcz, Ákos Mojzes, Péter Csavajda, Bence Molnár: Logistics specialties of
reusable insulated boxes on the daily pharmaceutical drug deliveries
To control the climate during temperature sensitive drugs are delivered is an essential
consideration of shippers and freight forwarders. It is common practice to utilize insulated
boxes in the vans. A survey was conducted to determine the properties of daily deliveries and
factors were observed that influence the climate environment of drugs during travel. These
factors included opening intervals, number of openings, trip times and distances. The results of
the survey were used to perform the recorded circumstances of distribution in laboratory tests
as close to reality as possible and analyse the effect of the abovementioned factors. One
objective of this paper was to do a comparative performance analysis for the velocity changes
of temperature between opened and not-opened procedures. A second objective was to show
how to effect the vibration of temperature affects different parts of the box. The final objective
was to provide logistics engineers with new information to apply cost-efficient and practical
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László Duma, György Karmazin: Development of logistics service centres by employing
the results of network research
In recent decades, logistics centres have emerged with large product-stopping capacity and the
ability to create added value. These centres have become network nodes between the cooperating organizations which accomplish the management of supply chains (networks) by
connecting different modalities and networks with their infrastructure and informatics
background. Taken into consideration the earlier results of network research, the present paper
aims to find correlation between the principles proved by Barabási and the growth possibilities
of the centres (hubs) operated by logistics service providers. At the end of the paper, an attempt
is made to describe a system of correlation between network phenomena and the activities
employed in implementing the strategies of logistics service providers.
Imre Egri: From natural nets to logistics networks
Building on the theoretical bases of nets and networks, this paper aims to systemise and typify
the networks operating in social and economic life and accordingly analyse the nets and
networks that can be identified in logistics. The most recent achievements of mathematics,
economics and information technology as well as the globalisation set new challenges to
logistics, which it can handle on the basis of the above mentioned networks only. This paper
highlights the potential forms and relations of logistics networks.
Ferenc Kiss: PEN model – a new method for managing events with big impact occurring
in the manufacturing and supply chain processes
The events occurring during the manufacturing and supply chain processes can be divided into
two groups based on whether their impacts can be eliminated within a short time or not.
Sometimes it is different what ‘short’ means but a critical recovery time window can each time
be defined and beyond it, different level of managerial activity is needed, e.g. for re-scheduling
processes and activities, changing resource allocations, etc. The PEN model is an architecture
including optimization and simulation methods for finding effective solutions for the events
exceeding the impact of the critical recovery time window, using predefined search criteria.
Zoltán Rózsa, Balázs Sztrapkovics: Application of an automated hybrid MCDM method
in site layout planning based on the principles of lean construction
Construction is one of the biggest industries in the world. This is why optimizing construction
226

LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2016

processes is indispensable. Construction logistics have many important areas like intralogistics,
part of it, which is layout planning. In the first part of the paper, the principles of lean logistics
are extracted, then the criteria of site layout planning considered relevant by the authors are
elaborated. Later, related pieces of research about Multi-criteria decision making (MCDM) and
fuzzy literature are investigated. Next, the authors introduce their automatized method (and
illustrate it with an example) which is appropriate for solving the layout selection problem in
construction sites even in the case of dynamic layout planning. This method is based on the
mixture of the hesitant fuzzy set theory and the well-known KIPA method. In the final section,
results and future research directions are summarized.
Zoltán Molnár, Imre Kalmár, Tamás Antal, Mihály Menkó: Source savings possibilities
of development of public road transport
The currently operating vehicle fleet and transport system of the Jászberény-Nagykáta bus line
of Central and East Hungarian Transport Centre PLC does not meet the travel needs of the
passengers, and the present operation of the line is not economical for the company. Data
gathered by passenger counting indicated the necessary changes. The calculations regarding the
bus transport according to the planned new schedule confirm that it is possible to raise the
standard of service and to cut costs at the same time. The development proposals for a typical
suburban line are effective and can be applied for other similar lines on a company level and
also countrywide.
Gyula Farkas: Competitiveness and development possibilities in rail freight business
The paper describes the main features of international and national rail freight transport (market
share of rail freight business, rail freight volumes and performances) and identifies the most
important reasons of competitive disadvantages in Hungarian rail freight transportation. In line
with development of rail freight business, the article reviews innovative solutions for increasing
the safety of rail carriages, analyses the operation of rail freight corridors along with their main
focus points.

Péter Lakatos, John Adeyemi, Qi Weida: Contemporary challenges of the V4 countries
logistic and transport strategies I. Poland (2000–2014)
The major aim of the paper is to delineate challenges of the international logistics and supply
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contemporary developments and its consequences for V4. The paper will try to provide
solutions to understand how to make V4 logistic cooperation more efficient. Furthermore, it
will be aware of the criteria of environment protection and sustainable development for logistics
and production management. Part I deals with Polish concepts and strategies.
Zoltán Molnár, Imre Kalmár, Tamás Antal, Mihály Menkó: Source savings possibilities
of development of public road transport
The currently operating vehicle fleet and transport system of the Jászberény-Nagykáta bus line
of KMKK PLC. doesn’t meet the travel needs in point of passengers, and this kind of operation
of the line is not economical for the company. The informations revealed by the performed
passenger counting showed us what changes are necessary to apply in the traffic of the line.
Our calculations regarding the bus transport according to the planned new schedule confirm,
that it is possible to raise the standard of service besides cost reducing. Our development
proposals for a typical suburban line are effective and can be applied for other similar lines in
a company level as countrywide.
Judit Oláh, Beatrix Rónay-Tobel: The circumstances of the electronic, distance-based toll
System and its impact on the Hungarian transport system
This paper presents the electronic, distance-based toll system, its operation, and its effect on the
Hungarian transport companies. Inconveniences and disruptions resulting from the rapid
introduction of the system have been charged the carriers. Since in this sector there is a very
large price competition and the service charges are already moving at a low level, it was obvious
to pass on these expenses. The position of carriers had also a significant influence to the
forwarders because they usually rely on subcontractors by fulfilling the orders. Due to the high
price competition and the low prices, the introduction of the electronic toll system increased
costs to such an extent that carriers and forwarders had to pass the expenses at least partly on
the customers to avoid serious loss.

József Harsányi, Miklós Pakurár, Erzsébet Vaskó: Development of value stream
processes at Hajdu Autotechnologies PLC.
Hajdu Autotechnika is a car parts manufacturing company meeting international standards
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based in Debrecen, Hungary. The production volumes of the company continue to grow. Thus
on potential problems and losses in the processes and methods to eliminate wastes with lean
tools. The following methods have been applied: value stream mapping, photography of
workday, ABC analysis, 5S, space utilization calculations, design locations, in-depth interviews
and cost savings calculations. The focus was on the turnaround time, value-added time, material
handling and space saving considerations. The main conclusion is that through the development
project significant improvement has been achieved. Further improvements are suggested in the
future, such as the formation of supermarkets, optimization of inventory, and personnel training.
Csaba Hegyi, Bálint Hirkó, Adrián Horváth: The effect of the distribution of the time
windows onto the distribution performances
The time consumption and the cost either of the distribution or the collection routes depend on
the length and time of the visited points’ reception time window. The service providers
increasingly aim at getting competitive advantage by the accomplishment of the clients’ on time
delivery requests but they are not aware of their logistics results. The article describes the results
of computer simulations and analytical calculations in which reducing the available time causes
significant enlargement of the logistics performance needed. Concentrated short time windows
may even multiply the costs. If time windows are more evenly distributed, this effect is
generally lower. The identified trends are useful not only for the usual collection and
distribution of goods, but in logistics of the spreading E-commerce as well.
Adrienn Horváth, Anna Vizkeleti: The lean management in the modern procurement
management
The main purpose of lean management is the elimination of any waste of company operations.
The waste free operational processes are faster, more efficient and provide better quality. The
most important aspect of lean management is the cost effective operation. Nowadays even more
companies are interested in lean management, and start to apply it in the company’s life. The
aim of this study is to introduce the lean management in practice in the purchasing area of a
multinational manufacturing company. Further aim is to highlight how the lean tools help the
operation and development of procurement activities.
Béla Illés: Different procurement strategies for maintenance networks
Maintenance activities are performed nowadays in network-like structures. We have to define
the structure, the framework of requirements, the set-up of operations, the organizational
structure of procurement, the tasks of the buyers, the extent and type of the procurement
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Róbert Morvai: The effect of application of push supply chain methods on the profitability
of SMEs operating in the food industry
Under the circumstances of today’s competitive environment, companies need to aspire to
improve their customer service level and simultaneously cut their costs in order to retain and
enhance their competitiveness. Implementing and operating pull supply chain systems, that
require close cooperation, could be an efficient way of improving customer service level. This
study focuses on how pull supply chain strategies applied by small- and medium-sized
enterprises operating in the food industry influence profitability. The article examines the effect
of two supply chain methods (vendor managed inventory and postponement) on company
performance with statistical methods.
Csaba Ottó: Risk factors in the Hungarian grain logistics
In Hungary, annually tens of millions of tonnes of grain products are sold in commerce
domestically and several million tonnes leave the country towards the export markets. The
commercial chains dealing with the distribution are organised on the basis of the joint and
complex effect of several special risk factors. The logistics systems have to manage the
uncertainties of the expectable grain yields, as well as the development of the demand-offer
relations. The agrarian policy of the country, as regards the grain sector, defines the
fundamentals of the international competitive situation as well as the basis of the development
of foreign trade. The individual members of the supply chain need to identify the economic
risks that originate from this activity. This study presents the major specialized risks and may
support some specific supply chain decisions.
Béla Réger: The Logistic π is a New Challenge of Supply Chain Management
The term Physical Internet employs a metaphor taken from the Digital Internet, which is based
on routers transmitting standard packets of data under the TCP-IP protocol. A core enabling
technology to make the PI a reality is the encapsulation of goods in modular, reusable and smart
containers. The π-containers range in modular dimensions from large to small. A set of potential
building block dimensions have been proposed by Montreuil for illustrative purposes: meters.
Tünde Tátrai: Centralization and cooperation in public procurement
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Joint public procurement (JPP) is an opportunity that first appeared in the new European Public
to explore its advantages, possible applications and occasional disadvantages. Joint public
procurement cannot be handled independently from the decisions or the internal organizational
matters of the contracting authorities, entities. There are plenty of questions that widen the range
of understanding the joint procurement framework system. A better intellectual framework to
everyday practice could make it clear that the joint implementation of projects does not directly
yield cheaper, more efficient public procurement.
Éva Király, Bálint Márk Sülle: Importance and perspectives of mobile weighing in the
warehouse logistics processes
The mobile scales are present on the Hungarian market, which is dominated by the suppliers.
We may be under the impression, that the scale of the possible benefits realized by their use is
unknown for the potential buyers. In accordance with this, the present study aims to introduce
this technology with all its perspectives. A further purpose of our study was to create an analytic
model, which considers the logistic processes, concentrates on the existing problems, tries to
animalize the benefits of using mobile weighing equipment within a company, and finally
which helps the management in making a proper decision to apply the technology.
Gergely Márton: Electronic data interchange in an open ERP system
Open source software are getting more common nowadays, however, the so called “black box
systems” still dominate the ERP market. WinDirect ERP system is on the market with special
open technology from the beginning that allows more flexible solutions than usual on the ERP
market. Now we would like to present electronic data interchange options or portable devices
that are useful for making logistics tasks easier, faster and more effective.
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Procurement Directives. The significance of JPP should not be overvalued, but it is important

