
7. fejezet: A logisztika és a vállalati szervezet 

 

ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK 

Válassza ki a helyes választ! 

 

 

1. A funkcionális szervezetben a logisztikai alrendszerek a 

legkülönfélébb helyeken jelennek meg.  
Igaz   Hamis 

 

2. A már integrált logisztikai funkciók decentralizálása magasabb szintű 

szervezeti egység létrehozásával biztosítható.  
Igaz   Hamis  

 

3. A logisztika stratégiai fontosságú vállalati funkcióvá válása nem 

befolyásolja a cég jövedelmezőségét.  
Igaz   Hamis 

 

4. A fejlesztendő vagy funkcionális szervezetnél a logisztikai funkciók 

centralizálása általában szervezetváltoztatás nélkül történik, így nem okoz 

szervezeti ellenállást. 

Igaz   Hamis   

 

5. A heterogén termékskálával rendelkező divizionális szervezetnél nem 

célszerű a logisztikai funkciót külön divízióként telepíteni. 

Igaz    Hamis 

 

6. A mátrix szervezetben a logisztikai döntéseket a logisztikai funkció 

vezetője és a döntésben érintett régió vezetője közösen hozza meg. 

Igaz    Hamis 

 

7. A globális vállalat jellegzetessége, hogy logisztikai tevékenységeiket 

általában két szinten alakítják ki. 

Igaz   Hamis 

  

8. A logisztikai szemléletmód összvállalati szintű, általános elfogadása az 

integrált logisztikai funkció kialakításának előfeltétele. 

Igaz   Hamis 

 

9. A fejlett piacgazdaságok vállalatainak racionalizálási tartalékai 

napjainkban a termelésben és a gyártásban nagyobbak, mint a logisztikai, 

ellátási láncban. 

Igaz   Hamis 



 

10. A dematerializált vállalat a termék végső  összeállítását is kiadja 

beszállítóinak. 

Igaz   Hamis 

 

11. Az in-sourcing lényege, hogy a jövőbeni növekedés alapjául szolgáló 

tevékenységeket helyezik ki. 

Igaz   Hamis 

 

12. A kiszervezések növekedése csökkenti a logisztikai szolgáltató 

vállalatok szerepét az ellátási-elosztási láncban. 

Igaz   Hamis 

 

13. A hagyományos beszerzés azt jelenti, hogy az összeszerelő vállalat 

csak alapanyagokat vásárol a beszállítóitól  és a késztermék összeszerelést 

maga végzi, tehát a termelési folyamatban a részvétel magas. 

Igaz    Hamis 

 

14. Az ellátásilánc-koordinátor számára a legfőbb kihívás mindenáron 

előnyös pozíció kiharcolása vállalata számára. 

Igaz   Hamis 



FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

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

 

 

1.  Tárgyi elvű munkamegosztás valósul meg, ha  

□ a feladatokat földrajzilag különítik el egymástól 

□ a szervezet vevői (vevőcsoportjai) jelentik a csoportképzés ismérvét  

□ többé-kevésbé homogén szakmai tevékenységeket különítünk el egymástól 

□ mindegyik felsorolt elv egyidejűleg érvényesül 

 

2.  Az integrált logisztika szervezet esetében  
□ belső feszültségek tompítása érdekében kerül kialakításra 

□ a teljes logisztikai rendszer optimumát egyetlen szervezeti egységnek kell 

biztosítani 

□ a logisztikai tevékenységek/alrendszerek szétváltan helyezkednek el az 

egyes szervezeti egységek között 

□ a szervezeti struktúra önmagában is működésjavulást eredményez 

 

3.  A logisztikai funkciót akkor célszerű divízióként külön telepíteni, ha  
□ a vállalat egytermékes 

□ az elkerüli a redundanciákat, ezáltal jelentős költségmegtakarítást 

eredményez 

□ a vállalat logisztikai szempontból heterogén termékskálával rendelkezik 

□ az egyes termékcsoportok piaci feltételei lényegesen eltérőek 

 

4.  A mátrix szervezetben   

□ alacsony mértékű a rugalmasság, mert a döntéseknél csak egyoldalú 

érdeket vesznek figyelembe 

□ a logisztika megjelenhet külön funkcióként, de integráltan is  

□ az egyes divíziók logisztikai rendszerének zavarai elszigetelten 

jelentkeznek, nincs hatásuk összvállalati szinten 

□ általában alacsony a szabályozottság, a megoldások közös vitákban, 

megbeszéléseken alakulnak ki  

 

5.  A globális vállalatok logisztikai rendszerében helyi szinten ellátandó 

feladat  
□ a termelési és szállítási hálózat kialakítása 

□ a készlétezési pontok meghatározása 

□ a rendelésmenedzsment , vevőkiszolgálás menedzsmentje  

□ beszerzési döntések 

 

6.  A kihelyezés (outsourcing) során  



□ a vállalat olyan tevékenységeket bíz külső vállalkozásra, amit eddig saját 

maga végzett, ám ez nem képezi szorosan a fő tevékenységét  

□ a vállalat olyan tevékenységeket integrál tevékenységébe, amit eddig más 

végzett, ám ez nem képezi szorosan a fő tevékenységét 

□ azokat a tevékenységeket célszerű kihelyezni, amelyek nem tartoznak az 

alapvető képességek közé, és kiszervezésükből előnyök származnak  

□ a vállalat know-how-t vesz át 

 

7.  Mi jelenti az outsourcing pénzügyi kockázatát az alábbiak közül  

□ a stratégiai sebezhetőség 

□ az áramlás feletti kontroll elvesztése 

□ a tranzakciós költségek megugrása 

□ a működési biztonság csökkenése 

 

8.  Mi jelenti az outsourcing stratégiai előnyét az alábbiak közül  

□ kapacitások optimális kihasználása 

□ alaptevékenységre való koncentrálás 

□ rugalmasság az új technológiák kihasználására  

□ hatékonyság növelése 

 

9.  A kihelyezés főbb előnyei  

□ költségcsökkentésre irányul 

□ az eddig rugalmatlan rendszert rugalmassá teszi 

□ költségérzékennyé válik a rendszer 

□ hatékonyságnövekedést ugyan nem ígér, de a felső vezetést megszabadítja 

egyes gondoktól 

 

10.  A logisztikai szolgáltatók igénybevétele mellett szól 

□ költségkímélőbb módon végzik a tevékenységüket  

□ pénzügyi erőforrásainkat szállítóeszközök és raktárak építésére kell 

fordítanunk 

□ a teljesített szolgáltatásért kell fizetnünk  

□ az input és output logisztika is a szolgáltatóhoz kerülhet  

 

11.  A „gyár a gyárban” koncepció lényege  

□ a termelési folyamatok egy részét kiszervezik a beszállítóknak 

□ a vállalat alapanyagokat vásárol beszállítóitól és maga „termeli” a 

készterméket 

□ a különböző modulokat a szállító vállalatok a kiszervező vállalat területén 

állítják össze 

□ a korábban külső cégekkel végeztetett tevékenység bevonása a saját 

szervezetbe 

 



12.  Az ellátási láncokban 

□ a vállalatok továbbra is önálló egységek maradnak 

□ a vállalatok között egyre szorosabb kapcsolatok alakulnak ki 

□ a vállalatok a teljes ellátási lánc versenyképességének növelését tűzik ki 

célul 

□ a fentiekben leírt jellemzők mindegyike érvényesül  

 

13.  Az ellátásilánc-koordinátorok jellemzői, hogy 

□ a saját vállalatuk számára előnyös pozíciókat akarnak kiharcolni  

□ bizonyos előnyöket át kell engedni mások számára, ha ezzel javul a teljes 

ellátási lánc vevőkiszolgálás színvonala  

□ szorosabb kapcsolatot kell tartaniuk az ellátási lánc többi tagjával 

□ figyelembe kell vennie a lánc többi tagjának is az érdekét 

 

 



ESSZÉKÉRDÉSEK 

Röviden, lényegre törően válaszolja meg a következő kérdéseket! 

 

 

 

1. Sorolja fel a globális vállalatok globális és helyi szinten ellátandó 

feladatait! 

2. Befolyásolja-e a logisztika térhódítását az EU csatlakozás? Indokolja 

válaszát! 

3. Milyen lehetőségei vannak a logisztika különböző területeinek a 

kihelyezésre? 

4. Sorolja fel és röviden ismertesse a kihelyezés főbb előnyeit! 

5. Ismertesse a logisztika helyét a funkcionális szervezetben! 

6. Ismertesse a divizionális szervezet lényegét, mikor alakítható 

eredményesen? 

7. Mi a logisztikai outsourcing lényege? 

8. Sorolja fel és röviden ismertesse a kihelyezés dilemmáit! 

9. Mi a gyár-a-gyárban koncepció lényege, milyen alfajai vannak? 

10. Ismertesse a mátrix szervezetet! 

11. Ismertesse a kiszervezés szintjeit! 

 
 


