
9. fejezet: Az e-logisztika az ellátási láncban 

 

ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK 

Válassza ki a helyes választ! 

 

1. A hagyományos rendszerekben a megrendelések periodikusak, 

egyszerre nagyobb tételeket rendelnek. Ennek oka a magas rendelési 

költség.  

Igaz   Hamis 

 

2. A virtuális termék összefoglalja mindazokat a digitális információkat, 

amelyek az interneten a termék digitalizált formájaként jutnak el a 

fogyasztóhoz, vagy a potenciális fogyasztóhoz.  

Igaz   Hamis 

 

3. A szekunder információk, azaz az aktivizáló információk hatására 

logisztikai funkciók indulnak be.  

Igaz   Hamis 

 

4. Reintermediációnak azt a jelenséget nevezzük, amikor az értéklánc 

egyes tagjai kiiktatódnak vagy teljesen megszűnnek.  

Igaz   Hamis 

 

5. A kiberközvetítők mindazok a szolgáltatók, akik az elektronikus 

termékcsere megvalósításán közreműködnek.  

Igaz   Hamis 

 

6. A hagyományos rendszerekben nem egyenletesek a megrendelések, 

hanem periodikusak. 

Igaz   Hamis 

 

7. A tapasztalatok szerint az elektronikus kereskedelem vidéki 

raktárakat és nagy kapacitású gépjárműveket követel meg. 

Igaz   Hamis 

 

8. Az e-logisztika inkább szezonális jellegű vevői igényeket elégít ki. 

Igaz   Hamis 

 

9. Igaz-e, hogy a dezintermediáció azt jelenti, hogy a már meglévő 

szereplők korábbinál erősebb vagy gyengébb központosító szerepet töltenek 

be?  

Igaz   Hamis 

 



10. Igaz-e, hogy a visszafelé irányuló információk szekunder 

információk?  

Igaz   Hamis 

 

11. A mai magasabb szintű ellátási láncokban a főhangsúly a 

tevékenységek koordinálásán van!  

Igaz   Hamis 

 

12. Az e- logisztikai folyamatokhoz kapcsolódó információáramlás 

jellemzően inkább egyirányú!  

Igaz   Hamis 

 

13. A kiberközvetítők, mindazok a szolgáltatók, aki az elektronikus 

termékcsere megvalósításán közreműködnek.  

Igaz   Hamis 

 

14. A rendelésre gyártás során a készárukészletek szűnnek meg 

legutoljára.  

Igaz   Hamis 

 

15. Az e-logisztikában mind a push (nyomásos) és mind a pull (szívásos) 

csatorna típus is megtalálható.  

Igaz   Hamis 

 

16. Az elektronikus partnerhálózat a hálózati gazdaság jelenleg ismert 

legmagasabb fejlődési foka, a különböző hálózatok, piacterek és platformok 

összetett partneri együttműködésével és összekapcsolódásával jön létre.  

Igaz   Hamis 

 

17. Az e-logisztikában a raktárakat jellemzően a gyártó üzemelteti. 

Igaz   Hamis 

 

18. A vevőcentrikus piactereket a vevők relatív magas száma miatt egy 

bizonyos domináns nagy szállító uralja.  

Igaz   Hamis 

 

19. Csatornakonfliktus akkor keletkezik, ha egy vállalat azonos piacot 

több csatornán (pl. hagyományos hálózaton és interneten) keresztül is 

kiszolgál.  

Igaz   Hamis 

 

20. Az elektronikus jelenlét fázisában az internettechnológia csak 

egyirányú kommunikációt szolgál ki.  



Igaz   Hamis 

 

21. A vevői felhatalmazás fogalma azt fejezi ki, hogy a vevő egyre 

nagyobb beleszólást enged a szállítónak az üzletvezetésbe, kínálat 

kialakításába.  

Igaz   Hamis 

 

22. Az e-logisztika lényegében nem más, mint az „e-végrehajtáshoz” 

szükséges 3 alapvető háttérkiszolgáló eljárás: a raktározás, a kézbesítés és 

szállítás és a vásárlói interakció működtetése. 

Igaz   Hamis 

 

23. A kiberközvetítők a logisztikai lánc szerves részét képzik, hol az 

információáramlásban, hol az anyagáramlásban vesznek részt mint 

harmad- vagy negyedszintű szolgáltatók. 

Igaz   Hamis 

 

 



FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

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

 

1. Mi nem tartozik az e-végrehajtáshoz szükséges három alapvető 

háttérkiszolgáló eljárás közé?  

□ raktározás 

□ gyártás 

□ kézbesítés és szállítás 

□ vásárlói interakció 

2. Melyik nem jellemző a hagyományos logisztikára?  

□ Tipikus árunem: ömlesztett és darabáru 

□ Készletek/rendelési folyamat: egyirányú 

□ Vevői igények: szezonális jellegű 

□ Átlagos rendelési tételnagyság: magas 

3. Mi a dezintermediáció?  

□ Ez a fogalom azt fejezi ki, hogy már meglévő szereplők a korábbinál 

erősebb vagy gyengébb központosító szerepet töltenek be. 

□ Azt a jelenséget nevezzük dezintermediációnak, amikor az értéklánc egyes 

tagjai kiiktatódnak vagy teljesen megszűnnek.  

□ Azt fejezi ki, hogy teljesen új közvetítő típusok is megjelenhetnek: például 

az ún. kiberközvetítők. 

□ A dezintermediáció azt jelenti, hogy nem jelenhetnek meg új közvetítő 

típusok az értékláncban.  

4. Mi nem jellemző a szállításra az e-logisztika esetében?  

□ A szállított tételek nagyok és stabilak. (Mert kicsik és változóak)  

□ A nyilvántartási rendszer fejlesztésével és a szállítások pontosabb 

összehangolásával lehetővé válik a mozgó tárolás. 

□ Az e-logisztikában a szállítókapacitást szintén a logisztikai szolgáltatók 

biztosítják. 

□ Az on-line árukövető rendszerek miatt a szállítások során az elektronikus 

tételazonosítás, valamint a nyomon követés megkívánja az informatikai 

rendszerek és az elektronikus kommunikációs rendszerek (GSM, GPS) 

összehangolását.  

 

5. Mi az, ami az e-logisztikára jellemző az alábbiak közül?  

□ Vevő: stratégiai 

□ Szállítás iránya: szétszórt, körjárat jelleg 

□ Tipikus árunem: darabáru és ömlesztett áru 

□ Átlagos rendelési tételnagyság: magas 

 

6. Mi történik, ha az ellátási láncnál egy lánctag kiiktatódik? 

□ a kiiktatás révén elért információmegosztás költségcsökkenést eredményez 

□ a gyártó növeli a készleteket 



□ a tranzakciós költségek megnőnek 

□ a vevőkiszolgálás színvonala növekedhet 

 

7. Válassza ki a helyes sorrendet az e-technológiák fejlődési szakaszának 

tekintetében! 

□ Elektronikus jelenlét, Bilaterális extranetes EDI kapcsolatok, Elektronikus 

együttműködés, Elektronikus tranzakció, Elektronikus piactér, Elektronikus 

partnerhálózatok 

□ Elektronikus jelenlét, Elektronikus együttműködés. Bilaterális extranetes 

EDI kapcsolatok, Elektronikus tranzakció, Elektronikus piactér, 

Elektronikus partnerhálózatok 

□ Bilaterális extranetes EDI kapcsolatok, Elektronikus jelenlét, Elektronikus 

együttműködés, Elektronikus tranzakció, Elektronikus piactér, Elektronikus 

partnerhálózatok 

□ Bilaterális extranetes EDI kapcsolatok, Elektronikus jelenlét, Elektronikus 

együttműködés, Elektronikus tranzakció, Elektronikus partnerhálózatok, 

Elektronikus piactér 

 

8. Melyik állítás jellemző a hagyományos logisztikára? 

□ a vevői igények szezonális jellegűek 

□ készletek/rendelési folyamat: kétirányú 

□ átlagos rendelési tételnagyság: alacsony 

□ tipikus árunem: ömlesztett és darabáru 

 

9. Melyek az új típusú disztribúciós hálózatok megváltozott logisztikai 

igényei? 

□ a kiszolgálási idő növekedése 

□ on-line 24 órás működée 

□ a megrendelések valós idejű feldolgozása és visszaigazolása 

□ magas fokú automatizálás, termék nyomon követése, rendeléskövetés 

 

10. Melyik igaz a piacterekre vonatkozó állítások közül? 

□ Semleges piactéren a vevői oldalon sok, míg a vevői oldalon kevés 

szereplő van és a piacteret egy harmadik fél (egy bizonyos domináns nagy 

szállító) biztosítja. 

□ Vevőcentrikus piactér jellemzője, hogy a vevők száma relatív alacsony és a 

piacteret egy-egy kitűntett beszerző alakítja ki. 

□ Szállítócentrikus piactereken a vevők száma nagy ezért informatikai 

szolgáltató biztosítja a piacteret. 

□ Kiegyensúlyozott piactéren mindkét oldalon kevés a résztvevő, így piactér 

központi kialakítású. 

11. Az értékláncok strukturális változásának milyen irányai lehetnek?  

□ Dezintermediáció 



□ Preintermediáció 

□ Prointermediáció 

□ Reintermediáció 

12. Az új típusú disztribúciós hálózatok megváltozott logisztikai igényei:  

□ A kiszolgálási idő jelentős növekedése 

□ On-line 24 órás működés 

□ Az automatizálás alacsony szintje 

 

13. Melyek az e-technológiák fejlődésének szakaszai? 

□ Elektronikus piactér 

□ Elektronikus készenlét 

□ Elektronikus transzfer 

□ Elektronikus jelenlét 

 

14. Válassza ki a termék értékének összetevőit. 

□ Pénzügy 

□ Marketing 

□ Logisztika 

□ Kiszervezés 

 

15. Melyik nem tartozik a logisztikai funkciókat aktivizáló információk 

közé? 

□ elektronikus megrendelés 

□ elektronikus igényfelmérés 

□ azonnali visszacsatolási információ 

□ terméket kísérő információk 

 

16. Melyik nem a gyémántmodell része?  

□ pénzintézet, e-bank 

□ e- Hitelesítő 

□ logisztikai szolgáltató 

□ e-biztosító 

17. Az elektronikus kereskedelem bevezetése során mikor kell a 

logisztikai folyamatokat ellenőrizni?  

□ Állandóan 

□ A bevezetési tervben leírtak szerint 

□ Lehetőség szerint 

□ Soha 

 

18. A reintermediáció fogalma azt fejezi ki, hogy  

□ Az értéklánc egyes tagjai kiiktatódnak 

□ Teljesen új közvetítő típusok is megjelenhetnek 



□ A már meglévő szereplők a korábbinál erősebb vagy gyengébb 

központosító szerepet töltenek be 

□ Az értéklánc egyik tagja interface-ként kapcsolja össze a többi tagot 

 

19. Melyek az on-line ERP-rendszerek főbb előnyei?  

□ Egyszeri adatbevitel 

□ Azonos menedzsmentterületek szükségszerűen integrálódnak 

□ Manuális irányító és beavatkozási lehetőségek növelik a rugalmasságot és 

a hatékonyságot 

□ On-line folyamati és hálózati működés jön létre 

 

20. Mik az elektronikus kereskedelem előnyei?  

□ Könnyen hozzáférhető a vevő számára a vevőkiszolgálási politika 

□ Növekszik a megrendelési kényelem 

□ Gyorsabb az áruhoz való hozzájutás 

□ Egyszerűbb a vásárlói panaszok kezelése 

□ Vevői alkupozíció érvényesítésének lehetősége 

□ Vásárlás öröme, fizikai kapcsolat az áruval 

□ A megrendelési ciklusidő rövidebb lesz az adatfeldolgozás egyszerűbbé 

válása által 

 

21. Mik az információmegosztás előnyei?  

□ Vevőkiszolgálás színvonalának növekedése 

□ Rendelési költségek miatt periodikus megrendelések 

□ Tranzakciós költségek csökkenése 

□ Készletek nagyságának növekedése 

 

 



ESSZÉKÉRDÉSEK 

Röviden, lényegre törően válaszolja meg a következő kérdéseket! 

 

 

 

1. Sorolja fel az e-technológiák fejlődési szakaszait!  

2. Mik az e-logisztikai szolgáltatókkal szemben támasztott általános 

követelmények?  

3. Sorolja fel az e-logisztika sajátosságait!  

4. Jellemezze a szállítást az e-logisztikában! 

5. Soroljon fel minimum 3 tényezőt, amely befolyásolja a az 

elektronikus kereskedelem bevezetésének sikerét a logisztikai folyamatok 

kialakítása során!  

6. Milyen jellemző kapcsolati formákat alakíthatnak ki a logisztikai és e-

logisztikai szolgáltatók? (röviden jellemezze is)  

7. Milyen lehetőségek nyílnak meg a beszerzés számára az elektronikus 

partner kiválasztásával?  

8. Sorolja fel, hogy milyen elemeket tartalmaz a virtuális termék.  

9. Soroljon fel öt okot, amiért érdemes a logisztikát és az elektronikus 

kereskedelmet egymáshoz illeszteni! 

10. Fejtse ki röviden az elektronikus partnerhálózat jelentését!  

11. Mit jelent a dezintermediációk, a reintermediáció és az 

intermediáció? 

12. A következő táblázat a hagyományos és az e-kereskedelem 

logisztikájának különbözőségeit veti össze. Töltse ki a táblázat hiányzó 

adatait!  

 
 


