
8. fejezet: Az ellátási lánc-menedzsment 

 

ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK 

Válassza ki a helyes választ! 

 

1. Az ellátási lánc-koncepció általában vertikálisan hatja át a 

gazdaságot, amelyet korábban horizontálisan szerveztek.  

Igaz   Hamis 

 

2. Az anyagi folyamatok fordított irányú termékáramlást is magukba 

foglalnak  

Igaz   Hamis 

 

3. Az ostorcsapás-effektus nincsen összefüggésben a biztonsági készletek 

felhalmozódásával  

Igaz   Hamis 

 

4. Ha az ellátási láncot integráljuk, az így elért szinergiahatás nem 

csupán a tranzakciós költségeket csökkenti, de a vevőkiszolgálás 

színvonalát is megnöveli.  

Igaz   Hamis 

 

5. Logisztikai szolgáltatás (outsourcing) az ellátási láncolatban csak a 

gyártó és a disztribúció között helyezkedhet el.  

Igaz   Hamis 

 

6. Szervezeti jogi szempontból informális és formális stratégiai 

szövetségeket különböztetünk meg. 

Igaz     Hamis 

 

7. Az elosztási informatika legfőbb mérőszáma az információáramlás 

gyorsasága és pontossága, valamint a készletek alakulásának megfigyelési 

lehetősége a teljes ellátási vagy elosztási csatornában. 

Igaz,   Hamis 

 

8. Az információáramlás jó szervezésével az ellátási láncból egy-egy tag 

akár ki is iktatható, így csökken a lánc hossza, felgyorsulnak a folyamatok. 

Igaz     Hamis 

 

9. A vevő-szállító függőségi rács a szállítótól és vevőtől érkezett áru, 

információ és költségek alakulását mutatja be a készletekhez viszonyítva.  

Igaz   Hamis 



10. Az ellátási lánc karcsúsítása csökkenti a költségeket és a 

vevőkiszolgálás színvonalát. 

Igaz   Hamis 

 

11. A formális stratégiai szövetségek tagjai aláírásukkal ellátott 

dokumentumban rögzítik a hosszú távú együttműködés szándékát és a 

jövőbeni elképzeléseiket. 

Igaz   Hamis 

 

12. A POS terminálok alkalmazásának előnye a kereskedők 

információáramlásának gyorsulása, hátránya a magas beruházási 

költségek. 

Igaz   Hamis 

 

13. A gyártók egyik stratégiája lehet, hogy más ellátási láncbeli 

szereplőket támogatnak. 

Igaz   Hamis 

 

14. Az értékrendszer eredményessége attól függ, hogy a teljes lánc 

outputja milyen mértékben képes megfeleli a végső fogyasztó igényeinek.  

Igaz   Hamis 

 

15. Az ostorcsapás-effektus szerint az ellátási láncban felfelé haladva a 

kereslet egyre kisebb kilengést mutat.  

Igaz   Hamis 

 

16. A jövőben egyre inkább a termékek versenyeznek majd más hasonló 

termékekkel.  

Igaz   Hamis 

 

17. Az ostorcsapás-effektus következménye lehet, hogy nő a kiszolgálási 

színvonal.  

Igaz   Hamis 

 

18. A tranzakciós költség-elmélet az ügyletek lebonyolításának két 

alapvető területét: a piacot és a hierarchiát különbözteti meg.  

Igaz   Hamis 

 

19. Horizontális terjeszkedés, amikor az adott cég más láncszemek 

szereplőinek rovására próbálja megvalósítani célját (a gyártó a szállítók 

vagy a kereskedők részesedését próbálja megszerezni).  

Igaz   Hamis 

 



20. A távolságtartó viszony hátránya, hogy a minimális kommunikáció 

áttételes csatornákon halad, s félreértésekhez vezethet, így a kapcsolat nem 

nő fel a lehetőségekhez.  

Igaz   Hamis 

 

21. A hagyományos értékesítési csatornában az ellátási lánc minden 

tagjánál felhalmozódnak készletek.  

Igaz   Hamis 

 

22. Valamely szereplő kiszorítása az ellátási láncból elsősorban a szállító 

törekvése.  

Igaz   Hamis 

 

23. Az ellátási lánc tagjai közötti távolságtartó modellt ábrája alapján 

"gyémántmodellnek" is szokták nevezni.  

Igaz   Hamis 

 

24. A beszállító járatosabb a saját szakterületén alkalmazott 

eljárásokban, ezért ha megkapja a lehetőséget, hogy közreműködjön a 

termék tervezésében és fejlesztésében, bővíthető a fejlesztési ötletforrások 

száma. 

Igaz   Hamis 

 

25. Ha a szállítói kapcsolatokat a különböző stratégiai célok szerint 

osztályozzuk, a szállítók nagy részével kell stratégiai szövetséget 

létesítenünk. 

Igaz   Hamis 



FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

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

1. Melyiket nem lehet az ostorcsapás-effektus okai közé sorolni? 

□ a kereslet előrejelzésének pontatlansága 

□ hiánytól való félelem 

□ túl nagy készletszint  

□ áringadozás 

2. Jelölje meg, melyik nem jellemzi az ellátási lánc tagjai közötti 

elkötelezett kapcsolatot. 

□ a kapcsolatok hosszú távúak 

□ a minőség és megbízhatóság fontosabb, mint az ár 

□ a felek között minimális a kommunikáció 

□ egyik fél sem törekszik arra, hogy elkerülje a másik féltől való függést 

3. Melyik nem az ostorcsapás-effektus következménye?  

□ túl kicsi készletszint  

□ az erőforrás-kihasználás hatékonysága csökken 

□ növekednek a szállítási, a raktározási és egyéb logisztikai költségek 

□ csökken a kiszolgálási színvonal 

4. Jelölje meg, melyik vállalatközi kapcsolatra jellemző a legmagasabb 

fokú kölcsönös függőség és egymásrautaltság 

□ egyedi piaci kapcsolat 

□ felvásárlás 

□ kooperáció 

□ stratégiai szövetség 

5. A hagyományos értékesítési csatornában hol halmozódnak fel 

készletek? 

□ az ellátási lánc minden tagjánál 

□ csak a nagykereskedőknél 

□ nagykereskedőknél és kiskereskedőknél 

□ egyik tagnál sem 

6. Melyik nem jellemző az ellátási láncra?  

□ a termék előállításától a végső fogyasztóhoz történő eljuttatásáig tartó 

egész folyamatot átfogja 

□ az összes szereplőt és folyamatot egy egységes rendszerbe integrálja 

□ az elsődleges cél a költségek megtérülése 

□ szervezeti határokon ível át, mind a szervezeten belül, mind a szervezeten 

kívül 

7. Melyik állítás nem igaz?  

□ Minél bonyolultabb módszereket használnak a kereslet-előrejelzésére, 

annál erősebben jelentkezhet a biztonsági készlettel növelt becslések okozta 

torzítás. 



□ Minél nagyobb a két rendelésfeladás között eltelt idő, annál kisebb 

készletre van szükség. 

□ Ha az árak stabilak, a fogyasztók nem halmoznak fel felesleges 

készleteket. 

□ A szállítói láncban felfelé haladva a hiánytól való félelmet felváltja a 

vevők elvesztésétől való aggódás, ezért a valósnál nagyobb 

inputrendeléseket adnak fel. 

8. A távolságtartó szerződéses viszonyra melyik nem jellemző?  

□ megrendeléseket erős árverseny kíséri 

□ a beszállított terméket a vevő részletesen ellenőrzi 

□ a kapcsolat általában hosszú távú  

□ a felek között minimális a kommunikáció 

9. Mikor szüntethető meg a készlet az ellátási lánc egy-egy tagjánál?  

□ bármikor 

□ ha nyílt, stratégiai partnerkapcsolatok alakulnak ki a lánc tagjai között  

□ soha 

□ ha a beszállítónak jelentős fölös raktárkapacitása van 

10. Melyik nem tartozik a stratégiai célú vállalati együttműködés típusai 

közé?  

□ diagonális szövetség 

□ kooperációs szövetség 

□ vertikális szövetség 

□ horizontális szövetség 

□ fúziós szövetség 

11. Mely vállalatok stratégiája a közvetítők kiiktatása a láncolatból?  

□ gyártó 

□ nagykereskedő 

□ beszállító 

□ kiskereskedő 

12. Melyik nem lehet az ostorcsapás-effektus oka?  

□ kínálati előrejelzések pontatlansága 

□ megrendelések periodikus feladása 

□ áringadozás 

□ hiánytól való félelem 

13. Az ellátási lánc tagjai közötti elkötelezett viszonyra melyik nem 

jellemző?  

□ nyitott elkötelezettségen alapuló bizalom 

□ a kapcsolatot zérusösszegű játéknak tekintik 

□ vállalatok megosztják egymással bizalmas információikat 

□ a szerződés az együttműködés keretéül szolgál 

14. Az alábbiak közül melyik nem tartozik az ellátási lánc integrációs 

folyamatának szintjei közé?  

□ keiretsu 



□ páronkénti menedzsment 

□ prémium kapcsolat 

□ csatornaintegrátor által kezdeményezett kapcsolat 

15. Melyek a stratégiai szövetség fő típusai?  

□ lineáris szövetség 

□ horizontális szövetség 

□ vertikális szövetség 

□ statikus szövetség 

□ diagonális szövetség 

16. Melyik nem az ellátási lánc szereplője?  

□ beszállító; 

□ kiskereskedő;  

□ nagykereskedő;  

□ logisztikai szolgáltató; 

□ fogyasztó, 

□ termelő; 

17. Rangsorolja a vállalatközi kapcsolatokat a vertikális integráció foka, 

kölcsönös függőség vonatkozásában!  

□ egyedi piaci kapcsolat  kooperáció  stratégiai szövetség  közös 

vállalat  vállalati fúzió  felvásárlás 

□ kooperáció  egyedi piaci kapcsolat  stratégiai szövetség  közös 

vállalat  vállalati fúzió  felvásárlás 

□ egyedi piaci kapcsolat  kooperáció  stratégiai szövetség  vállalati 

fúzió  közös vállalat  felvásárlás 

18. Mi a horizontális szövetség definíciója?  

□ nem versenytárs vállalatok kötnek szövetséget hosszú távon, melyek 

szállító-vevő kapcsolatban állnak egymással. 

□ azonos tevékenységi szektorban működő versenytársak vagy potenciális 

versenytársak közötti stratégiai együttműködés. 

□ eltérő tevékenységi szektorhoz tartozó vállalatok alakítanak ki stratégiai 

együttműködést, melyek között nincs szállító-vevő kapcsolat. 

19. Mi a vevő/beszállító menedzselte készletezés rövidítése?  

□ VMI 

□ POS 

□ OEM-TIER 

20. Mit jelent a keiretsu integrációs forma?  

□ a partnerkapcsolatok a lánc mentén páronként alakulhatnak ki az 

egymással szállító-vevőkapcsolatban álló vállalatok között 

□ a láncban irányító szerepet betöltő vállalat szervezi a folyamatot és alakítja 

ki az ellátási lánc stratégiáját, s a tagokat a kapcsolatba bevonva 

gondoskodik az együttműködés folyamatos fenntartásáról. 

□ a csatorna vezető vállalatának a többi tagvállalatban lévő részleges 

tulajdonlása biztosítja a koordinációt és a felügyeletet. 



 



ESSZÉKÉRDÉSEK 

Röviden, lényegre törően válaszolja meg a következő kérdéseket! 
 

 

 

1. Sorolja fel, milyen mérőszámokkal mérhető a szállítókkal való 

együttműködés szorossága. 

2. Sorolja fel, milyen vállalatközi kapcsolatokat ismer? 

3. Melyek a vállalatokat érintő legjelentősebb környezeti változások?  

4. Melyek a Porter-féle értékrendszer tényezői (4 db)?  

5. Sorolja fel az ostorcsapás-effektus okait (4 db)!  

6. Ábrázolja az értékláncot  (5 elem), és sorolja fel az ehhez kapcsolódó 

folyamatokat (3 tényező)! 

7. Soroljon fel négy mérőszámot, amelyeket a hatékonyan működő 

ellátási láncok egyes vállalatai működésének elemzésére alkalmazhatunk!  

8. Mutassa be, hogy hogyan alakultak a szállítók és vevők közötti 

stratégiai szövetségek!  

9. Sorolja fel az ostorcsapás-effektus következményeit, és a hatás 

csökkentésének lehetséges eszközeit!  

10. Soroljon fel hat gazdasági előnyt, amit az ellátási lánc tagjai a hosszú 

távú együttműködéssel érhetnek el!  

11. Rajzolja fel a vevő-szállító függőségi rácsot!  

12. Soroljon fel négy jellemzőt a páronkénti menedzsmentre 

vonatkozóan! 

13. Sorolja fel az ellátási lánc főbb jellemzőit, lényegét!  

14. Definiálja a stratégiai szövetséget és típusait egy pár szóban fejtse ki!  
 


