
6. fejezet: Az ellátás-elosztás fizikai folyamatainak menedzsmentje 

 

ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK 

Válassza ki a helyes választ! 

 

1. A termelési rendszerek esetében az ellátási és az elosztási logisztika 

operatív szinten ugyanazokat a feladatokat végzi.  

Igaz   Hamis 

 

2. Az értékesítési és a fizikai elosztási (logisztikai) csatornák között 

értelemszerűen nincs semmiféle kapcsolat  

Igaz   Hamis 

 

3. Az elosztási rendszerek vertikális struktúrája azt fejezi ki, hogy egy-

egy elosztóközpont hány értékesítési végpontot szolgál ki.  

Igaz   Hamis 

 

4. A vertikális marketingrendszer (VMR) nincs hatással a termelők és a 

nagykereskedők hagyományos kapcsolatára.  

Igaz   Hamis 

 

5. A szervezett termékpálya információ- és anyagáramlási szempontból 

összekapcsolja az ellátói és a fogyasztói (felhasználói) környezetet.  

Igaz   Hamis 

 

6. Az elosztási rendszerekben lévő készletek csökkentésével egyidejűleg 

a szállítási költségek is csökkenthetők.  

Igaz   Hamis 

 

7. ECR technika alkalmazása esetén regionális elosztóraktárak helyett 

rendező terminálok (Cross-Docking-ok) működtethetők  

Igaz   Hamis 

 

8. A city-logisztikai koncepciók rendszerint a fogadási oldal felől fogják 

össze és szervezik az áruáramlatokat.  

Igaz   Hamis 

 

9. City-termináloknak a nagyvárosok belső területein lévő 

konténerterminálok tekinthetők. 

Igaz   Hamis 

 

10. Az üzletek, áruházak árufogadási feltételei többek között a 

programozott áruszállítási rendszer bevezetésével javíthatók.  



Igaz   Hamis 

 

11. A közös rakodóhelyek létesítésének célja a közcélú rakodások 

elsőbbségének biztosítása az egyéb parkolási lehetőségek terhére. 
Igaz   Hamis 

 

12. Az integrált elosztó rendszerek megvalósítását a DRP alkalmazása 

tette lehetővé. 

Igaz   Hamis 

 

 



FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

Válassza ki a helyes megoldás(oka)t! Van, ahol több jó válasz is lehetséges! 

 

 

1.  A logisztikai láncok akkor alakíthatók ki, ha  

□ két közlekedési alágazat (pl. vasút és közút) közötti áruátrakást logisztikai 

központokban valósítjuk meg  

□ több logisztikai szolgáltató központot vertikálisan összekapcsolunk  

□ az egyik láncszem (pl. a termelő) outputja a következő láncszem (pl. a 

felhasználó) inputja  

□ az értékesítési végpontokat terítőjáratokkal szolgáljuk ki.  

 

2.  Az ellátási logisztika feladata többek között  

□ a vevői megrendelések felvétele, teljesítésének előkészítése  

□ a kiszállítási egységek összeállítása, diszponálása  

□ a beszállításokkal kapcsolatos megrendelések előkészítése  

□ a beszállítások, árufogadások megszervezése. 

 

3.  A hagyományos értékesítési csatornák jellemzője, hogy  

□ a termelők, a kereskedők és a fogyasztók vertikális kapcsolatára épül  

□ a nagykereskedő minden esetben a csatorna résztvevője  

□ kialakításukat termék-specifikus és piac-specifikus tényezők befolyásolják  

□ a csatornán belüli áruszállítást minden esetben gépkocsik végzik.  

 

4.  Az optimális elosztási logisztikai mix azt jelenti, hogy  

□ az értékesítési és az elosztási csatornák teljesen átfedik egymást  

□ az elosztási csatornák nem egy-egy alaptípus mentén szerveződnek, hanem 

azok keverékeként  

□ legalább egy logisztikai központ a csatorna részét képezi  

□ célja a kiszolgálási színvonal növelése 

 

5.  A vertikális marketingrendszer (VMR) jellemzője többek között, 

hogy  

□ a résztvevők funkciói határozottan elkülönülnek  

□ közvetítő (ügynök) biztosítja a résztvevők közötti kapcsolatot  

□ a fő funkciók (termelés, készletezés-raktározás, értékesítés) átfedésbe 

kerülnek  

□ a gyártó és a megrendelő, mint a rendszer résztvevői, közösen építik ki az 

értékesítési-elosztási csatorna feladatait (szerződéses VMR).  

 

6.  Az ellátási láncok, hálózatok, a termékpályák szervezésekor döntést 

kell hozni többek között arról, hogy  

□ a hagyományos vagy vertikális marketingrendszer kapcsolatot alakítsunk-e 



ki  

□ hol legyenek a készletezési-raktározási csomópontok  

□ hogyan elégítsük ki a csomópontok közötti szállítási igényeket  

□ milyen módszerrel értékeljük a beszállítók teljesítményét.  

 

7.  Az ECR (Efficient Consumer Response) technika lényege az 

áruáramlatok szervezése szempontjából, hogy  

□ a termelők (a gyártók) közvetlenül a regionális elosztóraktárba szállítanak  

□ a regionális elosztóraktárak készletszintjét folyamatosan figyeli  

□ csökkenti az elosztási folyamatban lévő együttes készletet  

□ optimális fuvarozási struktúrákat működtet.  

 

8.  Az elosztási erőforrás-tervezési rendszer (DRP = Distribution 

Requirement Planning) működtetésekor a kiinduló pont  

□ gyártónál nyilvántartott megrendelés  

□ a regionális elosztóraktár készlete  

□ a központi elosztóraktár készlete  

□ a fogyasztónál jelentkező (független) kereslet.  

 

9.  A city-logisztikában alkalmazott korszerű szállításszervezési 

koncepciók jellemzője, hogy  

□ a különböző szállítási szolgáltatók (fuvarozók, szállítmányozók) közösen 

szervezett terítőjáratokkal szállítják az árut a sűrűn lakott területek üzleteibe  

□ minden megbízott szolgáltató (fuvarozó, szállítmányozó) önállóan szállítja 

az árut az üzletekbe, viszonylag kis teherbírású járművekkel  

□ a city terminálokon gyűjtik az árut, és itt rakják meg a terítő járműveket  

□ hetenként csak egyszer szállítanak, és ezzel csökkentik a 

környezetterhelést.  

 

10.  A városközpontok korszerű áruellátása megvalósításának lehetőségei 

többek között  

□ több üzlet számára közös rakodóhely kijelölése  

□ árufogadó zsilipek létesítése, nyitvatartási időn kívüli feltöltésre  

□ a nagykonténerekből való áruterítés megszervezése  

□ az üzletekbe való áruszállítás lehetővé tétele minden fajta (forgalmi, 

rakodási stb.) korlátozás nélkül.  

 

 



ESSZÉKÉRDÉSEK (TÉTELEK) 

Röviden, lényegre törően fejtse ki az alábbi témákat! 

 

 

1.  Értelmezze és jellemezze az ellátási-elosztási rendszereket, vázolja fel 

kapcsolataikat.  

2.  Az ellátási logisztika feladatai taktikai szinten.  

3.  Az ellátási logisztika feladatai operatív szinten  

4.  A JIT-elvű ellátás követelményei, szállítási kapcsolatai.  

5.  A konszignációs raktárakból való ellátás sajátosságai. 

6.  Az elosztási logisztika általános feladatai.  

7.  Az értékesítési csatornák értelmezése, alaptípusai.  

8.  Az elosztási rendszerek vertikális struktúrájának alaptípusai.  

9.  Az elosztó központok értelmezése, feladatai.  

10.  A vertikális marketingrendszer (VMR) értelmezése, alaptípusai.  

11.  A vertikális marketingrendszer és az integrált elosztási rendszerek 

kapcsolatai.  

12.  Az ellátási lánc, a szervezett termékpálya jellegzetességei  

13.  Készletezési-raktározási, szállítási igények és költségek a szervezett 

termékpályán.  

14.  Célkonfliktusok az elosztási rendszerekben, a célkonfliktusok 

kezelése.  

15.  Készletmozgások sajátossága az ECR (Efficient Consumer Response) 

technika szerint  

kialakított elosztási rendszerekben.  

16.  Az elosztási erőforrás-tervezési rendszer (Distribution Resource 

Planning) logikai felépítése.  

17.  A városi áruellátás sajátosságai.  

18.  City-logisztikai koncepciók és projektek.  

19.  A gateway koncepció lényege, a city terminálok.  

20.  A városközpontok áruellátásának sajátosságai. 

 

 
 


