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Tisztelt Olvasó! 

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. 
Ahogy olvasóink is tapasztalhatják, az idei évben – örvendetes 
módon – megnőtt az angol nyelvű tanulmányok, valamint a 
külföldi szerzők száma, amely a kiadvány iránti nemzetközi 
érdeklődés növekedésének jele. Természetesen szándékozunk 
megtartani a hazai szerzők dominanciáját, azonban értesülni 
külföldi logisztikus kollégák érdeklődési köréről és elért 
gyakorlati vagy kutatási eredményeiről mindenképp hasznos a 
magyar logisztikus társadalom számára is.
Az idei Évkönyvben – a cikkek által érintett területeket 
figyelembe véve – a következő témaköröket azonosítottuk:
- digitalizáció és IT a logisztikában,
- a szállítás és szállítmányozás új megközelítései, 
korszerű megoldások,
- logisztikai hálózatok mikro- és makromegközelítésben,
- a mikrologisztika és a műszaki logisztika vívmányai
- logisztikai perspektívák.
A megjelenő tanulmányok előre lefektetett formai 
követelmények és tartalmi elvárások mentén készültek. A 
kialakult gyakorlatnak megfelelően a szerzők által leadott 
témajavaslatok előzetes szűrését a szerkesztőbizottság végezte 
el, s minden egyes megjelenésre váró cikket egy kijelölt 
szerkesztőbizottsági tag, vagy külső, neves szakmai lektor 
véleményezett. 
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.

Dr. Doór Zoltán
MLE elnök

Dr. habil. Duleba
Szabolcs
főszerkesztő

E
lőszó
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Szomorú kötelességünknek kell eleget tennünk, amikor a Szerkesztőség nevében 
kifejezzük mélységes sajnálatunkat a Magyar Logisztikai Egyesület alapító elnökének 
és a logisztika egyik magyarországi megalapítójának, Prof. Dr. Knoll Imrének, illetve 
kollégánknak és barátunknak, a Logisztikai Évkönyv volt főszerkesztőjének, Dr. Bokor 
Zoltánnak tragikus halálával kapcsolatban. Mind a hazai logisztikai szakma, mind a 
hozzá közel állók számára pótolhatatlan veszteséget jelent mindkettőjük elvesztése.

Budapest, 2016. november 15. E
lő

sz
ó
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A digitalizáció szerepe a szállítmányozásban 
Dr. Vásárhelyi Árpád 

Schenker Kft.  

Prologis Ipari Park, 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 30. 

 

Dr. Vásárhelyi Árpád 

Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán (olasz nyelv és irodalom szakon), majd ugyanazon egyetem 

Állam- és Jogtudományi Karán végezte. Jelenleg az ELTE Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója. 

Karrierjét a Hindelang Spedition GmbH budapesti irodáján kezdte 1995-ben, majd a Papp-Bruhn cég kereskedelmi 

igazgatója, később ügyvezetője lett. 2004-ben részt vett a Kraftverkehr Nagel magyarországi leányvállalatának, a 

Nagel Hungáriának megalakításában. Ez követően a Fiege Kft. vezetésére kapott lehetőséget. 2010. május 1. óta 

a Schenker Kft. ügyvezetői pozícióját tölti be a közúti forgalom, a vasúti szállítmányozás és az értékesítés felelős 

vezetőjeként.  

Email: arpad.vasarhelyi@dbschenker.com 

 

Összefoglaló 

A szállítmányozás mintegy 150 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt évtizedben a digitalizáció – csakúgy, mint a 

gazdaság, és különösen az ipar más területein – a szállítmányozásban is jelentős teret hódított. Gondoljunk csak a 

megrendelésektől az árukövetésen át a fuvarbörzéken keresztül a szállítólevelekig vagy az elszámoló rendszerekig 

tartó újításokra! Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse a digitalizáció szállítmányozásban játszott szerepét, annak 

eddigi történetét, kihasznált és igénybe nem vett lehetőségeit, illetve jövőbeli várható tendenciáit. 

 

Kulcsszavak: digitalizáció, szállítmányozás, globalizáció 
 

„A jövő gépei nem üzemanyaggal, hanem adattal működnek majd.”  

Jack Ma, a kínai Alibaba internetes kereskedelmi portál alapítója 

 

1. Bevezető 

A szállítmányozás, mint önálló vagyoni értéket képviselő fuvarszervezői tevékenység 

kialakulásának kezdete a fuvarozói és a fuvaroztatói minőség tömegméretű elválása 

folyamatának befejeződésével esett egybe. Az árutulajdonos kereskedők és a fuvareszköz-

tulajdonos kereskedők rétegének különválása, és az árutovábbítás egyre összetettebbé válása 

szükségszerűen vezetett a fuvarszervezés, mint tevékenység gazdasági értékének 

megjelenéséhez, majd ezen érték folyamatos növekedéséhez (Nemessányi és Bán, 2011). Mai 

értelemben – ahogyan azt legegyszerűbben a jogszabályi meghatározás alapján közelíthetjük 

meg – a szállítmányozási szerződés közvetlen tárgya a fuvarozási és egyéb szerződések 

megkötése, valamint egyéb, az árueljuttatáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzése, azaz egy 
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Dr. Vásárhelyi Árpád
Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán (olasz nyelv és irodalom szakon), 
majd ugyanazon egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte. Jelenleg az ELTE 
Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Karrierjét a Hindelang Spedition GmbH 
budapesti irodáján kezdte 1995-ben, majd a Papp-Bruhn cég kereskedelmi igazgatója, később 
ügyvezetője lett. 2004-ben részt vett a Kraftverkehr Nagel magyarországi leányvállalatának, a 
Nagel Hungáriának megalakításában. Ez követően a Fiege Kft. vezetésére kapott lehetőséget. 
2010. május 1. óta a Schenker Kft. ügyvezetői pozícióját tölti be a közúti forgalom, a vasúti 
szállítmányozás és az értékesítés felelős vezetőjeként. 
Email: arpad.vasarhelyi@dbschenker.com
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ügyviteli tevékenység. A szállítmányozási szerződésnek közvetett tárgya is van, maga a 

küldemény (Nemessányi és Bán, 2011). A szállítmányozási tevékenységre való piaci igény évek 

óta folyamatosan és jelentős mértékben növekszik, úgy helyi, mint globális szinten. A 

fuvarozási volumenek már meghaladják a rendelkezésre álló infrastrukturális kapacitásokat. 

(Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, 2014). A folyamat már hosszú évek óta tart 

és szinte minden iparágat érint, így a szállítmányozást is. A világkereskedelmi volumen, 

valamint a Föld lakosságának száma folyamatosan növekszik, így a fuvarozásra és 

szállítmányozásra vonatkozó igény is ezzel együtt nő (Fraunhofer-Institut für Materialfluss und 

Logistik, 2014). A globális kereskedelemnek köszönhetően a logisztikai folyamatok egyre 

komplexebbé válnak, s az egyre bonyolultabb feladatok egyre nagyobb kihívások elé állítják a 

szállítmányozókat. Az ügyféloldali elvárásoknak való megfelelés a digitalizáció pozitív 

hatásainak kihasználása nélkül lehetetlen. 

A digitalizáció a gazdaság szinte minden területére komoly befolyással bír. Gondoljunk csak a 

zeneipar vagy a könyvkiadás teljes átalakulására, terjesztési és értékesítési módjainak 

forradalmi újszerűségére! Az új technológiák forgószélként bolygatták fel a régi, bejáratott 

struktúrákat: kiadóvállalatok lettek áldozatai a változásoknak, és mind a szerzők, mind az 

előadók egyre inkább más forrásból kénytelenek bevétel után nézni, mert az eddig a jogkezelő 

cégeken keresztül könnyen megszerezhető jogdíjak meredeken zuhanni kezdtek.  

A digitalizáció ezzel együtt nagymértékben javította a hozzáférést és a transzparenciát. A 

hozzáférés tekintetében gondoljuk csak arra, hogy ma mennyivel több előadónak jelenhet és 

jelenik meg kiadványa! Igaz, ezek egyenként jelentősen kisebb példányszámmal kerülnek 

értékesítésre, mint korábban. A transzparencia pedig összehasonlíthatóvá tette az egyes 

árugazdák vagy szolgáltatók árait, termékeit és szolgáltatásait, például az online-piactereken 

keresztül, így növelve a piaci versenyt. A vásárlók ennek eredményeképpen alacsonyabb 

árakon, jobb minőségben szerezhetik be az egyes termékeket. A digitalizáció terjedése nem 

állítható meg, még akkor sem, ha erre voltak – később elhalt – kísérletek. (A zeneipar több 

szereplője próbált jogi eszközökkel erőteljesen fellépni a Napster nevezetű platformot 

működtető vállalattal és annak tulajdonosaival szemben. Ezek a szereplők ugyan perek 

sorozatát nyerték meg, de ma már tudjuk, hogy bár sikerült a vállalatot ellehetetleníteni, 

ugyanakkor a folyamat megállíthatatlanná vált.) Egyre több terület lesz egyre mélyebben 

érintett e tendenciában. A gazdaság digitalizációja olyan, mint az öregedés: az ember 

panaszkodhat miatta, de feltartani nem tudja. Minden cég és minden cégvezető meg kell, hogy 

ismerkedjen a témával, s mindenkinek fel kell állítania azt a stratégiát, melynek segítségével 

hasznosítja a világgazdaság eme forradalmi változását (Hörbst, 2015). 

 
 

Az elmúlt években átértékelődött az egy-egy vállalkozás sikeres üzemeltetéséhez szükséges 

infrastrukturális környezet is. A világ legnagyobb „piacterei” jellemzően nem rendelkeznek 

saját „hardverrel”: az Ubernek nincsenek saját gépjárművei, a booking.com nem bír saját 

hotelekkel, az Airbnb nem rendelkezik saját szálláshellyel, az Amazon nem nyitott saját 

boltokat (bár e tendencia éppen változni látszik), az Ebay nem tulajdonol sem raktárakat, sem 

készleteket, illetve összehasonlításképpen a legnagyobb tartalomszolgáltatóknak (Facebook, 

LinkedIn, Google) nincsenek saját maguk által létrehozott tartalmai. Mindez azonban nem 

jelenti azt, hogy ezek a vállalatok ne hoznának létre értékeket, mert ha nem így lenne, akkor a 

vásárlók nem fizetnének valamilyen módon ezekért a szolgáltatásokért. 

Érdemes példának felhozni az autógyártó vállalatokat, melyek folyamatosan keresik a 

kapcsolatot a napról napra egyre népszerűbb fuvarmegosztó alkalmazásokat fejlesztő 

szolgáltatókkal: a Toyota például az Uberrel, a VW a Gett-tel, a GM a Lyfttel kötött 

megállapodást. A járműipar felé mutató együttműködések felsorolásából hiba lenne kihagyni a 

Fiat-Chrysler és a Google egész friss, önvezetésre koncentráló társulását, illetve az Apple és a 

kínai fuvarszervező Didi által nemrég kötött egymilliárd dolláros üzletet. A Volkswagen 

eközben az Uber-konkurensnek szánt Gett vállalatba fektetett 267 millió eurót. A 

fuvarmegosztó cég az egyik legfontosabb építőeleme lesz a Volkswagen 2025-ig lefektetett 

üzleti stratégiájának Matthias Müller vezérigazgató szerint (Logisztika.com, 2016). 

Egy elemzés szerint 2025-ig mintegy 1500 milliárd dollár sorsa forog kockán a logisztikában, 

és további 2400 milliárd a társadalom egészében a szektor digitális átalakulása miatt. Vagyis 

az iparág érdekeltjeinek észre kell venniük a változásokat, és közösen prioritássá tenni a 

digitalizációs kezdeményezéseket, hogy megadják a lehetőségét a fent említett összegek 

kiaknázásának akkor is, ha a társadalom egésze többet profitál belőle, mint maga az iparág. De 

természetesen a szállítmányozás is komoly babérokat arathat le a 21. századi fejlődésnek 

köszönhetően, hisz ma sokkal több küldeményt szállítunk, mint bármikor korábban: bármely 

tetszőleges napon 85 millió csomagot és egyéb küldeményt kézbesítenek világszerte (World 

Economic Forum, 2016). 

Vajon hogyan vélekednek a digitalizációról az iparág jeles vállalatai és azok képviselői? „A 

digitális változás teljes lendülettel betört a logisztikába.” Ez a kijelentés nem egy 

tanácsadócégtől, vagy informatikai vállalattól hangzott el, hanem a Schenker német 

leányvállalatának korábbi vezetőjétől, Hansjörg Roditól. „Az ágazati ismeretek egyre 

veszítenek fontosságukból” – nyilatkozta egy dortmundi konferencián – „sokkal inkább 

szükségünk van jó ötletekre, informatikai kompetenciára és applikációkra.” Kollégái a 

Kühne+Nagelnél és az Imperial Logisticsnél egy hónappal később egy másik rendezvényen 
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hasonlóképp nyilatkoztak. Az Imperial Logistics vezetője, Carsten Taucke meg van győződve 

róla, hogy az olyan felkapott témák, mint a Big Data vagy a 3D nyomtatás jelentős befolyást 

gyakorolnak majd a logisztikára. Detlef Trefzger, a Kühne+Nagel vezetője pedig kijelentette, 

hogy a logisztikai cégeknek már most meg kell teremteniük a digitális váltás előfeltételeit. 

(Semmann, 2015b.) A Kühne+Nagel feje 2015 októberében a 32. Német Logisztikai 

Konferencián így nyilatkozott: „A digitalizáció számomra nem törés vagy zavar az erőben, 

hanem átfogó és gyors átalakulás. Hagyományos értékeivel, mint bátorság, 

kezdeményezőkészség, agilitás és hálózatosodás a speditőrök kitűnő pozícióból indulnak a 

digitális logisztika terén” (Semmann, 2015a). A Deutsche Post vezetője, Frank Appel hatalmas 

lehetőséget lát a digitalizációban és felhasználási lehetőségeiben. Véleménye szerint ennek 

köszönhetően a produktivitás komoly mértékben növekedésnek indulhat (DVZ.de, 2016b). 

Yvonne Hofstetter Big Data-szakértő meg van győződve róla, hogy 15–20 év múlva bizonyos 

szakmák egyszerűen megszűnnek, s nagy valószínűséggel ezek közé tartozik majd a 

fuvarszervező is. Álláspontja szerint ennek hátterében a mesterséges intelligencia nagyfokú 

használata áll majd.  

Valószínűleg a „régi” cégekben sem maradhat minden úgy, mint eddig. Sokkal jobban képzett 

emberekre lesz szükség, akik tudását folyamatosan tovább kell majd bővíteni, mert a fejlődés 

rohamléptekkel halad. A munka és a magánélet összemosódik, mert a digitalizálás lehetővé 

teszi, hogy bárhonnan végezhessük a munkánkat (Semmann, 2015b). 

„A DB Schenker ügyfelei a korábbinál szélesebb körben használhatnak internetalapú 

szolgáltatásokat. Ezek közé tartozik az eSchenker app, melynek segítségével nemcsak követni 

tudják feladott szállítmányaik útvonalát, de például a konténer hőmérsékletét és a benne 

uralkodó légnyomást is le tudják kérdezni.” – nyilatkozta Rüdiger Grube, a Deutsche Bahn feje. 

A szakember a digitalizációban fontos új lehetőséget lát, de ezt a lehetőséget meg is kell 

ragadni, mert a DB Schenker továbbra is a szektor éllovasa, és nem sereghajtója szeretne lenni 

(Heinrici, 2015). 

Hasonló véleményen van dr. Andreas Froschmayer, a Dachser stratégiáért felelős igazgatója. 

„A Dachser számára a digitalizáció igen erős trend,” nyilatkozta. Véleménye szerint cége 

mindig is éllovas volt a digitalizáció terén, mert ez lehetőséget ad arra, hogy a hatékonyságot, 

a minőséget, a rugalmasságot és a gyorsaságot az értékteremtés folyamatába integratív módon 

beépítsék, és az on- és offline világot közelebb hozzák egymáshoz (Koelwel, 2016). 

Az elmúlt időszakban igen sok, a szállítmányozás és a fuvarozás jövőbeli terveivel, valamint 

digitalizációjával foglalkozó tanulmány készült, és ezek száma szinte exponenciálisan nő. Jelen 

tanulmányomban a digitalizáció szállítmányozásra gyakorolt hatását vizsgálom. Ennek része, 

 
 

hogy csoportosítom az egyes olyan részfolyamatokat, melyek összeköthetőek a digitalizációval, 

ismeretetek egyes technológiai újdonságokat, valamint részletezem azokat az irányokat, melyek 

relevánssá válhatnak a jövőben a szállítmányozás területén.  

 

2, A szállítmányozási folyamat egyes részelemei és azok lehetséges digitalizációja 

Álláspontom szerint a szállítmányozás folyamata – a digitalizáció szempontjából - az alábbi 

részelemekre bontható (a lebonyolítás sorrendjében). Természetesen egyes feladatok nem 

feltétlenül az összes részelemet tartalmazzák: ettől eltérően azok lehetnek bonyolultabbak és 

egyszerűbbek is. 

1.) Beszerzés (A folyamat 1. és 2. pontjában foglaltak gyakran felcserélődhetnek.) 

a. A lehetséges részszolgáltatások beszerzése. 

b. A lehetséges részszolgáltatások beárazása. 

2.) Értékesítés 

a. A futamidőknek az ügyfél részére történő összeállítása. 

b. Az igényelt szolgáltatások tekintetében beállt változások kommunikációja a megbízó felé. 

3.) Megrendelés 

a. Rakhelyfoglalás és –könyvelés. 

b. A megrendelés adatainak feldolgozása, tárolása és továbbítása. 

c. A megrendelés végrehajtásával kapcsolatos értesítések továbbítása a megbízó felé. 

4.) Végrehajtás 

a. Készlet-elérhetőség vizsgálata. 

b. Áru- vagy szállítmánykövetés. 

c. Az áru- és szállítmánykövetés adatainak feldolgozása, tárolása. 

5.) Ügyfélkapcsolat 

a. Végrehajtási jelentések. 

b. Esetleges időközbeni változások kezelése. 

c. Dokumentumok kezelése. 

6.) Pénzügyek 

a. Számlázás 

b. Fizetés 

7.) Egyebek 

a. Emisszió-kalkuláció 

b. Statisztikai riportok 
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A feladatok egy jó részét ma még mechanikusan (analóg módon) végzik. A diszponens ellenőrzi 

a közlekedési információkat, az időjárás-előrejelzést, illetve minden egyéb információt, amit 

figyelembe kell, hogy vegyen, például a kikötői terminálok és a határátkelők forgalmát. Az 

egyes valós idejű adatok elszórtan rendelkezésre állnak ugyan, de hiányzik, hogy átlátható 

legyen az egész. Főleg a szállítási lánc kezdete és vége „elhanyagolt”: a szállítások kezdeti 

tervezése már nagymértékben automatizált, de a hosszú és/vagy kritikus útszakaszokon a 

diszponens idejének több mint fele arra megy el, hogy reagáljanak a hibajelentésekre, és az 

előre megtervezett utak alternatíváit keresgessék (Lützen, 2016). 

A beszerzés, így a lehetséges részszolgáltatások beszerzése, valamint azok beárazása – 

tapasztalataim szerint – legfeljebb annyiban digitalizált, hogy annak végrehajtásához e-mailen 

keresztüli kommunikációt vesznek igénybe. Nincsenek, vagy csak elszigetelten léteznek olyan 

standardizált, automatikus beszerzési rendszerek, melyek folyamatosan frissítik mind a 

rendelkezésre álló kapacitásokra vonatkozó adatokat, mind pedig annak díjait. Az értékesítési 

folyamatok tekintetében továbbra is fontos a személyes kapcsolattartás mind a megbízói, mind 

az alvállalkozói oldalon. A digitalizáció egy talán fejlettebb stádiumát mutatja a 

gyűjtőszállítmányozás területén a lehetséges futamidők összeállításának automatizálása és az 

ügyfél részére történő összeállítása. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ezek tervezésének 

előkészületei még mindig jórészben manuálisan történnek, és csupán maga a frissítés, és a 

megbízó részére történő rendelkezésre bocsátás történik digitális úton.  

Az igényelt szolgáltatások tekintetében beállt változások kommunikációja a megbízó felé szinte 

csak a legkivételesebb esetben történik gép-gép kapcsolat által. Ez a részfolyamat továbbra is 

manuális beavatkozást igényel. A megrendeléshez kapcsolódó elemek, így rakhelyfoglalás és 

–könyvelés, a megrendelés adatainak feldolgozása, tárolása és továbbítása, valamint a 

megrendelés végrehajtásával kapcsolatos értesítések a megbízó felé szintén csak annyiban 

tekinthető digitálisnak, amennyiben a kapcsolattartás módja nem papíralapon vagy telefonon 

történik. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy az utóbbi években jelentős mértékben hódítanak 

teret a standardizált EDI kommunikációk által nyújtott lehetőségek, melyek jellemzően – annak 

költségigényessége miatt – nagyobb volumenű és rendszeres megbízások esetére kínálhatnak 

alternatívát.  A végrehajtás részeként a készletelérhetőség vizsgálata viszont jellemzően 

digitális úton történik, ahogyan az áru-, vagy szállítmánykövetés, és azok adatainak 

feldolgozása, tárolása is. Ezekben nagyrészt a GPS (Global Positioning System) technológiája, 

illetve az egyre gyorsabban terjedő felhő alapú (cloud) szolgáltatások játszanak kulcsszerepet. 

A végrehajtási jelentések jó részének előállítása is már gép-gép kapcsolatban történik, habár 

még mindig gyakori a manuális utánkövetés vagy adatmódosítás. Az egyes meghiúsulási okok 

 
 

(reason-code) besorolása viszont már jellemzően előre meghatározott és digitálisan kezelt 

osztályozások alapján zajlik. A pénzügyek bonyolítása ellenben már szinte kizárólag 

automatikusan történik: az e-számlák kiállításától, megküldésétől, kiegyenlítésétől a 

könyvelésig bezárólag. Jórészben ugyanez igaz a statisztikai riportok összeállítására is. 

De van még teendő: az Európai Unióban 16,5 millió autó elszállításához az autógyártóknak 33 

millió oldalnyi dokumentumot kell előállítaniuk az elektronikus dokumentumokra vonatkozó 

standardok hiánya miatt – hívta fel a figyelmet az ECG szakági szövetség a problémára. Az 

Unió még nagyon távol áll a logisztika hatékony digitalizációjától: ugyan vannak törvényi 

keretek az elektronikus dokumentumok használatával kapcsolatban, de a tagállamok egyelőre 

„összezárnak” a digitalizációval szemben (dvz.de, 2016a). 

 

3. A Big Data jelentősége a szállítmányozási folyamatokban 

A Big Data az adatok ismeretekké való átkonvertálását jelenti. Az ilyesfajta adatelemzésből 

rengeteget tanulhatunk: javíthatja például az előrejelzések hatékonyságát és így a logisztikai 

tervezést. S az alapul szolgáló adatok kéznyújtásnyira vannak: manapság már a közepes 

nagyságú cégeknél is naponta több milliárd megabit adat gyűlik össze. Ez elsősorban annak 

köszönhető, hogy az ellátási lánc mentén egyre több információt elektronikusan továbbítanak 

és dolgoznak fel. Adatok származnak szenzorhálózatokból, RFID-ból (Radio Frequency 

IDentification – rádiófrekvencia-alapú azonosítás), keresési eredményekből, közösségi 

oldalakról, e-kereskedelem tranzakciós adataiból, és a sokrétű elektronikus kommunikációból. 

Ezen adatok rendszere és a köztük levő összefüggések hagyományos módon nem tárhatók fel, 

így a logisztikusok komoly kihívással szembesülnek, mikor olyan infrastruktúrát akarnak 

létrehozni, mely nem csak tárolni képes az adatokat, de a hagyományos adatokkal együtt 

elemezni is tudja azt. Már ma is léteznek olyan, szenzorokkal felszerelt gépek, melyek, ha Big 

Data-intelligenciával szerelik fel őket, akkor az általuk begyűjtött adatokat ki is tudják értékelni. 

Ugyanakkor komoly gondot okoz, hogy a rendszerezetlen adatok mennyisége egyre csak nő, és 

a szokásos adatbankok segítségével ez a probléma már nem megoldható. Döntő fontosságú 

ugyanis, hogy az adatokat rendkívül gyorsan lehessen feldolgozni és elemezni. Ezért kínálnak 

a szoftvergyártók úgynevezett prediktív analitikus eszközöket, melyek célja, hogy az adatokból 

megbízható előrejelzést készítsenek. Például a Big Data segítségével pontosíthatjuk a 

diszpozíciót: ha egy termék értékesítésével kapcsolatban bizonyos minta látszik kirajzolódni, a 

terméket mindig megfelelő mennyiségben lehet készleten tartani (Kümmerlen, 2013a). 
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A Big Data az adatok ismeretekké való átkonvertálását jelenti. Az ilyesfajta adatelemzésből 

rengeteget tanulhatunk: javíthatja például az előrejelzések hatékonyságát és így a logisztikai 

tervezést. S az alapul szolgáló adatok kéznyújtásnyira vannak: manapság már a közepes 

nagyságú cégeknél is naponta több milliárd megabit adat gyűlik össze. Ez elsősorban annak 

köszönhető, hogy az ellátási lánc mentén egyre több információt elektronikusan továbbítanak 

és dolgoznak fel. Adatok származnak szenzorhálózatokból, RFID-ból (Radio Frequency 

IDentification – rádiófrekvencia-alapú azonosítás), keresési eredményekből, közösségi 

oldalakról, e-kereskedelem tranzakciós adataiból, és a sokrétű elektronikus kommunikációból. 

Ezen adatok rendszere és a köztük levő összefüggések hagyományos módon nem tárhatók fel, 

így a logisztikusok komoly kihívással szembesülnek, mikor olyan infrastruktúrát akarnak 

létrehozni, mely nem csak tárolni képes az adatokat, de a hagyományos adatokkal együtt 

elemezni is tudja azt. Már ma is léteznek olyan, szenzorokkal felszerelt gépek, melyek, ha Big 

Data-intelligenciával szerelik fel őket, akkor az általuk begyűjtött adatokat ki is tudják értékelni. 

Ugyanakkor komoly gondot okoz, hogy a rendszerezetlen adatok mennyisége egyre csak nő, és 

a szokásos adatbankok segítségével ez a probléma már nem megoldható. Döntő fontosságú 

ugyanis, hogy az adatokat rendkívül gyorsan lehessen feldolgozni és elemezni. Ezért kínálnak 

a szoftvergyártók úgynevezett prediktív analitikus eszközöket, melyek célja, hogy az adatokból 

megbízható előrejelzést készítsenek. Például a Big Data segítségével pontosíthatjuk a 

diszpozíciót: ha egy termék értékesítésével kapcsolatban bizonyos minta látszik kirajzolódni, a 

terméket mindig megfelelő mennyiségben lehet készleten tartani (Kümmerlen, 2013a). 
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hanem más modalitások esetében is: gondoljunk csak hajók vagy repülők 

rakománykapacitásának optimalizálására, útvonaltervezésére, vagy akár üzemanyag-

felhasználásuk javítására, jelentősen csökkentve így a szén-dioxid kibocsátásukat.  

A telematika olyan távoli eszközöket fejleszt, melyek a telekommunikáció és az információs 

technológia kombinálásával teszik lehetővé az operátorok számára, hogy ellenőrizzék a 

szállítmányt, a járművet, a sofőrt, a trailereket és bármi más egyebet. Néhány ilyen rendszer 

képes követni a küldemények mozgását és a munkaerő teljesítményét bármely tetszőleges 

időpontban. Sok piacvezető vállalat használja a telematikát, hogy valós időben biztosítsák a 

szállítási lánc átláthatóságát, hatékonyabb kockázatkezelési terveket készíthessenek, 

alátámaszthassák az esetleges kártérítési igényeket, javítsák a belső kommunikációt, fejlesszék 

az ügyfélszolgálat munkáját, és megelőzzék a szűk keresztmetszeteket (Accenture, 2014). A 

DHL például 2010 óta alkalmaz járműtelematikát az üzemanyag-felhasználás monitorozására 

és optimalizálására. A cég ezen kívül alkalmaz követőrendszereket is az útvonaltervezés 

javítására és könnyebb áttekintésére, illetve hogy felmérjék, mekkora szükség van alternatív 

útvonalakra, és megkönnyítsék hálózatukban a jövőbeli tervezést. Ez a rendszer, mintegy 

járulékos előnyként lehetővé teszi például a lopott járművek nyomon követését. A DB Schenker 

2012 óta minden cserefelépítményét ellátta olyan GPS eszközzel, mely információt szolgáltat 

a felépítmények helyzetéről, ezzel is javítva a gazdaságosságon és környezetbarátabbá téve a 

fuvarozást. A flottamenedzsmentet szolgáló telematikai megoldásokon kívül a Schenker külön 

szenzoros szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek az értékes, vagy magas kockázatú áruk 

szállításához (Accenture, 2014). 

 

4. A digitalizációt kiaknázó vállalatok típusai 

A közúti szállítmányozási szolgáltatások területén megjelentek az ún. Internet-alapú 

szolgáltatók, melyek jelentősen befolyásolhatják a jövőben az európai fuvarpiacot. Ezeknek 

jellemzően három altípusát ismerjük: a web-alapú fuvarszervező rendszereket (Web-based 

TMS), a fuvarpiacokat (Freight Exchanges), valamint az online bróker platformokat (e-

brokerage). 

Az első kategóriába tartozó platformok részben a feladók és a fuvarozók közötti kapcsolattartást 

szolgálják, melyek nem algoritmusok alapján való keresleti-kínálati párosítást vagy 

megfelelőséget kínálnak, így a szolgáltató nem vállal felelősséget a tranzakciókért sem. 

Lényege, hogy egy-egy megbízó online (saját beruházású szoftver nélkül) képes szervezni 

árukapacitásait, fuvarozóit, szerződéseit. Díjazása általában tranzakciónként történik, így a 

megbízók számára könnyen tervezhető és transzparens a vonatkozó költség. Ezek a platformok 

 
 

Az egyes vállalatok a jövőben egyre több pénzt és energiát fognak a hatalmas adatmennyiségek 

elemzésébe fektetni. A Big Data az iparban például sokkal jobb tervezhetőséget, épp ezért jobb, 

precízebb, hatékonyabb logisztikai ellátási láncot eredményezhet (Kümmerlen, 2013b). 

A Fraunhofer Institut munkatársai a logisztikában és a termelésben használható adatbányász-

alkalmazásokon dolgoznak. Felmérésük szerint az adatmennyiség növekedésével 

párhuzamosan a cégek hetven százaléka fog komolyabban foglalkozni az adatbányászat 

felhasználásával, de ma még problémát jelent a nem megfelelő adatminőség, a hiányos tudás, 

illetve hiányzik a piacról a megfelelő szakértők hada és a szükséges büdzsé is (Semmann, 2014). 

A hatalmas adatmennyiségek elemzését minden vállalatnál komoly profitnövelő elvárások 

övezik - s nem csak a fejlesztők körében, akik programjai különféle algoritmusok segítségével 

a többféle forrásból származó adatok közti komplex összefüggéseket keresik, hanem az iparban 

és a kereskedelemben is. Javulhatnak az eladások előrejelzései, időben észrevehetjük a szállítási 

kockázatokat, és megelőzhetjük a kieséseket, ezzel stabilabbá téve a logisztikai láncot. A 

városok forgalmi adatai, melyeket okostelefonok, navigációs eszközök, jegyautomaták és 

kamerák gyűjtenek, hasznosak lehetnek a közlekedésirányítás számára a balesetek és dugók 

megelőzésében. Ez minden lehetséges, s mind a kereskedelemben, mind a privát területeken 

komoly haszna lehet. De nem szabad elfelejteni, hogy a Big Datát komoly kritikával is illetik: 

az adatlopás és az illetéktelen felhasználás veszélye a társadalom egy részében távolságtartást 

és félelmet ébreszt (Kümmerlen, 2013c). 

A Big Data állományok létrehozásához elengedhetetlenül szükséges az egyes – szenzorokkal, 

és/vagy rádiófrekvenciás azonosítással felszerelt - tárgyak összekapcsolása. Az Internet of 

Things egy olyan technológia megnevezése, mely arra szolgálna, hogy különböző fizikai 

tárgyakat egy egységes univerzális digitális hálózatában kötné össze. A különböző eszközök 

rádió-frekvenciás kóddal azonosítják magukat a rendszerben. Ennek feltétele, hogy a tárgyak 

kommunikációképesek, illetve helymeghatározásra és adattárolásra alkalmasak legyenek 

(Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, 2014). Ennek segítségével például a 

gépjárművek egymással, illetve adatközpontokkal képesek kommunikálni, mely „képességet” 

igen sokrétűen lehetne használni: pozitív hatása lehetne az útvonaltervezésre, a fuvareszközök 

kihasználtságának javítására, a kiszállítási idők optimalizálására, esetleges infrastrukturális 

fennakadások elkerülésének kezelésére, valamint valós-idejű kiszállítási adatok elemzésére is. 

Ezeknek a szenzoroknak az alkalmazása teszi lehetővé a jövőben, hogy a gépjárművek önállóan 

(emberi beavatkozás nélkül) közlekedhessenek, de ez már jelentősen túlmutat a 

szállítmányozásban való alkalmazhatóságon. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az 

Internet of Things technológiájának használata nem csupán a közúti forgalomban lehet hasznos, 
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jellemzően hatékonyságnövekedést ígérnek ügyfeleiknek. Ilyen platformok például a 

Transporeon, az inet, vagy a Transwide.  

A második kategóriába az ún. fuvarpiacok tartoznak, melyek egyrészt lehetőséget adnak a 

megbízóknak, hogy egyes szállítmányaiknak fuvarozót találjanak, másrészt a fuvarozók 

(szállítmányozók) ezeken keresztül fuvarfeladatokat szerezhetnek. A piactér túlnyomó 

többségében fuvarkapacitást tartalmaz, így az utóbbi időben a platformok üzemeltetőinek fő 

feladata, hogy attraktívabbá tegyék a rendszert a feladók számára, kiegyenlítve így a kínálatot 

a kereslettel. Ezek a szolgáltatók a rakományért nem vállalnak felelősséget, a platformot 

használók esetében részleges megbízhatóságot (fizetési képesség, biztosítások rendelkezésre 

állása, cégtörténet, stb.) korlátozottan vizsgálnak. Erre példa a Teleroute vagy a TimoCom. 

 A harmadik kategóriába az ún. online brókerek tartoznak. Ezek jellemzően fuvarozók számára 

adnak arra lehetőséget, hogy fuvarfeladataikat hatékonyan szervezhessék. Alkalmas arra is 

ugyanakkor, hogy a fennmaradó fuvarkapacitásaikat áruba bocsássák, melyek esetében 

felelősséget vállalnak a megkapott fuvarfeladat elvégzésére. Ilyen platformot üzemeltet a C.H. 

Robinson, vagy a Gorilla is.  

Arra is van már példa, hogy egyes szállítmányozók, melyek korábban egyenként egyedi módon 

gyűjtötték össze a rendelkezésre álló alvállalkozói (fuvarozói) kapacitásokat, most már mindezt 

internetes platformokon keresztül optimalizált módon teszik meg. Erre példa a DB Schenker 

cégcsoport Drive4Schenker elnevezésű applikációja. A rendszer lényege, hogy az egyes 

fuvarozók önálló módon, a platform által nyújtott elektronikus formában és felületen 

bocsáthatják rendelkezésre gépjárműveik kapacitását, mely egy algoritmus alapján az optimális 

rendelkezésre álló fuvarfeladatot nyújtja számukra. A rendszer transzparenciát nyújt mind a 

fuvarfeladatok, mind a rendelkezésre álló kapacitások tekintetében, valamint valós-idejű 

szállítmánykövetést tesz lehetővé. Mindezek nem csak hatékonyságnövekedést eredményeznek 

a gépjárművek kihasználtságának tekintetében, hanem jelentős költségcsökkentést is hoznak az 

optimális fuvar-fuvareszköz párosításnak, valamint egyszerűbb és olcsóbb kommunikációnak 

köszönhetően. A megoldás a teljes operációs folyamatot végigköveti: A megrendeléstől kezdve 

az adatrögzítésen keresztül a megfelelő kereslet-kínálat párosításon, a diszpozíción, a 

szállítmánykövetésen, a számlázáson át egészen a fuvarozó utólagos értékeléséig. 

Az elmúlt egy évben a logisztikai szektor startupjai számára összesen egymilliárd dollárnyi 

kockázati tőkét tettek elérhetővé, ami négyszer több, mint az azt megelőző négy évre jutó teljes 

összeg. Az új versenytársak gyorsan felismerték az internet adta lehetőségeket, így már képesek 

a Big Datából az ügyfelek számára releváns adatokat és szolgáltatásokat előállítani, s ezzel 

együtt új, eddig ismeretlen ügyféligényeket gerjesztenek, melyekben hatalmas növekedési 

 
 

lehetőség rejlik. Egyre több rendszert kötnek össze EDI révén – az elmúlt 15 évben az EDI 

interfészek száma megharmincszorozódott, s a globalizálódás és elektronizálódás világában az 

átállás sebességét a logisztikai szektor határozhatta meg. Ez ma már nem így van (Semmann, 

2015a). 

 

5. Startup vállalatok a szállítmányozás területén 

Ebben a fejezetben példákat szeretnék felsorakoztatni – a teljesség igénye nélkül – olyan startup 

vállaltokra, melyek a digitalizáció adta lehetőségeket használták ki üzleti modelljük 

megvalósítására a szállítmányozás területén. 

 

a) A Shipweise 

A Shipweise-t Alexander Malov és Igor Alipenko alapította 2015 elején. A vállalat egyfajta 

online tengeri szállítmányozási cég: az ügyfelek egy egyszerű netes felületen adhatják le 

szállítási igényeiket, felügyelhetik szállítmányaikat, s egyéb szolgáltatásokat is igénybe 

vehetnek. A Shipweise-nél a klasszikus szállítmányozási szolgáltatások teljes skáláját kínálják, 

csak épp elektronikusan. „Szállítmányozási cég vagyunk, és nem piactér” – hangsúlyozta 

Malov, aki a szoftver első verzióját még maga programozta. Az alapötlet szerint a technikai 

lehetőségeket a szállítmányozás javítására kell felhasználni: például a felületnek köszönhetően, 

ahol az ügyfelek minden adatot egyszerre látnak és a szállítás fázisait is nyomon követhetik, 

nem kell folyamatosan az e-mailjüket ellenőrizniük. „Olyan embereket keresünk, akik utálják 

a munkájukat. Akiknek az agyára megy, hogy állandóan az e-mailjüket kell nézegetniük, és így 

sem értesülnek időben az esetleges problémákról. Ők a potenciális ügyfeleink.” De nem csak 

Malovnak és Alipenkonak jutott eszébe ez a megoldás: a San Franciscó-i Flexport, a szingapúri 

Haven, a hongkongi Freightos és a brit Kontainers hasonló alkalmazásokat fejleszt, mint a 

Shipweise (Reimann, 2016). 

 

b) A Magazino 

Frederik Brantner, Lukas Zanger és Nikolas Engelhard először 2011-ben ültek össze eszmét 

cserélni, 2014-ben pedig megalapították a Magazino GmbH-t. A cég a robotikát köti össze a 

képfelismeréssel, s így rendkívül pontos automatikus komissiózást tesz lehetővé, mely 

elengedhetetlen a precíz rakomány-összeállításhoz. A müncheni startup története szinte 

meseszerű: a kezdeti alapbefektetés után 2014-ben a Siemens is beszállt üzleti partnerként. A 

cég számára ez egy ideális lökést adott, hiszen a komissiózó-rendszerek és a rakodórobotok 

kifejlesztése idő- és mindenekelőtt pénzigényes (Kümmerlen, 2016). 
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A Shipweise-t Alexander Malov és Igor Alipenko alapította 2015 elején. A vállalat egyfajta 

online tengeri szállítmányozási cég: az ügyfelek egy egyszerű netes felületen adhatják le 

szállítási igényeiket, felügyelhetik szállítmányaikat, s egyéb szolgáltatásokat is igénybe 

vehetnek. A Shipweise-nél a klasszikus szállítmányozási szolgáltatások teljes skáláját kínálják, 

csak épp elektronikusan. „Szállítmányozási cég vagyunk, és nem piactér” – hangsúlyozta 

Malov, aki a szoftver első verzióját még maga programozta. Az alapötlet szerint a technikai 

lehetőségeket a szállítmányozás javítására kell felhasználni: például a felületnek köszönhetően, 

ahol az ügyfelek minden adatot egyszerre látnak és a szállítás fázisait is nyomon követhetik, 

nem kell folyamatosan az e-mailjüket ellenőrizniük. „Olyan embereket keresünk, akik utálják 

a munkájukat. Akiknek az agyára megy, hogy állandóan az e-mailjüket kell nézegetniük, és így 

sem értesülnek időben az esetleges problémákról. Ők a potenciális ügyfeleink.” De nem csak 

Malovnak és Alipenkonak jutott eszébe ez a megoldás: a San Franciscó-i Flexport, a szingapúri 

Haven, a hongkongi Freightos és a brit Kontainers hasonló alkalmazásokat fejleszt, mint a 

Shipweise (Reimann, 2016). 

 

b) A Magazino 

Frederik Brantner, Lukas Zanger és Nikolas Engelhard először 2011-ben ültek össze eszmét 

cserélni, 2014-ben pedig megalapították a Magazino GmbH-t. A cég a robotikát köti össze a 

képfelismeréssel, s így rendkívül pontos automatikus komissiózást tesz lehetővé, mely 

elengedhetetlen a precíz rakomány-összeállításhoz. A müncheni startup története szinte 

meseszerű: a kezdeti alapbefektetés után 2014-ben a Siemens is beszállt üzleti partnerként. A 

cég számára ez egy ideális lökést adott, hiszen a komissiózó-rendszerek és a rakodórobotok 

kifejlesztése idő- és mindenekelőtt pénzigényes (Kümmerlen, 2016). 
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c) Az Allyouneed 

Christian Heitmeyer és Jeans Druben 2010-ben alapította az internetplatformot az online 

élelmiszerkereskedelem számára. Az Allyouneed logisztikai partnere a kezdetektől fogva a 

DHL volt, amely két évvel később át is vette a céget. A startupok azon tipikus tulajdonsága, 

hogy apró, kis ügyfélbázisú piaci szegmenseket fedeznek fel maguknak, igaz az Allyouneed-re 

is. Ezek a szegmensek a nagyobb vállalatok számára fejlesztés szempontjából érdektelenek, de 

ugyanakkor folyamatosan figyelemmel követik a kisebb, újonnan alakuló cégeket és ezek 

esetében célzott befektetéseket hajtanak végre, mint ahogyan azt a Siemens és a DHL példáján 

is láttuk (Kümmerlen, 2016). 

 

d) A Tiramizoo 

A 2010-ben alapított városi futárszolgálat megrendeléstől számított 90 percen belül kiszállítja 

az árut. A Tiramizoo kiváló példa arra, hogy startup cégek gyakran rugalmasabbak, gyorsabban 

hoznak döntéseket, valamint hamarabb korrigálják hibáikat, mint nagy versenytársaik, és 

jelentősen gyorsabban reagálnak az ügyféligényekre is (Kümmerlen, 2016). 

 

e) A Pakx 

A Pakx elnevezésű startup-cég címzettként és egyben kézbesítőként dolgozik magánemberek 

számára; az ügyfelekkel egyéni kiszállítási határidőkben állapodnak meg. A Pakx olyan 

problémára kínál megoldást, amelyet minden, egyébként nem flexibilis munkarendben dolgozó 

ember ismer: Mikor munkaidő után hazaér, rendszeresen sikertelen kézbesítésekről szóló 

cédulákat talál a postaládájában. S mivel a szomszédok sem veszik át a csomagot, az 

átvevőpontok ekkorra régen bezártak, a környéken pedig nincs csomagmegőrző, a megrendelő 

gyakran csak hétvégén jut a csomagjához, hacsak időközben a futárcég - többszöri kiszállítási 

kísérletet követően - vissza nem küldte a feladónak. Ezt a helyzetet küszöböli ki a Pakx este hét 

óra utáni kiszállításokkal. Regisztrált ügyfelei online vásárlásnál a Pakxot jelölik meg 

címzettként, majd a cég továbbszállítja előre egyeztetett időpontban a csomagot az ügyfél 

részére. Az ügyfelek nyolcvan százaléka este 7 és 9 között kéri a kiszállítást. A Pakx legfeljebb 

30 napig tárolja a csomagot (Bottler, 2016). 

 

f) Az Urbismart 

A francia Urbismart különcnek számít a startup-szcénában. Először is logisztikai cég. 

Másodszor mesterséges intelligenciát használ. Harmadszor az alapítók mind 50 év felettiek, 

 
 

ezért is hívja az ügyvezető, Jean-Paul Rival „öregurak startupjának”. Az Urbismart az ő és 

Thierry Bruneau sokéves tapasztalatának eredménye. (Ők ketten a Siemens Logistics System 

franciaországi leányvállalatánál dolgoztak együtt.) Az Urbismart alapítóinak ötlete a 

következő: a teherautók a nagy raktárakból a város szélén levő átrakóraktárakba viszik az árut. 

Itt egy-egy teherautóra az egy adott utcába szállítandó rakományok kerülnek. Ahhoz, hogy a 

különféle feladók és szállítmányozók, illetve értékesítési csatornák együttműködése 

zökkenőmentes legyen, szükség van egy mindent összefogó rendszerre, amely az áruk 

mozgását valós időben optimalizálja, szabályozza, felügyeli és átszervezi. A platform 

kommunikál a sofőrökkel, beiktatja a vezetési szüneteket, és rögtön figyelembe veszi a forgalmi 

zavarokat. Az alapítók egyfajta „tele-teherautó-platformot” hoztak létre. Az Urbismart 

fuvarkapacitást vásárol, és azt eladja az árufeladóknak. A vállalat úgy szervezi az árufolyamot, 

hogy a lehető legjobb kapacitáskihasználtságot érje el, a legjobb útvonalon haladjanak az autók, 

és a felrakó költségei alacsonyak legyenek, s ezzel együtt a közlekedési terhelés is csökkenjen. 

Kezdetben az Urbismart a logisztikai szolgáltatók meglevő telephelyeire támaszkodott, 

melyekkel a cég szolgáltatási szerződést kötött. Az optimalizációt az Urbismart a Teramark 

céggel együtt modellezte le. Az eredmény: minden szereplő, a feladó, a szállítmányozó és a 

város is profitálhat belőle (Klingsieck, 2016). 

 

g) A Weft és az IONX 

Az olyan startupok, mint a Weft, és a nagy cégek olyan oldalhajtásai, mint az IONX lehetőséget 

adnak az adatok egyszerű begyűjtésére a szállítási lánc bármely pontján, a szállítmányra vagy 

a fuvareszközre csatlakoztatható szenzoralapú technológiák segítségével. A Weft lehetőséget 

ad a konténerek valós idejű nyomon követésére bárhol a világon. Mikor összevetik eme valós 

idejű adatokat korábbi szállítások adataival, a program azonosítja a valószínű szűk 

keresztmetszeteket, így azelőtt figyelmeztetik a feladót a problémára, mielőtt az ténylegesen be 

is következni. Jelenleg a világon használatos húszmillió konténernek csupán a töredékét 

követik nyomon ilyen módon, így a lehetséges megtakarítási potenciál ezen a területen hatalmas 

(World Economic Forum, 2016). 

 

h) A LightInTheBox 

A LightInTheBox 2015 januárjában indított platformot. A kínai internetes kereskedelmi cég, 

mely közvetlenül a fogyasztókhoz szállít a világ minden pontjára, reméli, hogy a 

LanTingZhiTong platform csökkenti a szállítási költségeket, rövidíti a kiszállítási időt és növeli 

az ügyfél-elégedettséget azáltal, hogy összeköti a nemzetközi internetes kereskedőket a 
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Rengeteg lehetőség rejtőzik még az információs technológia és az adathalmazok 

felhasználásában (Digital Transport and Logistics Forum, 2015). A Big Data és az egymással 

egyre több ponton összekapcsolt technológiák előretörésével egy második digitális forradalom 

kezd körvonalazódni. A szállítmányozás és a logisztika alapvetően profitál ezekből az új 

megoldásokból: a GPS navigáció, a valós idejű időjárás-jelentés, és az ún. „okos konténerek” 

csak néhány példát jelentenek azon technológiákból, melyek újraformázzák a javak szállítását. 

A Nemzetközi Tengerhajózási Hivatal (IMO) támogatja a hajók, illetve a hajók és a kikötők 

közti automatikus elektronikus adatcserét a hatékonyság növelése, illetve a navigáció 

biztonságosabbá tétele céljából. A jövőben a hajók előzetesen jelezhetik a kikötőknek, hogy a 

fedélzeten levő konténerekben mi található, így hatékonyabb tervezést és gyorsabb lerakodást 

érhetnek el; a szenzorokkal és RFID-val felszerelt konténereket pedig regisztrálják és nyomon 

követik az optimális szállítás érdekében. A romlandó árukat például nyomon követik, és 

kiszállítják őket még az esetleges minőségromlás bekövetkezését megelőzően. A teherautókban 

használatos telematikus rendszerek és adatbázisok pedig segíthetnek csökkenteni a várakozási 

időket és elkerülni a kikötőkben található szűk keresztmetszeteket azzal, hogy informálják a 

gépjárművek vezetőit arról, pontosan mikor és hol rakodják ki a konténereket (Munich RE, 

2015). 

Mindez felveti a kérdést, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepet fog játszani a 

logisztikában. Lesznek-e a mesterséges rendszerek annyira okosak, hogy összetett feladatokat 

is átvállalhatnak? Az szinte biztos, hogy az embernek mindig lesz dolga a szállítmányozásban, 

de feladatai drasztikusan meg fognak változni. A következő generáció már egészen máshogy 

fogja bonyolítani a fuvarszervezést, hisz bárhonnan dolgozhat mobileszközei segítségével. 

Természetesen mindehhez egy központi rendszer minden adatot előkészít számára, sőt, 

javaslatokat is tesz az útvonal-optimalizálás tekintetében. S hogy ennek milyen 

következményei lesznek? Valószínűleg az Uberhez hasonló applikációk lépnek majd be a 

fuvarszervezői piacra is, és az ügylet résztvevői közösen döntik majd el, hogy az erőforrásokat 

miként lehet a legjobban felhasználni. Mindemellett az összes megbízás és útvonal mindenki 

számára átlátható és követhető lesz, így akár a gépjárművezetők is kiválaszthatják saját 

optimális útvonalukat. Ezzel változással az árukat gyorsabban lehet majd elszállítani a 

megbízótól, s a fuvarszervezők munkájuk, vagy a cég más vetületeire is jobban figyelhetnek 

majd. 

A folyamatosan növekvő logisztikai piacon egyre nő az emberi erőforrásigény, így a digitális 

változások, automatizálások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a logisztika továbbra is 

működőképes legyen. Mindez alapvetően azt jelenti, hogy a klasszikus fuvarszervezők 

 
 

nemzetközi logisztikai szolgáltatókkal. A platform tartalmaz globális ár-összehasonlító, 

útvonal-optimalizáló és küldeménykövető modult, illetve Big Data-analizáló eszközt. A 

ZhiTong és a többi újgenerációs platform valószínűleg támogatni fogja a nemzetközi 

kereskedelem növekedését azáltal, hogy a „kisegítő” logisztikai/szállítmányozó cégek több 

ügyfél számára tudják általa kínálni szolgáltatásaikat (World Economic Forum, 2016). 

 

i) A Coyote 

A 2006-ban alapított Coyote azon cégek egyike, melyek összehozzák a szállítási igényeket a 

rendelkezésre álló kapacitással. A rendszer arra specializálódott, hogy a szállítmányokat a 

fuvarozók üres visszaútjaira szervezze. Jelenleg a kamionok fele a visszaúton üresen 

közlekedik, így az ilyen irányú hatékonyságnövelésben hatalmas potenciál van. A cég jelentése 

szerint 2014-ben 31 millió „üres kilométert” tettek hasznossá, és 56 300 tonna felesleges 

széndioxid-kibocsátást előztek meg. 2015. augusztusában az UPS felvásárolta a Coyote-ot 1,8 

milliárd dollárért (World Economic Forum, 2016). 

 

j) A KeepTruckin 

A cég mobileszközről is elérhető web alapú elektronikus naplót és flottamenedzsment 

platformot kínál. A gépjárművezetők követhetik saját gépjárművük futásteljesítményét egy 

elektronikus naplón át, és figyelmeztetést kapnak, ha túllépik a megengedett vezetési időt. A 

naplókat, elektronikus aláírással ellátva át is lehet küldeni e-mailben a fuvarszervezőknek. A 

Lettuce nevű online megrendelés-és készletellenőrző applikáció rengeteg lehetőséget kínál: 

regisztrálni lehet a megrendeléseket, követhető a számlázás, a kiszállítás, és magában foglal 

egy ügyfélkapcsolati menedzsment rendszert is. Mivel felhőalapú szolgáltatásról van szó, így 

egyszerre több eszközről is elérhető (Accenture, 2014). 

 

6. A digitalizáció lehetséges tendenciái és kilátásai a szállítmányozásban 

Becslések szerint az egységes digitális piac 340 milliárd euró plusz gazdasági növekedést és 

többszázezer új munkahelyet eredményezhet, ezért a digitális technológiák és online 

szolgáltatások használatának támogatása komoly prioritást élvez. A szállítmányozási 

szektorban hatalmas mennyiségű adat áll rendelkezésre, melynek felhasználásával új üzleti 

lehetőségek nyílhatnak, az erőforrásokat hatékonyabban lehet felhasználni, illetve ez az újfajta 

tudás az emberek életminőségén is javíthat. Új értéknövelő szolgáltatásokat lehetne bevezetni 

a szállításmenedzsment fejlesztése érdekében, illetve a közlekedési adatok felhasználásával a 

közlekedésirányítás is javulhatna.  
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de feladatai drasztikusan meg fognak változni. A következő generáció már egészen máshogy 

fogja bonyolítani a fuvarszervezést, hisz bárhonnan dolgozhat mobileszközei segítségével. 

Természetesen mindehhez egy központi rendszer minden adatot előkészít számára, sőt, 

javaslatokat is tesz az útvonal-optimalizálás tekintetében. S hogy ennek milyen 

következményei lesznek? Valószínűleg az Uberhez hasonló applikációk lépnek majd be a 

fuvarszervezői piacra is, és az ügylet résztvevői közösen döntik majd el, hogy az erőforrásokat 

miként lehet a legjobban felhasználni. Mindemellett az összes megbízás és útvonal mindenki 

számára átlátható és követhető lesz, így akár a gépjárművezetők is kiválaszthatják saját 

optimális útvonalukat. Ezzel változással az árukat gyorsabban lehet majd elszállítani a 

megbízótól, s a fuvarszervezők munkájuk, vagy a cég más vetületeire is jobban figyelhetnek 

majd. 

A folyamatosan növekvő logisztikai piacon egyre nő az emberi erőforrásigény, így a digitális 

változások, automatizálások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a logisztika továbbra is 

működőképes legyen. Mindez alapvetően azt jelenti, hogy a klasszikus fuvarszervezők 
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eltűnhetnek, mert a sofőrök a jövőben magukat diszponálják majd – ám ennek ellenére mindig 

szükség lesz egyfajta tanácsadóra, aki az üzemgazdasági eredményességet is szem előtt tudja 

tartani. Így elképzelhető, hogy a jövő fuvarszervezőjét több felelősség terheli majd, mert 

ellenőrzi például a járművekkel kapcsolatban, hogy megfelelő-e a kihasználtságuk, betartják-e 

a pihenőidőkkel és a kilométer-teljesítménnyel kapcsolatos előírásokat. Ennek megfelelően 

természetesen a fuvarszervezőkkel kapcsolatos követelmények is megváltoznak majd, de a 

képzési szisztémát valószínűleg nem kell majd gyökeresen átalakítani, vagy akár magasabb 

(főiskolai) szintre vinni (Bennühr, 2015). 

A jövő szállítmányozásának alapvető feltétele a csúcstechnológiájú szélessávú hálózat, emellett 

szükségünk van megbízható és összehasonlítható adatokra az infrastruktúrával és a 

szállítóeszközökkel kapcsolatban. Ám a jelenlegi és az új hálózatoknak együtt kell működniük, 

a jelenlegi technológiákat nem szabad teljesen félresöpörni. Mindemellett a szállítmányozási 

szektornak meg kell oldania az adatbiztonság és adatvédelem kérdését is (World Economic 

Forum, 2016). 

Az Európai Unió is felismerte a digitalizációnak az árufuvarozásra és a logisztikára gyakorolt 

jelentős hatását, melyre alapozva az Európai Bizottság létrehozta a Digitális Szállítmányozás 

és Logisztika Fórumát (DTLF), mely a következő három évben részleteiben foglalkozik a 

témával. A fórum célja hogy támogassa a szállítmányozás és logisztika további digitalizációját. 

A DTLF plenáris ülése évente két-három konferenciát fog tartani, melyeknek keretében 

munkacsoportok foglalkoznak majd egy-egy konkrét témával. A DTLF célja elsősorban a 

standardizációnak, az adatvédelemnek és a digitális biztonságnak, az elektronikus szállítási 

dokumentumok széles körű (bankok, hivatalok, biztosítók általi) elfogadtatásának, az 

adathozzáférés tematikájának megvitatása, valamint az infrastrukturális körülmények és az új 

üzleti lehetőségek áttekintése (European Commission, 2015). A fórum segítséget nyújt az 

Európai Bizottságnak a logisztika digitalizálására vonatkozó uniós programok 

megvalósításában, fő fókusszal a különböző szállítási módozatok közti kommunikáció útjába 

álló technikai és adminisztratív akadályok megszüntetésén. A fórum lehetőséget nyújt a 

strukturális párbeszédre, a technikai ismerek átadására, az együttműködésre, és a tagállamok, a 

Bizottság és a logisztikai piac fő érdekeltjei közti együttműködésre (European Commission, 

2016). A fórum első ülésén 2015-ben a következő konkrét problémaköröket definiálta: az 

adatok többszörös felvitele, mert a különböző rendszerek nem kompatibilisek egymással; a 

különböző rendszerek összekapcsolásának hiánya és a bizalmas adatok nem eléggé hatékony 

védelme; az elektronikus szállítási dokumentumok hatóságok általi el nem fogadása; illetve az 

 
 

érintettek azon kritikus tömegének hiánya, akik adatokat és üzleti lehetőségeket osztanának 

meg egymással a közös fejlődés érdekében (Digital Transport and Logistics Forum, 2015).  

Mindezek mellett egyre több szállítmányozó és logisztikai vállalat kezdeményez 

együttműködéseket különböző egyetemekkel, kutatóintézetekkel és tanácsadó cégekkel a 

digitalizáció területén. Ennek egyik példája a DB Schenker, a Fraunhofer IML valamint a TU 

Dortmund University együttműködése, melynek célja, hogy felvázolja a digitalizációval 

kapcsolatos trendeket és lehetséges újításokat (UIC eNews, 2016). 

Nagy valószínűséggel mindezen területek együttműködése hozhatja meg azokat az 

eredményeket, melyek a szállítmányozás sikeres digitalizációját és fejlődését segítik majd elő. 
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Összefoglaló  

A logisztikai tevékenységek minősége meghatározó a vállalati versenyképességben. A logisztika, mint anyag-és 

információáramlás szerepének felértékelését az informatikában és annak technológiájában lezajlott és lezajló 

rohamos fejlődés alapozza meg. A szakterületen alkalmazott intelligens berendezések, osztott intelligens, 

hierarchikus felépítésű rendszerek, különféle irányítási és ellenőrzési megoldások, automatizált azonosítási 

rendszerek, hálózati kommunikációs rendszerek, GPS alapú követési rendszerek, kiberfizikai rendszerek 

alkalmazása, szabványosított adattovábbító hálózatok, web alapú felhő megoldások az informatika fejlődésének 

köszönhetik létüket. A logisztika területén a digitalizáció még jobban elősegíti a fent említett megoldások jobb 

működését, a dolgok Internete segítségével igen nagyszámú információ valós idejű kezelését, szimulációs 

módszerek alkalmazását a valós idejű döntések meghozatalánál. Mindezek a változások természetesen jelentősen 

befolyásolják majd a gazdaság működését, a munkaerőpiacon, a vállalati versenyhelyzetekben. 

 

Kulcsszavak: logisztika, informatika fejlődése, digitalizáció, gazdasági változások 

 

1. Bevezetés 

A logisztikai tevékenységek meghatározásánál alapvetően az anyagáramlásra és a 

hozzákapcsolódó információáramlásra gondolunk. Ezen tevékenységekhez kapcsolódnak 

tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, felügyeleti, irányítási és értékelési feladatok, amelyek az 

anyag- és információ áramlásokkal összefüggnek. A logisztikai tevékenységek megjelennek 

mind a termelő, mind a szolgáltató szférában. A logisztika gazdaságban betöltött fontos 

szerepének a bővüléséhez meghatározóan hozzájárul az informatikában, számítástechnikában, 

kibernetikában lezajlott és lezajló rendkívül gyors és dinamikus fejlődés. A kiberfizikai 

rendszerek megjelenése és alkalmazása a logisztikai folyamatokban további jelentős 

változásokhoz vezet a gazdaság működésében (Illés, 2015). Természetesen nem szabad 

elfelejteni, hogy a logisztika egy ember-gép-anyag rendszer, amely anyagmozgató gépekre, 

géprendszerekre, informatikai rendszerekre és hálózatokra, mindezek technikájára és 

technológiájára valamint az emberi szakmai képzés megfelelő színvonalára alapoz. A dolgok 

internetes kezelése, a digitalizálás napjainkban és az elkövetkező időkben alaposan 

megváltoztatja a gazdaságok felépítését és működését, így a logisztikai tevékenységek 

megvalósítását is. 

 

2. A digitalizálás hatásának bemutatása a társadalom bizonyos rétegeire 

A digitalizálás a dolgok és a hozzájuk kapcsolódó információk internetes kezelése jelentős 

változásokat hoz a foglalkoztatottság területén. Az előrejelzések szerint ennek lesznek vesztesei 

és nyertesei. A következőkben néhány adatot fogok bemutatni. Az 1. táblázat a veszteseket, és 

a nyerteseket mutatja néhány példán keresztül. 

 

Tevékenység Visszaesés  

2012–22 

Tevékenység Növekedés 

2012–22 

postai szolgáltatás -28% informatikai biztonsági elemző 37% 

fogyasztás leolvasás -19% rendszer elemző 25% 

mezőgazdaság -19% szoftver fejlesztő 22% 

újságírás -13% Web fejlesztő 20% 

ékszerész -10% fejlesztési tanácsadó 17% 

fafeldolgozás -9% adatkezelő 15% 

fúrógépen dolgozás -6% számítógép- és informatikai kutató 15% 

biztosítás szervezés -6% hálózatfejlesztő 15% 

szabó -4% rendszeradminisztrátor 12% 

  programozó 8% 

1. táblázat. A digitalizálás okozta változások. Forrás: Die Verwandlung, 2016. 

 

A digitalizáció szorosan kapcsolódik az automatizációhoz, robotikához. Ha ezeket is 

figyelembe vesszük, akkor a 2. táblázat segítségével érdekes összefüggésekre derül fény. Ez a 

táblázat azt mutatja, hogy a digitalizáció és a hozzá kapcsolódó automatizálás révén bizonyos 

szakmai tevékenységekben az automatizáltság színvonala 2022-ig jelentős mértékben meg fog 

nőni. A táblázat példaként mutatja néhány tevékenység esetén a 2022-ig jelentkező változások 

mértékét. 
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a nyerteseket mutatja néhány példán keresztül. 
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szabó -4% rendszeradminisztrátor 12% 

  programozó 8% 

1. táblázat. A digitalizálás okozta változások. Forrás: Die Verwandlung, 2016. 

 

A digitalizáció szorosan kapcsolódik az automatizációhoz, robotikához. Ha ezeket is 

figyelembe vesszük, akkor a 2. táblázat segítségével érdekes összefüggésekre derül fény. Ez a 

táblázat azt mutatja, hogy a digitalizáció és a hozzá kapcsolódó automatizálás révén bizonyos 

szakmai tevékenységekben az automatizáltság színvonala 2022-ig jelentős mértékben meg fog 

nőni. A táblázat példaként mutatja néhány tevékenység esetén a 2022-ig jelentkező változások 

mértékét. 
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Ezek közül kiemelem a digitalizációt (lásd az ábrán, mint informatika és információs 

technológia fejlődése). A digitalizáció alapjaiban megváltoztatta a logisztikával szemben 

támasztott piaci elvárásokat és lehetőségeket. 

Az internetes alkalmazások a következő lehetőségeket biztosítják a termelés és szolgáltatás 

területén: 

- gyors termékstruktúra váltások megvalósítása, 

- termelés mélységének csökkentése, 

- termékek életciklusának a csökkentése, 

- termék sorozatnagyság csökkentése, 

- make or buy filozófia kezelése, 

- JIT elvű beszállítások kivitelezése, 

- minőség új értelmezése, 

- globalizáció és lokalizáció kezelése, 

- osztott intelligenciás hálózatok működtetése, 

- a világ tevékenységeinek jobb áttekinthetősége, 

- a vásárlók valós idejű tájékoztatása az üzleti területről, 

- új üzleti modellek kifejlesztési lehetőségei, 

- 3D-s nyomtatások, 

- elektronikus kereskedelem működése, 

- nyitott innovációk megvalósítása, 

- nemzetközi kutatási kooperációk megvalósítása, 

- valós idejű adatok kezelésére épülő szolgáltatások elérése, 

- Big Data kezelés, 

- EDI kapcsolatok használata. 

A logisztika területén a kezelt termékek sokfélesége, a gyártás és a szolgáltatás során 

bevezetésre került új technikák és technológiák, a különféle hálózatok működése valamint a 

globalizáció szükségessé teszi a logisztikai rendszerek komplexitásának növelését, ugyanakkor 

az ilyen rendszerek áttekinthetőségének a biztosítását. Ezt csak automatizált és optimált 

komplex struktúrákkal, folyamatokkal, részfolyamatokkal lehet megoldani (Illés, Glistau, 

Machado, 2012). 

Az ilyen típusú rendszerek kialakításánál meghatározó szerephez jutnak a különféle kiberfizikai 

rendszerek. Egy-egy komplex logisztikai folyamat működését sokféle paraméter befolyásolja. 

A paraméterek valósidejű értékeit rendszer szenzorokkal gyűjteni lehet. A rendszer működésére 

Tevékenység Várható automatizáltsági 

szint 

eladási tevékenység 85,5% 

üzemi munka 84,4% 

adminisztrációs tevékenység 80,4% 

titkári tevékenység 78,4% 

szállítójármű vezetése 52,7% 

közbiztonsági tevékenység 25,9% 

üzleti kutatások 21,9% 

vállalat vezetés 15,8% 

oktatás-és képzés fejlesztés, kutatás 4,3% 

egészségügyi kutatás 2,1% 

2. táblázat. A digitalizálás okozta változások. Forrás: Die Verwandlung, 2016. 

 

Mivel a logisztikai tevékenység mind a szolgáltatásoknál, mind a termelési tevékenységnél 

jelen van, a fenti változások összefüggnek a logisztikában jelentkező változásokkal is. 

 

3. A digitalizáció hatása a logisztikára 

A logisztika aktuális trendjeit a gazdaság és a társadalom területén lezajló változások 

befolyásolják. A gazdaságra ható legfontosabb paramétereket az 1. ábra mutatja. 

Változások a piacon és a 
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információs technológia 

fejlődése

eltérő fizetőképes 
piaci igények

termékstrukura 
változás

termelés 
mélységének 
csökkenése

termékek 
életciklusának 

csökkenése

terméksorozatok 
nagyságának csökkenésealaptevékenységre 

koncentrálás

make or buy filozófia 
megjelenése

outsourcing 
tevékenységek

JIT elvű 
beszállítások

minőség új 
értelmezése

globalizáció és 
lokalizáció

 
 

1. ábra. A gazdaságra ható fontosabb paraméterek. Forrás: saját szerkesztés. 
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nagyon rugalmas, nagy mennyiségű információ hozzáférhetőségét biztosító, integrált 

információs kapcsolatok irányába valósul meg. 

Mindezek a fejlődési irányok visszahatnak a számítógépes eszközök számának az alakulására 

is. Ezt mutatja a 3. ábra. 

 
3. ábra. Számítógépes eszközök számának alakulása. Forrás: Zukunfstkongress Logistik 

(2015). 

 

Látható, hogy az 1990-es években a telepített PC-k adták az eszközállomány jelentős részét. 

Napjainkban jelentősen megnőtt az alkalmazott mobileszközök száma. A jövőben pedig a 

különféle intelligens eszközök segítségével valamilyen formában mindenki kapcsolatba kerül 

az internettel, a digitalizált világgal. 

A holnap világában a digitalizáció felhasználásával a logisztika szerepe tovább erősödik. Az 

intelligens városok fejlesztésének, az intelligens közlekedési rendszerek, intelligens otthonok, 

intelligens gyártó- és szolgáltató rendszerek működésének alapjai az intelligens anyag- és 

információ áramlási rendszerek. A digitalizálódás és hálózatosodás a vállalatok közötti 

konkurenciát erősíti, a vevői igények kielégítési színvonalát emeli. Mindezek természetesen új 

üzleti modellek kialakításához vezetnek, amelyek az ügyfelek jobb kiszolgálását eredményezik. 

 

4. Összefoglalás 

A digitalizáció a logisztikai tevékenységek széles spektrumát érinti és érinteni fogja 

napjainkban. Az alkalmazásra kerülő informatikai eszközök és módszerek nagymértékben meg 

fogják változtatni a termelési– és szolgáltatási tevékenységek struktúráját. A 3D-s nyomtatók 

elterjedésével a termelési tevékenységek is dekoncentrálódnak, az alkalmazott munkatársak 

igénybevétele sokkal rugalmasabbá válik, a folyamatokban intelligens termékkezelések 

valósulnak meg, autonóm önszerveződő egységek jönnek létre, új üzleti modellek kerülnek 

megfogalmazásra. Ezek a változások a logisztika területén is új kihívásokat eredményeznek, s 

vonatkozó minél több információt gyűjtve, s ezeket digitalizáltan kezelve, majd valós idejű 

kiértékeléseket végezve meghatározható a rendszer/rendszerelem valós állapota (Tamás, 2016). 

Megfelelően választott optimálási módszer felhasználásával a rendszer valós állapota és a 

lehetséges döntési halmaz között a legjobb beavatkozást végezhetjük el a logisztikai rendszeren. 

A rendszert, vagy rendszer elemet hálózatba kapcsolhatjuk, ahol szintén hasonló kiberfizikai 

rendszer található (Illés, 2015). A digitalizáció révén a rendszerek és rendszer elemek között 

nagy mennyiségű valós adat áramolhat, amely megfelelő működtetési stratégia alkalmazásával 

adott szempontok alapján optimális működését biztosítja a komplex rendszernek (Illés, Glistau, 

Machado, 2012).  

A kiberfizikai rendszer modelljét és működési módszerét a 2. ábra mutatja. 

 

 
2. ábra. Kiberfizikai rendszerek. Forrás: saját szerkesztés. 

 

A következő időszakban a digitalizáció teljes mértékben átformálja a gazdaságot és az egész 

emberiség életét. A termelés és a szolgáltatás területén a logisztikai tevékenységeknek egyre 

több működési paramétere válik hozzáférhetővé, a dolgok internete keretében adathalmazok 

kezelésének biztosításával a logisztikai szolgáltatásoknál az ügyfél vezérelte tevékenységek 

jelentős mértékben megerősödnek. A digitalizálás a logisztika területén az egyedi kapcsolatok, 

egyedi üzleti folyamatok helyett a szabványos kapcsolatok irányába, majd a kétirányú direkt 

kapcsolatok adott ellátási lánc partnerek között fejlődési fázisba és a külső partnerekkel történő 
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nagyon rugalmas, nagy mennyiségű információ hozzáférhetőségét biztosító, integrált 

információs kapcsolatok irányába valósul meg. 
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igénybevétele sokkal rugalmasabbá válik, a folyamatokban intelligens termékkezelések 

valósulnak meg, autonóm önszerveződő egységek jönnek létre, új üzleti modellek kerülnek 

megfogalmazásra. Ezek a változások a logisztika területén is új kihívásokat eredményeznek, s 
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az ezeknek való megfelelőség alapja a szakterületen magvalósuló digitalizáció, a dolgok 

paramétereinek internetes kezelése. 
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authors would investigate the structure and pricing policies of internet and try to locate 

similarities to material handling and logistics. The result may has the potential of changing the 

way we handle, store, package and transport goods across the supply chain (Trebilcock, 2015). 

Montreuil (2006) began wondering how distribution and logistics would be improved if we 

applied some of the principles of the digital internet to the physical movement of goods. The 

short explanation would that material handling and supply chains would mimic the way 

information is packaged, distributed and stored in the virtual world. One thinks of the 

revolutionary development in informatics that we could learn and adopt to improve logistics 

processes. 

Economically, logistics accounts for 10% to 15% of the GDP in most countries in the world 

and it is growing faster than the overall growth of world trade (Szendrő, Török, Nagy, 2012). 

Environmentally, logistics and transportation are among the largest consumers of energy in the 

world. Greenhouse gas emissions from logistics are climbing year after year at a time when the 

target of most countries in the world is to reduce them. 

Socially, most companies are struggling to recruit and retain employees in their distribution and 

transportation operations. Truck drivers do not want to be away from their families for weeks 

at a time (Török, Gaal, Nagy, 2014). 

Last, but certainly not least, logistics and transportation as they are currently practiced are 

inefficient and wasteful (Nagy, Török, 2009). Even with routing and scheduling software, there 

is a lot of empty travel. Most storage and production facilities are underutilized most of the year 

and products are unnecessarily crisscrossing the world as part of the production process. For 

instance Norwegian salmon is often shipped to China where it is packed before it is shipped to 

a border country like Finland for consumption. 

Transforming the way physical objects are handled, moved, stored and supplied aiming towards 

global logistics efficiency and sustainability. Therefore first structure of the internet needs to 

be investigated.  

 

2. Internet 

The internet basically is a packet-switching network (Figure 1), where packet-switched 

describes the type of network in which relatively small (suitably sized) units of data called 

packets are routed through a network based on the destination address contained within each 

packet. Breaking communication down into packets allows the same data path to be shared 

among many users in the network, as the form of simultaneous communication sessions. 

 

 

Packet-switching increases network efficiency, robustness and enables technological 

convergence of many applications operating on the same network. 

 
Figure 1. Packet-switching network. Source: UCSI (2016). 

 

A hub is a common connection point for devices in a network. Hubs are commonly used to 

connect segments of a LAN. A hub contains multiple ports. When a packet arrives at one port, 

it is copied to the other ports so that all segments of the LAN can see all packets. Hubs and 

switches serve as a central connection for all of the network equipment and handles a data type 

known as frames. Frames carry data. When a frame is received, it is amplified and then 

transmitted on to the port of the destination PC. In a hub, a frame is passed along or “broadcast” 

to every one of its ports. It does not matter that the frame is only destined for one port. The hub 

has no way of distinguishing which port a frame should be sent to. Passing it along to every 

port ensures that it will reach its intended destination. This places a lot of traffic on the network 

and can lead to poor network response times. 

A switch is a computer networking device that connects devices together on a computer 

network, by using packet switching to receive, process and forward data to the destination 

device. Unlike less advanced network hubs, a network switch forwards data only to one or 

multiple devices that need to receive it, rather than broadcasting the same data out of each of 

its ports. Hub and/or switch is also called as concentrator because they serve as a central 

connection point for a network. 

A router is a networking device that forwards data packets between computer networks. 

Routers perform the "traffic directing" functions on the internet. A data packet is typically 

forwarded from one router to another through the networks that constitute the internetwork until 

it reaches its destination node. A router is connected to two or more data lines from different 

networks. When a data packet comes in on one of the lines, the router reads the address 
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Most consumer and industrial products move through the supply chain in unitized or unit load 

form for at least part of their distribution cycle. Unit loads make handling, storage, and 

distribution more efficient. Freight containers are reusable transport and storage units for 

moving products and raw materials between locations or countries. Intermodal containers are 

large standardized shipping containers (generally 10, 20, 30, or 40 feet long and conform to 

ISO standards), designed and built for intermodal freight transport, meaning these containers 

can be used across different modes of transport – from ship to rail to truck – without unloading 

and reloading their cargo. Therefore, unit loads must be designed to travel by any such vehicles, 

and be stored in a wide variety of places. Intermodal containers are primarily used to store and 

transport materials and products efficiently and securely in the global containerized intermodal 

freight transport system. There are about seventeen million intermodal containers in the world, 

and a large proportion of the world's long-distance freight generated by international trade is 

transported in these containers. Unit loads usually move by an unpredictable mix of many types 

of vehicles and storage areas, the exact set is difficult to predict.  

There are therefore many similarities in the requirements for the logistics of unit loads and the 

traffic management of the internet. An internet like logistic system would be open, global. It is 

founded on the idea of interoperability, transparency and interconnectivity that would enabled 

by encapsulation, protocols and smart interfaces for increased efficiency and sustainability. 

These different specifics can be compared in Table 1. 

Interoperability: The ability of systems, units, or forces to provide services to and accept 

services from other systems, units, or forces and to use the services so exchanged to enable 

them to operate effectively together (Wirth, Nagy, Török, 2011). 

Transparency: Minimum degree of disclosure to which agreements, dealings, practices, and 

transactions are open to all for verification. Essential condition for a free and open exchange 

whereby the rules and reasons behind regulatory measures are fair and clear to all participants. 

Interconnectivity: In the world of logistics today, many countries have unique standards. The 

48x40-inch pallet may be ubiquitous in the US, but there are different standards in Europe and 

Asia. Container should click with container, no matter what product is inside. It should go easily 

on the conveyor and easily on the lift. Handoffs throughout the supply chain should be easy like 

exchange of standardized data packages. Some standard unit should be introduced (Nagy, 

Török, 2010). 

Encapsulation: The internet like logistics would deal with packages of goods instead of freight, 

much like ports only deal with containers. One can arise the question that distribution centers 

and logistics providers are dealing with hundreds of different types of boxes and they are not 

 

 

information in the packet to determine its ultimate destination. Then, using information in its 

routing table or routing policy, it directs the packet to the next network on its journey. 

Gateways, also called protocol converters, can operate at any network layer. The activities of 

a gateway are more complex than that of the router or switch as it communicates using more 

than one protocol, but logically it can be described as “multi-layer router”. 

To conclude, a router is a device that forwards data packets along networks. A router is 

connected to at least two networks. Routers use headers and forwarding tables to determine the 

best path for forwarding the packets, and they use protocols to communicate with each other 

and configure the best route between any two routers. In networks switches are devices that 

filters and forwards packets between network segments and therefore support any packet 

protocol. Hub is a common connection point for devices in a network. Hubs are commonly used 

to connect segments of a networks. A hub contains multiple ports. When a packet arrives at one 

port, it is copied to the other ports so that all segments of the network can see all packets. 

 

3. Internet like logistic system 

Freight transportation or cargo is that part of the logistics which shares the most similarities to 

the internet. Cargo are – generally commercial – goods being transported by truck, train, aircraft 

or ship in intermodal container. Multi-modal container units are designed as reusable carriers 

to facilitate unit load handling of the goods contained. Freight transportation is usually 

organized into various shipment categories before it is transported. Less than truckload (LTL) 

cargo is a category of freight shipment, which represents the majority of freight shipments and 

the majority of business-to-business (B2B) shipments. LTL shipments are usually palletized, 

shrink-wrapped and packaged for a mixed-freight environment and LTL shipments are always 

intermingled with other shipments on a single piece of equipment and are typically reloaded 

across multiple pieces of equipment during their transport. An LTL shipper may often realize 

savings by utilizing a freight broker, online marketplace or other intermediary, instead of 

contracting directly with a trucking company. Brokers can shop the marketplace and obtain 

lower rates than most smaller shippers can obtain directly. In the LTL marketplace, 

intermediaries typically receive 50% to 80% discounts from published rates. During the 

transportation process a unit load combines individual items into single “units” that can be 

moved easily with a pallet jack or forklift truck. A unit load packs tightly into warehouse racks 

or trucks, yet can be easily broken apart at a distribution point, usually a distribution center. 

They help reduce handling costs and damage by reducing individual handling.  
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easy to handle but on the other hand the internet only deals with packets of information that are 

formatted and uniformed very precisely. 

 

Function /specifics Internet Logistic system 

concentrator hub / switch 
carrier terminal /  

logistic center 

routing 

(optimization) 

router / 

gateway 

freight broker / 

multi-modal logistic 

hub 

common specifics 

interoperability 

 transparency 

interconnectivity 

 encapsulation 

Table 1. Comparison table of internet and logistics system specifics. Source: edited on own. 

 

4. Conclusion 

The internet works because open standards allow every network to connect to every other 

network. This is what makes it possible for anyone to create content, offer services, and sell 

products without requiring permission from a central authority. It levels the playing field for 

everyone and it is the reason why there is a rich diversity of applications and services that many 

enjoy today. The internet is controlled by no one but everyone is in charge for controlling his 

own activity. Unlike the telephone infrastructure, which for years in most countries was run by 

a single monopolized company, the global internet consists of tens of thousands of 

interconnected networks run by service providers, individual companies, universities, 

governments, and others. The internet is a network of networks that needs to operate around the 

world as if it were one. It is open, independent, run by non-profit membership organizations 

that work together to meet the needs of everyone. This self-regulation has been the key to the 

successful growth of the internet and is flexible enough to adapt to changing future needs. 

In today’s world, it takes about 120 hours for a driver to pick up and deliver a load by truck. 

Meanwhile, the driver will be away from home for a week or more and may return empty for 

at least a portion of the trip. In the internet like logistics, the delivery process would resemble 

a relay race. Each driver would hand off a load at a transit hub every 250 miles. There, another 

driver would pick up the load within an hour or so and move it another 250 miles on its journey. 

 

 

Meanwhile, the original driver would pick up a back haul and return home in time for dinner. 

Or, the load may get shuttled onto and off of a multi-modal rail car. With that the transport time 

could significantly decrease and instead of 120 hours the delivery could be made in 60 hours. 

Similarly, LTL shipments could be reconfigured with other shipments at transit hubs (routers) 

to maximize trailer loads. Since all of the containers would be the same size, just like maritime 

containers in a port, the contents of a container would be irrelevant.  

 

References 

Montreuil B. (2006): Towards a Physical Internet: Meeting the Global Logistics 

Sustainability Grand    Challenge.  

http://physicalinternetinitiative.org/Towards%20a%20Physical%20Internet%20-

%20Document%20-%20Benoit%20Montreuil.pdf. Date of access: 2 November 2016.  

Nagy Zoltán, Török Ádám (2009): Környezetbarát ellátási láncok. Logisztikai Évkönyv, 146–

149. 

Nagy Zoltán, Török Ádám (2010): Theoretical investigation of supply chain reliability. 

Logisztikai Évkönyv, 36–40. 

Szendrő Gábor, Török Ádám, Nagy Zoltán (2012): International review of eco-logistics. 

Logisztikai Évkönyv, 151–159. 

Török Ádám, Gaal Gyula, Nagy Zoltán (2014): Magyarországi tehergépjármű-balesetek 

vizsgálata az Európai Unió közlekedéspolitikai célkitűzéseinek tükrében. Logisztikai Évkönyv, 

196–204. 

Trebilcock B. (2015): Physical Internet Initiative: Pipedream or Possibility? 

http://www.logisticsmgmt.com/view/physical_internet_initiative_pipedream_or_possibility/su

stainability, Date of access: 2 November 2016.  

UCSI (2016): Internet Technology, http://yylee30.blogspot.hu/ Date of access: 2 November 

2016. 

Wirth Judit, Nagy Zoltán, Török Ádám (2011): A hazai kombinált áruszállítás elemzése. 

Logisztikai Évkönyv, 53–63. 

D
igitalizáció és IT a logisztikában



   LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2017     43

 

 

Meanwhile, the original driver would pick up a back haul and return home in time for dinner. 

Or, the load may get shuttled onto and off of a multi-modal rail car. With that the transport time 

could significantly decrease and instead of 120 hours the delivery could be made in 60 hours. 

Similarly, LTL shipments could be reconfigured with other shipments at transit hubs (routers) 

to maximize trailer loads. Since all of the containers would be the same size, just like maritime 

containers in a port, the contents of a container would be irrelevant.  

 

References 

Montreuil B. (2006): Towards a Physical Internet: Meeting the Global Logistics 

Sustainability Grand    Challenge.  

http://physicalinternetinitiative.org/Towards%20a%20Physical%20Internet%20-

%20Document%20-%20Benoit%20Montreuil.pdf. Date of access: 2 November 2016.  

Nagy Zoltán, Török Ádám (2009): Környezetbarát ellátási láncok. Logisztikai Évkönyv, 146–

149. 

Nagy Zoltán, Török Ádám (2010): Theoretical investigation of supply chain reliability. 

Logisztikai Évkönyv, 36–40. 

Szendrő Gábor, Török Ádám, Nagy Zoltán (2012): International review of eco-logistics. 

Logisztikai Évkönyv, 151–159. 

Török Ádám, Gaal Gyula, Nagy Zoltán (2014): Magyarországi tehergépjármű-balesetek 

vizsgálata az Európai Unió közlekedéspolitikai célkitűzéseinek tükrében. Logisztikai Évkönyv, 

196–204. 

Trebilcock B. (2015): Physical Internet Initiative: Pipedream or Possibility? 

http://www.logisticsmgmt.com/view/physical_internet_initiative_pipedream_or_possibility/su

stainability, Date of access: 2 November 2016.  

UCSI (2016): Internet Technology, http://yylee30.blogspot.hu/ Date of access: 2 November 

2016. 

Wirth Judit, Nagy Zoltán, Török Ádám (2011): A hazai kombinált áruszállítás elemzése. 

Logisztikai Évkönyv, 53–63. 

D
ig

ita
liz

ác
ió

 é
s I

T 
a 

lo
gi

sz
tik

áb
an



44     LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2017

Illustration of multimodal import cost analysis with a practical example 
Judit Oláh and Réka Pászinczki 

University of Debrecen, Faculty of Economics  

H-4032 Debrecen Böszörményi út 138. 

 

Dr. habil Judit Oláh  

She is associate professor at the Department of Logistics Management, Institute of Applied Information 

Technology and Logistics, Faculty of Economics of the University of Debrecen. Oláh is a certified agricultural 

engineer, specialized economist with a PhD degree in economics. Subjects taught by Oláh within the MSc course 

of Logistics Management include Production and Service Provision Management, Production and Process 

Management, Transportation and Forwarding Management and Warehouse Management, Description of Goods. 

Oláh takes part in various research projects of the Department and is co-author of several Hungarian and 

international conference papers.  

Email: olah.judit@econ.unideb.hu 

 

Réka Pászinczki  

She is a Logistics Management MSc student of the Faculty of Economics of the University of Debrecen. 

Pászinczki’s field of interest includes the analysis of the transportation and forwarding management and its 

development opportunities in Hungary and the European Union.  

Email: reka.paszinczki@gmail.com 

 

Abstract  

This paper describes the import process of a wristwatch launched by a watch dealership by means of overseas 

container shipping. The paper focuses on three main areas. First, the environment of container shipping is surveyed 

in order to map the forwarding duties related to sea freight. The second main area focuses on the maximum 

utilization of containers, as their capacity is limited in terms of weight and size. The third examined area is cost 

calculations performed on the basis of price quotes provided by shipping companies. Altogether, it can be 

concluded that it is recommended to perform the comparison and competition of the price quotes provided by 

shipping companies as performing the necessary calculations can potentially save costs.  

 

Keywords: overseas container shipping, shipping companies, container 
 

1. Introduction 

Shipping is one of the main factors of international trade between different continents; 

therefore, we consider researching the world trade significance of sea freight to be important as 

well. Sea freight can be rightly called one of the oldest transporting methods due to its centuries-

old traditions. According to Pozsgai (1994), the yearly value of world trade was between 2000–

3000 billion USD in the 1990s. This value represented around 6–6.5 billion tons of freight 

traffic. Around half of this value, 3.3–3.7 billion tons of freight traffic was transported on sea.  

It was our objective to examine the price quotes of five shipping companies (CMA-CGM, ZIM, 

Evergreen Line, Hapag-Lloyd AG and the United Arab Shipping Company) for four shipping 

routes (New York–Hamburg; Baltimore–Hamburg; Shanghai–Koper, Slovenia; and Hong 

Kong–Koper) and to demonstrate the expenses arising during sea transport. It was also our 

purpose to examine the volume and weight of wristwatches to be transported in containers of 

various dimensions (20 feet container, 40 feet container, high cube 40 feet container) in order 

to make sure that containers are utilized to the maximum extent.  

 

Hypotheses Assumptions 
Is it reasonable to examine the size and 
weight of wristwatches to be 
transported in containers? 

Loading goods into the container raises two 
potential problems: what size and weight can be 
loaded into the container? 

On which basis can a competitive 
selection be performed between 
shipping companies? 

A competitive selection between shipping 
companies can be performed based on their freight 
charges and the related supplementary fees, the 
costs of on-carriage and transit times. 

Is it possible to save costs if a 
competitive selection is performed 
between the obtained price quotes? 

It is possible to save costs, since US and Chinese 
import has different expenses. 

Table 1. Research questions and assumptions Source: edited on own, 2016 

 

2. Technical literature review 

2.1. Overseas container shipping  

Despite having no seaports, Hungary wishes to take part in sea transportation because this 

shipping method is capable of long distance and safe transportation of a significant amount of 

goods at relatively low costs (Körmendi and Pucsek, 2008). Based on the aspects of 

transportation distance and the amount of transported goods, it can be concluded that sea 

transportation has 70% proportion of global freight traffic. Commercial ships have large 

carrying capacity and dead-weight capacity; therefore, they are capable of transporting even up 

to several ten thousand tons of goods (Némon and Sebestyén, 2009). The specific cost level is 

much lower in this case, since the operational costs of ships are divided between the transported 

goods. The costs of sea transport are greatly increased by port services which are indispensable, 

as their nature and quality determine on-carriage. Further advantages of sea transportation 

include its insignificant environmental pollution and the flexibility of charges (Zsombik, 2013). 

The risks arising from various climatic impacts affect this shipping method negatively, 

however, they can be eliminated if proper attention is paid to packaging fragile and easily 

damaged goods (Szegedi and Prezenszki, 2012). 
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It was our objective to examine the price quotes of five shipping companies (CMA-CGM, ZIM, 

Evergreen Line, Hapag-Lloyd AG and the United Arab Shipping Company) for four shipping 

routes (New York–Hamburg; Baltimore–Hamburg; Shanghai–Koper, Slovenia; and Hong 

Kong–Koper) and to demonstrate the expenses arising during sea transport. It was also our 

purpose to examine the volume and weight of wristwatches to be transported in containers of 

various dimensions (20 feet container, 40 feet container, high cube 40 feet container) in order 

to make sure that containers are utilized to the maximum extent.  

 

Hypotheses Assumptions 
Is it reasonable to examine the size and 
weight of wristwatches to be 
transported in containers? 

Loading goods into the container raises two 
potential problems: what size and weight can be 
loaded into the container? 

On which basis can a competitive 
selection be performed between 
shipping companies? 

A competitive selection between shipping 
companies can be performed based on their freight 
charges and the related supplementary fees, the 
costs of on-carriage and transit times. 

Is it possible to save costs if a 
competitive selection is performed 
between the obtained price quotes? 

It is possible to save costs, since US and Chinese 
import has different expenses. 

Table 1. Research questions and assumptions Source: edited on own, 2016 

 

2. Technical literature review 

2.1. Overseas container shipping  

Despite having no seaports, Hungary wishes to take part in sea transportation because this 

shipping method is capable of long distance and safe transportation of a significant amount of 

goods at relatively low costs (Körmendi and Pucsek, 2008). Based on the aspects of 

transportation distance and the amount of transported goods, it can be concluded that sea 

transportation has 70% proportion of global freight traffic. Commercial ships have large 

carrying capacity and dead-weight capacity; therefore, they are capable of transporting even up 

to several ten thousand tons of goods (Némon and Sebestyén, 2009). The specific cost level is 

much lower in this case, since the operational costs of ships are divided between the transported 

goods. The costs of sea transport are greatly increased by port services which are indispensable, 

as their nature and quality determine on-carriage. Further advantages of sea transportation 

include its insignificant environmental pollution and the flexibility of charges (Zsombik, 2013). 

The risks arising from various climatic impacts affect this shipping method negatively, 

however, they can be eliminated if proper attention is paid to packaging fragile and easily 

damaged goods (Szegedi and Prezenszki, 2012). 
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competitive selection between different shipping companies. The selected method focuses on 

substituting multifunctionality and approaching with an objective function. Two method types 

were used: the weighting method and the method of bounds. In this research, a competitive 

selection was performed between the above mentioned five shipping companies on various 

routes.   

 

4. Results 

4.1. Examination of goods to be loaded in containers based on quantity and weight in the 

case of a specific product 

As a first step, we calculated the amount of goods to be loaded into the container. During a 

personal in-depth interview conducted with a Hungarian watch dealer company, we learnt that 

the weight of watches with metal box packaging is 0.08 kg, while the dimensions of the 

packaging are 15x9x5 cm. The goods are loaded into the container in boxes with external 

dimensions of 300x200x250 cm and internal dimensions of 294x194x244 cm. Two potential 

problems arise from loading the goods into the container: the maximum size and weight of the 

unit that is placed in the container. In this case, these problems are considered to be limitations, 

since both factors have to be taken into consideration in order for the goods not to exceed the 

space of the given container. The most efficient use of space is only limited by the maximum 

storage capacity which is 32.7 m3 in the case of a 20-feet container. Accordingly, our 

calculations revealed that 2180 boxes can be loaded into a 20-feet container, which equals to a 

total of 43600 wristwatches. If the maximum storage capacity of the 40-feet container (66.3 m3) 

is taken as a basis, then 88400 wristwatches can be transported in 4420 boxes. Based on the 

results of our calculations, high cube 40-feet containers are capable of transporting 5066 boxes 

which equals to a total of 101320 Casio wristwatches. 

In Table 2, the maximum storage capacity was used as a basis. This value is 24 000 kg for 20-

feet containers, 30 480 kg for 40-feet containers and 32 500 kg for high cube 40-feet containers. 

Accordingly, the following data were obtained:  

 

Examining 
weight limit 20’ 40’ 40’ HC 

Box (number) 2180 4420 5066 
Weight (kg) 3989.4 8088.6 9270.78 

 

   

Table 2. Interpreting weight limitation for a given product. Source: edited on own, 2016.    

 

 

2.2. Sorting of transported goods  

The selection of ships is greatly affected by the type, weight and packaging of transported 

goods, as well as prescription of the given commercial deal. Basically, two large groups can be 

distinguished: ships transporting dry goods and liquids (Vakhelné Plaveczky, 2008). Container 

ships are vessels developed for transporting containers. Nowadays, container ships are the 

fastest and largest ships used for commercial purposes. They can be loaded quickly: 350 tons 

of package cargo or 10 thousand tons of containerized cargo in eight hours (Nyakasné, 2002). 

According to Levinson (2008), containers are important because they are in the center of a 

highly automatized system, the transportation of which from point A to point B has insignificant 

costs. Containers made sea transportation inexpensive.  

 

2.3. Aspects of choosing ports in Europe 

Two thirds of the overseas freight traffic of Hungary is performed by western and northern 

ports. Hungary could opt for the geographically closer ports of the Adriatic or the Black Sea, 

but their obsoleteness forces Hungary to choose a different route (Fejér, 2009). Ports are 

logistics centers which are key players of sea transportation and not only because they constitute 

a point of delivery between sea and land, but also because they take part in the coordination of 

materials and information exchange (Carbone and De Martino, 2003). Sea transportation is 

capable of providing services in various areas which make the organization of port activities 

easier (Froese and Zuesongdham, 2008). Main activities include navigation, the observation of 

ship traffic, distribution of ships, servicing, maintenance of safety and protection, as well as 

logistics and cargo handling (Ehlers et al., 2015). Ports are chosen based on logistics distance 

and not geographical distance. The traffic of Adriatic ports is stagnating, which makes it 

obvious to choose western and northern ports (Erdősi, 2005). The following aspects have to be 

taken into consideration when choosing a port: possibility of loading ships of various size and 

type, frequency of line shipping service, storage capacity, charges in the port tariff, transit time, 

customs regulations and the costs of the connecting land-carriage. Regarding land transport, the 

most economical solution is to choose railway lines for on-carriage (Andó, 2012). 

 

3. Material and methods 

Both primary and secondary research were carried out. The performed primary research mainly 

included interviews with external shipping experts and watch dealers. In order to be able to 

evaluate the obtained findings, we had to choose an approach which helps in performing a 
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competitive selection between different shipping companies. The selected method focuses on 

substituting multifunctionality and approaching with an objective function. Two method types 

were used: the weighting method and the method of bounds. In this research, a competitive 

selection was performed between the above mentioned five shipping companies on various 

routes.   

 

4. Results 

4.1. Examination of goods to be loaded in containers based on quantity and weight in the 

case of a specific product 

As a first step, we calculated the amount of goods to be loaded into the container. During a 

personal in-depth interview conducted with a Hungarian watch dealer company, we learnt that 

the weight of watches with metal box packaging is 0.08 kg, while the dimensions of the 

packaging are 15x9x5 cm. The goods are loaded into the container in boxes with external 

dimensions of 300x200x250 cm and internal dimensions of 294x194x244 cm. Two potential 

problems arise from loading the goods into the container: the maximum size and weight of the 

unit that is placed in the container. In this case, these problems are considered to be limitations, 

since both factors have to be taken into consideration in order for the goods not to exceed the 

space of the given container. The most efficient use of space is only limited by the maximum 

storage capacity which is 32.7 m3 in the case of a 20-feet container. Accordingly, our 

calculations revealed that 2180 boxes can be loaded into a 20-feet container, which equals to a 

total of 43600 wristwatches. If the maximum storage capacity of the 40-feet container (66.3 m3) 

is taken as a basis, then 88400 wristwatches can be transported in 4420 boxes. Based on the 

results of our calculations, high cube 40-feet containers are capable of transporting 5066 boxes 

which equals to a total of 101320 Casio wristwatches. 

In Table 2, the maximum storage capacity was used as a basis. This value is 24 000 kg for 20-

feet containers, 30 480 kg for 40-feet containers and 32 500 kg for high cube 40-feet containers. 

Accordingly, the following data were obtained:  

 

Examining 
weight limit 20’ 40’ 40’ HC 

Box (number) 2180 4420 5066 
Weight (kg) 3989.4 8088.6 9270.78 

 

   

Table 2. Interpreting weight limitation for a given product. Source: edited on own, 2016.    
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Summary table 
Baltimore–
Debrecen 

Container sizes 
20' 40' 40'HC 

Selected shipping 
company 

Hapag-Lloyd 
Shipping company 

Hapag-Lloyd Shipping 
company 

Hapag-Lloyd 
Shipping company 

Cost 612 001 HUF 787 337 HUF 801 586 HUF 

Transit time 21 days 21 days 21 days 
Shipping cost per 

wristwatch 14 HUF 9 HUF 8 HUF 

Table 4. Summary of the costs and transit times of shipping companies selected for the 
Baltimore–Debrecen route. Source: edited on own. 
 

As it is seen in Table 4, the selected shipping company was Hapag-Lloyd in the case of all three 

container sizes, as they provided the best prices and delivery times.  

 

Summary table 

Shanghai–Debrecen  Container sizes 
20' 40' 40'HC 

Selected shipping 
company 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

Cost 356 125 HUF 451 538 HUF 420 558 HUF 

Transit time 39 days 39 days 39 days 
Shipping cost per 

wristwatch 8 HUF 5 HUF 4 HUF 

Table 5. Summary of the costs and transit times of shipping companies selected for the Shanghai 
–Debrecen route. Source: edited on own. 
 

According to Table 5, the best offer was provided by United Arab Shipping Company for all 

three container sizes.  

 

Summary table 
Hong Kong–

Debrecen  
Container sizes 

20' 40' 40'HC 
Selected shipping 

company 
UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

Cost 356 125 HUF 451 538 HUF 420 558 HUF 

Transit time 35 days 35 days 35 days 
Shipping cost per 

wristwatch 8 HUF 5 HUF 4 HUF 

Table 6. Summary of the costs and transit times of shipping companies selected for the Hong 
Kong–Debrecen route. Source: edited on own. 

Table 2 shows that 2 180 boxes loaded with goods are placed in a 20-feet container, weighting 

3 989 kg total. Consequently, the weight of the maximum amount of goods to be loaded into 

the container is 24 000 kg; therefore, size constrains prevail over weight constraints. The total 

weight of goods to be loaded into the 40-feet container is 8 088 kg, while the weight of goods 

to be loaded in the high-cube 40-feet container is 9 270 kg.  

 

4.2. Cost analysis for a given route and given container size, based on the price quotes 

provided by shipping companies 

Costs were analyzed through import from the United States and China. Calculations focusing 

on price and transit time were performed in relation to ISO containers (20’, 40’, 40’HC).  

 

Summary table 
New York–
Debrecen 
(Hungary) 

Container sizes 

20' 40' 40'HC 
Selected shipping 

company 
CMA-CGM 

Shipping Company 
Hapag-Lloyd 

Shipping company 
Hapag-Lloyd 

Shipping company 
Cost 645 146 HUF 858 582 HUF 858 582 HUF 

Transit time 24 days 19 days 19 days 
Shipping cost per 

wristwatch 15 HUF 10 HUF 8 HUF 

Table 3. Summary of the costs and transit times of shipping companies selected for the New 

York—Debrecen (Hungary) route. Source: edited on own. 

 

Table 3 shows the selected shipping companies for the New York to Debrecen, Hungary route, 

considering the given price and transit times. CMA-CGM provided the lowest offer (645 146 

HUF) for transporting a 20-feet container. This shipping company guarantees the delivery of 

the container to the specified address in Debrecen in 24 days. If a 40-feet container is selected, 

the best offer is provided by Hapag Lloyd both in terms of transit time and cost. They guarantee 

the delivery of the container to the selected port in 19 days for 858 582 HUF. The transportation 

of High Cube 40-feet containers has the same costs; therefore, one can calculate with the same 

cost and delivery time as in the case of the 40-feet container. In addition, shipping cost per 

wristwatch was also specified.  
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Summary table 
Baltimore–
Debrecen 

Container sizes 
20' 40' 40'HC 

Selected shipping 
company 

Hapag-Lloyd 
Shipping company 

Hapag-Lloyd Shipping 
company 

Hapag-Lloyd 
Shipping company 

Cost 612 001 HUF 787 337 HUF 801 586 HUF 

Transit time 21 days 21 days 21 days 
Shipping cost per 

wristwatch 14 HUF 9 HUF 8 HUF 

Table 4. Summary of the costs and transit times of shipping companies selected for the 
Baltimore–Debrecen route. Source: edited on own. 
 

As it is seen in Table 4, the selected shipping company was Hapag-Lloyd in the case of all three 

container sizes, as they provided the best prices and delivery times.  

 

Summary table 

Shanghai–Debrecen  Container sizes 
20' 40' 40'HC 

Selected shipping 
company 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

Cost 356 125 HUF 451 538 HUF 420 558 HUF 

Transit time 39 days 39 days 39 days 
Shipping cost per 

wristwatch 8 HUF 5 HUF 4 HUF 

Table 5. Summary of the costs and transit times of shipping companies selected for the Shanghai 
–Debrecen route. Source: edited on own. 
 

According to Table 5, the best offer was provided by United Arab Shipping Company for all 

three container sizes.  

 

Summary table 
Hong Kong–

Debrecen  
Container sizes 

20' 40' 40'HC 
Selected shipping 

company 
UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

Cost 356 125 HUF 451 538 HUF 420 558 HUF 

Transit time 35 days 35 days 35 days 
Shipping cost per 

wristwatch 8 HUF 5 HUF 4 HUF 

Table 6. Summary of the costs and transit times of shipping companies selected for the Hong 
Kong–Debrecen route. Source: edited on own. 
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According to Table 6, the most favorable price quote was provided by the United Arab Shipping 

Company, as they guaranteed the delivery of the container to the destination port (Koper) in 32 

days and to Debrecen in 3 days. The offer of United Arab Shipping Company was 356 125 

HUF for a 20-feet container, 451 538 HUF for a 40-feet container and 420 558 HUF for a High 

Cube 20-feet container. 

 

Relations 
Container sizes 

20' 40' 40'HC 
New York– 
Debrecen 

CMA-CGM Shipping 
Company 

Hapag-Lloyd Shipping 
Company 

Hapag-Lloyd Shipping 
Company 

Baltimore– 
Debrecen 

Hapag-Lloyd Shipping 
Company 

Hapag-Lloyd Shipping 
Company 

Hapag-Lloyd Shipping 
Company 

Shanghai–
Debrecen 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

Hong Kong– 
Debrecen 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

UASC (United Arab 
Shipping Company) 

Table 7. Shipping companies selected for four shipping routes. Source: edited on own. 

 

It can be seen in Table 7 that, in almost all cases, Hapag-Lloyd was selected as the best option 

for shipping from the ports of the Unites States through the ports of Europe to Debrecen as a 

final destination, i.e., New York–Debrecen and Baltimore–Debrecen. However, in one case, the 

most favorable offer for the New York–Debrecen relation was provided by CMA-CGM for a 

20-feet container. Regarding containers from Asia to Europe, the best offer was provided by 

the United Arab Shipping Company for both the Shanghai–Debrecen and the Hong Kong–

Debrecen routes. . 

 

5. Conclusions and recommendations 

Based on this research, it was concluded that the first hypothesis was entirely correct, i.e., it is 

important to examine the size and weight of wristwatches to be transported in containers. Based 

on the competitive selection of shipping companies, it was concluded that the offer of Hapag-

Lloyd should be accepted in relation to the route between the United States and Hungary, while 

the best offer for the China–Hungary relation was provided by the United Arab Shipping 

Company. It was our third hypothesis that it is possible to save costs if a competitive selection 

is performed between the obtained price quotes. This hypothesis was correct, as the method 

used for ranking resulted in the most favorable offer. We recommend to perform examination 

of size and weight for the purpose of the most efficient use. Furthermore, we recommend dealers 

to perform competitive selection between the obtained price quotes. If they are able to compare 

the provided price offers with the proper method and rank them, it is possible to save costs. If 

a Hungarian watch dealer wished to import wristwatches in bulk, we recommend to order them 

from China as imported products, instead of ordering containers from the United States. 

 

This research was partially supported by Pallas Athene Domus Scientiae Foundation. The views 

expressed are those of the authors’ and do not necessarily reflect the official opinion of Pallas 

Athene Domus Scientiae Foundation. 
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to perform competitive selection between the obtained price quotes. If they are able to compare 

the provided price offers with the proper method and rank them, it is possible to save costs. If 

a Hungarian watch dealer wished to import wristwatches in bulk, we recommend to order them 

from China as imported products, instead of ordering containers from the United States. 

 

This research was partially supported by Pallas Athene Domus Scientiae Foundation. The views 

expressed are those of the authors’ and do not necessarily reflect the official opinion of Pallas 

Athene Domus Scientiae Foundation. 
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Összefoglaló 

A vállalati teljesítménymutató rendszerek logisztikai mutatószámai között nagyon kis számmal szerepelnek az 

árufuvarozás baleseti veszteségei, holott ezek közvetlen és közvetett hatásai utólag már nem javíthatók. Az Európai 

Unió területén 2015-ben bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek szociális költségei igen 

magas összeget tesznek ki, elérik a 100 milliárd eurót. Ezt a hatalmas veszteséget a döntéshozókban és a 

közvéleményben egyaránt tudatosítani kell, és a munkafolyamatok tervezésénél és szervezésénél a biztonság 

kérdésének hangsúlyosabban kell a mindennapokban megjelennie. 

 

Kulcsszavak: közlekedésbiztonság, logisztika, közúti árufuvarozás, baleseti statisztika, tehergépjárművek 

 

1. Bevezetés 

A gazdasági verseny kikényszeríti a vállalatok teljesítményének folyamatos javítását, 

versenyképességük növelését. A logisztikai folyamatok optimálása jelentős hatással bír a piaci 

szereplők tevékenységének eredményességére. A vállalati teljesítménymutató rendszerek 

logisztikai mutatószámai között nagyon kis számmal szerepelnek az árufuvarozás baleseti 

veszteségei, ezen belül is a legnagyobb volument jelentő közúti közlekedési balesetek negatív 

hatásai. Miért van jelentősége ennek a kérdésnek? Azért, mert egy-egy baleset közvetlen és 

közvetett hatásai utólag már nem javíthatók, a balesetek csupán megelőzhetők. Ebben a 

folyamatban van kulcsszerepe a közúti árufuvarozást végző vállalatoknak és a fuvarozási 

tevékenységet végző gépkocsivezetőknek, valamint a baleset-megelőzési tevékenységeknek.  

A
 szállítás és szállítm

ányozás új m
egközelítései, korszerű m

egoldások

Schváb Zoltán 
2010 óta a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke. A Budapesti Műszaki Egyetemen 
szerzett okleveles építőmérnöki, majd okleveles közlekedésépítő szakmérnöki diplomát (2002). 
2010–14 között a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára. 
Jelenleg a Közlekedési Szakértői Testület elnöke. A Magyar Mérnöki Kamaránál közúti 
közlekedésbiztonsági auditor, vezető tervező, szakértő, illetve igazságügyi szakértő. Az IBSSA 
nemzetközi közlekedésbiztonsági igazgatója. Megközelítőleg százötven szakmai cikk szerzője 
a közlekedés területén. Baross Gábor- és Széchenyi-díjas, további 25 magas rangú hazai és 
nemzetközi kitüntetés birtokosa. Címzetes egyetemi tanár, a BME vállalkozásának elnöke. Több 
egyetem állandó meghívott előadója, vizsgáztatója. A Kulturált Közlekedésért Alapítvány elnöke, 
a Rail Cargo BILK FB tagja.
Email: schvabzoltan@gmail.com



   LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2017     53

 

 

Az Európai Unió, így a Magyarország szállítási szektorában zajló jelenségek, trendek, 

vállalkozói és piaci attitűdök vizsgálatával sok dolog prognosztizálható. A 2010–30 közötti 

időszakban az elemzések szerint az Európai Unióban a szállítási tevékenység 44%-os 

növekedést fog produkálni. Ha a közúti, a vasúti és a belvízi hajózási szállítást vizsgáljuk 

együtt, akkor kiderül, hogy a legmarkánsabb változás a közúti szállítási területhez fog kötődni. 

A legdinamikusabb növekedést mutató közúti szállítási szektorra fókuszálva megállapíthatjuk, 

hogy az árufuvarozási vállalkozások piaci versenye is intenzív, fokozott, következésképpen a 

piaci szereplők könnyebben kockáztatnak, gyakrabban követnek el jogsértéseket, a 

versenyfeltételeket gyakran hágják át még akkor is, ha potenciális közlekedésbiztonsági 

kockázatot okoznak. A közúti ellenőrzések tapasztalataiból megállapítható, hogy olykor a 

gépkocsivezetők, vállalkozások szakmai vezetői nem veszik kellő mértékben komolyan a 

hatályos jogszabályi előírásokat; nem érzékelik, hogy egy cég belső kultúrájának nem lehet 

meghatározó eleme a jogsértés. 

 

2. A hazai közlekedési hatósági ellenőrzések tapasztalatai 

A hazai közlekedési hatósági ellenőrzések 2015. évi adatai közül több is komoly problémát vet 

fel. A hatóság szakemberei a vezetési és a pihenőidők szabályainak betartását közel 600 ezer 

gépkocsivezetői munkanapon vizsgálták és az ellenőrzött munkanapok 3,2%-ánál tapasztaltak 

jogsértést. A külföldi szabálysértő vállalkozásokhoz képest háromszor több szabálytalanságot 

követtek el a hazai vállalkozások. A környezetvédelmi szempontból megvizsgált gépjárművek 

száma 51 374 db volt. A megvizsgált gépjárművek 1,1%-a nem felelt meg a normáknak. A 

belföldi jogsértések száma 600, ezzel szemben a külföldieké 14. A műszaki kondíciók 

tekintetében 106 940 db gépjármű és pótkocsi került megvizsgálásra. A meghiányolás mértéke 

3,8% volt. Külföldi hatósági jelzésű gépjárművekből 550, a magyar hatósági jelzésű 

gépjárművek közül 3584 darabot találtak az ellenőrök hibásnak. A rakományrögzítés 

ellenőrzésére 47 805 esetben került sor, a meghiányolás 0,7% volt, amelyet 62 esetben külföldi, 

289 esetben hazai vállalkozás követett el. A vizsgált időszakban 4163 db jármű, illetőleg 

járműszerelvény esetében végzett a közlekedési hatóság tengelyterhelés-mérést. Ennek 

végeredménye szerint az ellenőrzött járművek 3%-a bizonyult szabálytalannak, amelyet főleg 

magyar vállalkozások által üzemeltett járművek követték el (Rada, 2016). 
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Ellenőrzés típusa Ellenőrzött egységek száma Meghiányolások, 

jogsértések 

aránya 

vezetési és pihenőidők 

szabályainak betartása 

Közel 600 000 gépkocsivezetői 

munkanap 

3,2% 

Környezetvédelmi vizsgálat 51 374 gépjármű 1,1% 

Műszaki vizsgálat 106 940 gépjármű és pótkocsi 3,8% 

Rakományrögzítés ellenőrzése 47 805 gépjármű  0,7% 

tengelyterhelés-mérés 4163 gépjármű 3% 

1. táblázat. A hazai közlekedési hatósági ellenőrzések 2015. évi adatai. Forrás: Rada, 2016. 

 

3. A sebesség és az alkohol szerepe 

Szót kell ejtenünk a sebesség és az alkohol szerepéről is. A gyorshajtás mellett a relatív 

gyorshajtás a tehergépkocsik esetében fokozott közlekedésbiztonsági kockázatot jelent. 

Általánosan elfogadott vélemény szerint a „gyorshajtás európai szinten a közutak elsőszámú 

gyilkosa” (Gégény, 2015a).  

Ezt a megállapítást támasztják alá a hazai elemzések is, a szakterületen közismert összefüggés 

szerint (kissé leegyszerűsítve), ha az átlagsebesség 1%-kal csökken, a halálos sérülések 

számának csökkenése 4% (Nilsson’ Power Model). Ennek egy pontosabb magyarázata is 

megtalálható a szakirodalomban: „ha egy úton a forgalom átlagsebessége 120 km/ó-ról 119 

km/órára mérséklődik, a halálos sérültek száma – becslés szerint – 3,8%-kal csökken”1 (SWOV 

Fact sheet, 2012).  

Közismert tény, hogy „az alkohol az európai utak második fő gyilkosa” (Gégény, 2015b). A 

nemzetközi szakirodalom is igazolja ezt az állítást. A hazai statisztikai adatok mutatják, hogy a 

javuló általános helyzet ellenére az alkohol negatív hatása a közúti közlekedés során sem 

elhanyagolható és egyértelmű, és hogy ezen a területen is vannak a megelőzésnek tartalékai 

(Schváb és Jankó, 2015). A kitűzött közlekedésbiztonsági célok eléréséhez az eddigieknél 

nagyobb hangsúlyt kell helyezni a településeken belül történő balesetek megelőzésére is (Bíró, 

2013). 

 

                                                           

1 „[I]f on a road the average speed goes down from 120 to 119 km/h, the number of road fatalities is estimated to 
be reduced by 3,8% and the serious road injuries by 2,9%. And if on a road the average speed goes down from 
50 to 49 km/h, this is expected to result in 5,9% fewer fatalities and 4% fewer serious road injuries.” 
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4. A hazai statisztikák 

Az ismertetett szabálytalanságoknak közvetlen közlekedésbiztonsági kockázata is van. A KSH 

2015. évi baleseti adatai szerint tehergépjárműben 29-en haltak meg, 248-an sérültek meg 

súlyosan és 867-en könnyebben közúti baleset során. 1144 főt ért baleset egy év alatt, ez 

átlagosan több mint három embert érintett minden nap. 

A KSH által közzétett intézményi munkaügyi statisztika (KSH, 2016) 2016. első félévi adatai 

szerint a teljes nemzetgazdaság 7,0%-át kitevő szállítási, raktározási ágban a teljes 

munkaidőben alkalmazásban állók létszáma 190 ezer fő volt. Az áruszállítás 

összteljesítményéből a közúti szállítás 70%-kal részesedett, a közúti szállítási teljesítmény 

79%-át pedig a szállítási főtevékenységű vállalkozások adták. Az elmúlt fél évben a közúton 

közlekedő vontatók darabszáma 5,2%-kal, a tehergépkocsik száma 3,3%-kal növekedett, a 

vontatók átlagos életkora 8,2 év, míg a tehergépkocsiké 12,8 év. A hazai 4 milliós 

gépjárműállományból több mint 500 ezer a tehergépkocsi és vontató együttesen. Azonban a 

tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások 2016 első félévének végén összesen 67 141 

db engedélyes járművel rendelkeztek (NKH, FEH). Bár az is beszédes adat, hogy mindezen 11 

688 engedélyes árufuvarozó vállalkozás osztozott a Nemzeti Közlekedési Hatóság FEH 

adatbázisa szerint. A baleseti kockázatnak ezen a területen is nagyon sok érintettje van. 

Az 1. ábrán látható azon személysérüléses balesetek száma, amelyben 3,5 tonnánál nagyobb 

megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű is résztvevő volt. Az adatok egyértelmű 

növekedést mutatnak a főutakon a vizsgált tehergépjárművek vonatkozásában. Az 

autópályákkal párhuzamos főutakon a forgalmi vizsgálatok több esetben kimutatták a 

tehergépjárművek átterelődését (Jankó és Mocsári, 2016). 

 
1. ábra. A 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek és 

vontatók részvételével történt személysérüléses balesetek száma az országos közutakon. Forrás: 

Jankó és Mocsári, 2016. 
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Amennyiben az idei évet vizsgáljuk, a rendőrség által közzétett adatok (Gégény, 2016a) szerint 

2016. január 1. és június 30. között összesen 7444 olyan közúti balesetet okoztak hazánk útjain, 

melyben legalább egy fő megsérült (a személysérüléses balesetek száma tavaly az első félévben 

7328 volt). A tehergépkocsi-vezetők a balesetek 8%-ának okozásáért voltak felelősek. A 

tehergépkocsi-vezetők által okozott balesetek legfőbb okai eltérnek az általános 

tapasztalatoktól. Míg a közúti közlekedés valamennyi résztvevőjét magába foglaló összesített 

adatok alapján a legtöbb személysérüléses baleset a gyorshajtás, az elsőbbségi jog meg nem 

adása, valamint az irányváltoztatás, haladás és kanyarodás szabályainak megszegése miatt 

következik be, addig az EU-ban a közutak „legfőbb gyilkosának" számító gyorshajtás a 

tehergépkocsik vonatkozásában csak a harmadik fő oknak számít. Az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján a tehergépkocsi-vezetők által okozott közúti balesetek hátterében leggyakrabban az 

irányváltoztatás, a haladás és kanyarodás szabályainak a megszegése, valamint az elsőbbség 

meg nem adása állt. A „hivatásos" gépjárművezetőktől az átlagosnál már eleve magasabb szintű 

szabálytisztelet és jogkövetési hajlandóság várható el. A tehergépkocsi-vezetők többségében 

jelentős vezetési tapasztalattal rendelkeznek, jobban ismerik a közúti közlekedés veszélyeit, 

azok lehetséges forrásait, és mindezek megfontoltabb, valamint higgadtabb vezetői 

magatartásra kell, hogy ösztönözzenek.  

A kialakuló közlekedési konfliktushelyzetek megfelelő kezelése ugyancsak nélkülözhetetlen 

ahhoz, hogy a hivatásos sofőrök munkájukat zökkenőmentesen végezhessék. A tehergépkocsi-

vezetők részére a járművezetés „kenyérkereső” foglalkozás, így a jármű forgalomból való 

ideiglenes kiesése, valamint a vezetői engedély esetleges elvesztése akár jelentős 

egzisztenciális hátrányokkal, megélhetési nehézségekkel is járhat (Gégény, 2010).  

 

5. Az emberi élet „értéke” 

Az Európai Unió területén 2015-ben bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési 

balesetek szociális költségei Európában igen magas összeget tesznek ki. Az Európai Bizottság 

2016. április 4-i jelentése szerint 2015-ben mintegy 26 ezer ember veszítette életét az Európai 

Unióhoz tartozó tagállamok útjain. Az Európai Bizottság ebben a dokumentumában a 

balesetekkel kapcsolatos költségekre is kitér. Megállapítható, hogy a 2015-ben okozott, halállal 

vagy sérüléssel végződött közúti balesetek szociális költségei elérték a 100 milliárd eurót. Ide 

tartoznak mindazok a költségek, melyek többek között a balesetekkel, a helyszíni, valamint az 

eljárási munkálatokkal, az egészségügyi ellátással, a rehabilitációval, a károk elhárításával és 

rendezésével kapcsolatosak (Gégény, 2016b). 
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Holló Péter és Hermann Imre 2013. évi A közúti közlekedési balesetek által okozott társadalmi-

gazdasági veszteségek aktualizálása című közös cikkében a címhez kapcsolódóan felteszi a 

kérdést: miért van erre egyáltalán szükség? Miért szükséges pénzegységben kifejezni ezeket a 

veszteségeket? Egyrészt azért, mert tudatosítani kell a döntéshozókban és a közvéleményben 

egyaránt azt a hatalmas veszteséget, amit a közúti balesetek okoznak. Másrész azért, mert ilyen 

értékek nélkül nem végezhető el a különböző közlekedésbiztonsági intézkedések 

költség/haszon elemzése, nem dönthető el, hogy az intézkedés haszna nagyobb-e, mint a 

bevezetésével, meghozatalával kapcsolatos költségek összessége. Márpedig a mindig 

korlátozott pénzeszközök felhasználásakor alapvető követelmény a lehető leghatékonyabb 

felhasználás, amit itt így „fordíthatunk le”: a rendelkezésre álló források felhasználásával a 

lehető legtöbb emberéletet kell megmenteni, a lehető legtöbb sérülést kell elkerülni. A szerzők 

által használt két sajátos értékelési módszer közül az egyik az úgy nevezett „emberi tőke” 

(human capital) megközelítés, a másik a sérülés megelőzésére felajánlott „fizetési 

hajlandóságot” (willingness to pay) veszi alapul. Míg az emberi tőke módszere a baleset 

következtében bekövetkező gazdasági veszteségeket vizsgálja, addig a fizetési hajlandóság 

módszere a baleset által okozott életminőség romlásának, vagy elvesztésének becslésére 

alkalmas. A szerzők a 2010. évre a következő aktualizált statisztikai életértéket határoztak meg: 

330 millió forint/fő, amelynek emberi tőke összetevője117 504 681 forint/fő, fizetési 

hajlandóságon alapuló összetevője pedig 202 611 547 forint/fő (Holló és Hermann, 2013). 

 

6. Az EDWARD projekt 

A TISPOL (European Traffic Police Network) 2016 májusában meghirdette az első „Közúti 

Áldozatok Nélküli Európai Napot”, amely kezdeményezés az EDWARD projekt névre hallgat. 

Az EDWARD egy mozaikszó, amely a „European Day Without A Road Death” szavak 

kezdőbetűiből tevődik össze. Az új közlekedésbiztonsági kezdeményezés célja az, hogy 

egyetlen ember se veszítse életét a közutakon 2016. szeptember 21-én, ezáltal is csökkentve a 

közúti halálozások és sérülések számát az európai utakon. Az igazi siker az lenne, ha a jövőben 

minden egyes nap egy „EDWARD nap” lenne. A TISPOL az európai közlekedésrendészeti 

szervek együttműködésének szervezete, elsődleges célkitűzése, hogy tevékenységével, a 

különböző közlekedésrendészeti szervek együttműködésével segítse elő Európában a közúti 

közlekedés biztonságának javulását, a közlekedési balesetek számának csökkentését és az EU 

közlekedéspolitikai koncepcióinak teljesítését. A Magyar Rendőrség közlekedésrendészeti 

szolgálati ága a kezdetektől fogva aktívan és rendszeresen képviselteti magát a TISPOL 

különböző szakmai fórumain, és részt vesz az európai közúti ellenőrzésekben. Így a közúton 
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közlekedőknek az ECR-rel (Euro Control Route), a nemzeti közlekedési hatóságokat magába 

foglaló európai szervezettel együtt nem ismeretlen a TISPOL és annak tevékenysége. De miért 

fontos ez? A logisztika, és ezen belül az ellátási lánc egyik meghatározó szegmense a közúti 

áruszállítás, ami jelentős hatással bír a logisztikai folyamatok teljesítményére, 

kiszámíthatóságára és biztonságára. Az emberi életek veszélyeztetésén túl a közúti közlekedési 

balesetek közvetlen és közvetett anyagi kárt jelentenek a gazdaság szereplőinek. Fontos tehát, 

hogy a munkafolyamatok tervezésénél és szervezésénél a biztonság kérdése hangsúlyosabban 

jelenjen meg a mindennapokban. 
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Vasúti és közúti kombinált konténerszállítás lehetőségei az V. korridoron 
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4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 109. 9/57
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A Széchenyi István Műszaki Egyetemen vasúti közlekedési, valamint szállítási és csomagolási szakirányon

közlekedésmérnöki diplomát, továbbá a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodási szakán logisztika szakirányon 

közgazdász végzettséget szerzett. Több, mint tizenkét éves forgalmi üzemmérnöki tapasztalattal rendelkezik a 

MÁV Nyíregyháza Forgalmi Csomópont területén. A Nyíregyházi Egyetemen külső óraadó.

Email: hollikcs@gmail.com

Összefoglaló

A tanulmány ismerteti a kombinált árufuvarozás fő jellemzőit, múltját és jelenlegi helyzetét Magyarországon. 

Bemutatásra kerül a hazai piacon lévő néhány nagyobb konténerterminál, valamint a magyar kormány által a vasúti 

árufuvarozás fejlesztésére kidolgozott innovatív megoldások.

Kulcsszavak: logisztika, vasúti közlekedés, konténeres szállítás

1. Bevezetés

A közúti árufuvarozás egyre meghatározóbb szerepet játszik hazánk életében, ami kihat a 

gazdaságra, Magyarország nemzetközi versenyképességére. Minden országnak 

elengedhetetlenül szükséges a jó közlekedési rendszer és ehhez a megfelelő infrastruktúra 

megteremtése. Az elmúlt tizenöt évben hazánk közúthálózata folyamatos fejlesztéseken, 

beruházásokon ment keresztül, az utóbbi időkben elkezdődött a vasútvonalak fejlesztése, 

korszerűsítése is. Évről-évre nő az elszállított árumennyiség a közúton, míg a vasúton ez a szám 

nem, vagy csak alig emelkedik. Köztudott, hogy a káros anyag kibocsájtás egyik legnagyobb 

forrása a közlekedés. Ezért fontos, hogy olyan közlekedési módot (ágazatot) helyezzünk a

középpontba, amely biztonságosabb, környezetkímélőbb és energiatakarékosabb működésre 

képes. Célunk, hogy röviden áttekintsük a kombinált fuvarozás helyzetét (főképp a 

konténerszállítást), fejlődését, előnyeit és hátrányait Magyarországon.

2. A kombinált áruszállítás

A kombinált (multimodális) szállítási rendszerek esetében két vagy több közlekedési alágazat 

vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában, de az áru egy bontatlan szállítási egységben 

 
 

jut el a feladótól a címzettig. Ekkor a fuvarozott áruval kapcsolatos felelősség az áru átvételétől 

a kiszolgálásig terjed (szemben az átrakásos fuvarozási móddal).

A kombinált áruszállítás célja különböző közlekedési alágazatok (szállítási módok) olyan 

együttműködésének megvalósítása, amely a szállítási láncok kialakításakor az egyes 

közlekedési alágazatok előnyeinek egyesítését teszi lehetővé a hátrányok egyidejű 

kiküszöbölésével. A kombinált áruszállítási teljesítmények és a kombinált szállítással 

fuvarozott áruvolumenek az EU országaiban növekvő tendenciát mutatnak, ezért a vasúti 

áruszállításban egyre nagyobb arányt képviselnek. Sajnos ez a tendencia hazánkra nem 

érvényes.

„A kombinált áruszállítás EU-n belüli és hazai fejlesztése is az Európa Tanács és a parlament 

által megfogalmazott irányelveknek felel meg, amelyek többek között kimondják, hogy 

előnyben kell részesíteni a környezetbarát közlekedési alágazatokat, különösen nagy súlyt kell 

fektetni a kombinált szállítás fejlesztésére és a közlekedési (intermodális) kapcsolódási helyek, 

csomópontok (terminálok, átrakóhelyek) korszerű kialakítására” (Szegedi és Prezenszki 2010).

2.1 A konténer, mint egységrakomány-képző eszköz

A konténer egy szabványosított egységrakomány-képző eszköz, amely lehetővé teszi az áruk 

megbontás nélküli továbbítását, átrakását, valamint könnyebb kezelhetőséget biztosít,

miközben védi a terméket a külső hatásokkal szemben. A konténer megjelenése nagyban 

megkönnyítette a fuvarozást, jelentősen lerövidítette az áru átrakásának az idejét. Használatával 

nem kell az árut átrakodni egyik szállítóeszközből a másikba, hanem a rakomány egy 

egységként kezelhető. A konténer megjelenésének néhány hátránya is megfigyelhető a 

szállítmányozási gyakorlatban. Egyik sajátossága, hogy az üres rakományképző eszközök 

kezelésére, javítására és tárolására is külön figyelmet kell fordítani. Ahhoz, hogy a konténereket 

megfelelően tudják kezelni, szükség van megfelelő minőségű és mennyiségű eszközparkra, 

amely természetesen plusz költséget jelent. A konténeres szállítás világkereskedelembe való 

bevonását elsőként, a fuvarozó társaságot vezető Malcolm McLean (1913–2001) álmodta meg. 

Az Egyesült Államok hadseregéhez hasonló módon fém konténereket használt, de ezek a 

konténerek nagyobbak voltak az addig használatosaknál, továbbá alkalmasak az ún. 

intermodális szállításra. Így a konténerek vasúton, hajón és közúton való szállítása megoldottá 

vált (Tomlinson, 2009). Az igények és a szállítandó áruk mennyiségének növekedésével a 

század közepére már megépültek az első konténerszállító hajók is. Európában az első polgári 

és nemzetközi konténerszállító hajó kirakodása Rotterdamban volt.

Hollik Csaba
A Széchenyi István Műszaki Egyetemen vasúti közlekedési, valamint szállítási és csomagolási 
szakirányon közlekedésmérnöki diplomát, továbbá a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodási szakán 
logisztika szakirányon közgazdász végzettséget szerzett. Több, mint tizenkét éves forgalmi 
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kezelésére, javítására és tárolására is külön figyelmet kell fordítani. Ahhoz, hogy a konténereket 
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bevonását elsőként, a fuvarozó társaságot vezető Malcolm McLean (1913–2001) álmodta meg. 

Az Egyesült Államok hadseregéhez hasonló módon fém konténereket használt, de ezek a 
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vonal veszteségessé vált és az osztrák tulajdonos a bezárás mellett döntött (Hollik, 2015). Talán 

egyszer újra láthatunk kamionszállító vonatokat a magyar síneken, a döntés a kormányon múlik.

4. Szállítási stratégiák, útvonalak, korridorok Magyarországon

„A Páneurópai, illetve Helsinki közlekedési folyosók közül az V. korridor fejlesztése a magyar 

közlekedési rendszer szerves része. A klasszikus Záhony- Budapest-Trieszt szakasz ma már 

több elágazással is bővül. Így az említett szakasz Dél-Európában, illetve Távol-Keleten is

kibővült (Selyem-út). A 1315/2013/EU és 1316/2015/EU rendeletek e folyosót már TEN-T

Mediterrán folyosónak hívják. Az európai elágazások közül az észak-déli Lengyelországtól 

(Baltikumtól) a déli balkáni szakasz fejlesztése válik egyre időszerűbbé. A korridor ezen 

szakasza nagyban hozzájárulhat a Balkán fejlődéséhez, illetve a közel-keleti régió 

gazdaságának bekapcsolásához az Európai Unió fejlődésébe” (Egri, 2016).

A V0-s körgyűrűre már a 90-es évek óta léteznek tervek, és a keleti országokból, elsősorban 

Oroszországból és Kínából érkező vasúti tranzit teherforgalom Magyarországra vonzására már

több koncepció is készült. A Magyarországi Logisztikai Központok Szövetsége (MLSZKSZ) 

koordinációjában működő V0 Konzorcium 2012 novemberére készítette el és nyújtotta be a

Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek (NFÜ) a Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) 

megvalósíthatósági tanulmányát. A Tatabányától Ceglédbercelig megépítendő új, 113 

kilométer hosszú, kétvágányú, két új Duna-hidat is magába foglaló vasúti vonallal jelentősen 

lerövidülne a vasúti teherforgalom magyarországi áthaladási ideje. Ezzel pedig növelhető lenne 

a kelet-nyugati áruforgalom mennyisége. Ahhoz, hogy például az orosz, török, kínai piacról 

érkező áruk Magyarországon keresztül jussanak Nyugat-Európába, versenyképes közlekedést 

és logisztikai szolgáltatásokat kell biztosítanunk. A vasúti beruházás becsült költsége mai áron

300 milliárd forint lenne. A V0 kiépítésével a több ezer kilométerről érkező áruk elosztásában 

hazánk logisztikai szolgáltatói is be tudnának kapcsolódni. Innen mehetne tovább az áru Európa 

többi része felé. Itt raktároznák, vámkezelnék őket, ezzel pedig a magyar logisztikai cégek is 

erősödnének. (Nagy és Varga, 2013).

Előrehaladott a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése, amelynek már a finanszírozási

feladatain dolgoznak az érintett országok vezetői. Ebben érdekelt a kínai gazdaság is, hiszen ez 

alkotja bázisát annak a transzbalkáni vasút vonalnak, amelynek egyik végpontja Pireusz, amely 

a kínai hajók egyik jelentős bázisa az évi 3,287 millió konténer kezelésével, mellyel így már a 

nyolcadik legnagyobb kikötővé vált Európában. A Budapest és Belgrád közötti kétvágányú 

villamosított vasútvonal kiépítéséhez 350 kilométernyi vasúti szakaszt kell felújítani, ebből 166 

kilométer Magyarországon (a beruházás költsége ezen a szakaszon 550 milliárd forint), 184

 
 

3. A kombinált fuvarozás múltja, jelenlegi helyzete és jövőképe Magyarországon

A konténer megjelenése annyira leegyszerűsítette az áru kezelését, hogy napjainkra a világ 

darab-áru fuvarozásának több mint 70 százaléka ezek segítségével zajlik. A konténerhasználat 

növekvő tendenciája nem csak világviszonylatban figyelhető meg, hanem az Európai Unió

területén is (1. ábra).

2. ábra. A világ konténerforgalmának várható növekedése. Forrás: World Trade Service, 2016.

Magyarországon a kísért kombinált fuvarozás, a Ro-La (Rollende Landstrasse, azaz gördülő 

országút) mára szinte teljesen eltűnt, pedig 2002-ben még több mint 100 ezer kamion vonatozott 

át hazánk területén. Magyarország EU-csatlakozásával ez a szám 80 ezerre, míg Bulgária és 

Románia integrálásával évente 30 ezerre csökkent. Az új tagországok csatlakozásával ugyanis 

megszűnt a kamionosok engedélykötelezettsége az Európai Unióban. Pedig a Ro-La előnyeit 

senki sem vitatja, mivel egyetlen villamos mozdony akár 27 kamion kipufogógázától és zajától 

mentesítheti a környezetet. A Ro-La előnyeinek ellenére az elmúlt tíz évben a vasúton szállított 

tehergépkocsik száma folyamatosan csökkent hazánkban. 2012-ben a decemberi 

menetrendváltással az osztrák Ökombi megszüntette a Kiskundorozsma és Wels között 

közlekedő gördülő országutat. Az osztrák Ökombi és a magyar Hungarokombi által 

üzemeltetett Ro-La évente 30 ezer kamiont fuvarozott vasúton Szeged és Ausztria között. Ez 

mára teljesen megszűnt, mivel a Hungarokombi Kombinált Fuvarozást Szervező Kft. 2013. 

január 1-én megszüntette üzleti tevékenységét és végelszámolás formájában jogutód nélkül 

megszűnt. Ennek fő oka, hogy a magyar kormány megszűntette az állami támogatást, mert az 

e-útdíj 2013-as bevezetésével az Európai Bizottság már nem adott rá engedélyt, amely nélkül a 
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vonal veszteségessé vált és az osztrák tulajdonos a bezárás mellett döntött (Hollik, 2015). Talán 
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(Baltikumtól) a déli balkáni szakasz fejlesztése válik egyre időszerűbbé. A korridor ezen 
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a kelet-nyugati áruforgalom mennyisége. Ahhoz, hogy például az orosz, török, kínai piacról 

érkező áruk Magyarországon keresztül jussanak Nyugat-Európába, versenyképes közlekedést 

és logisztikai szolgáltatásokat kell biztosítanunk. A vasúti beruházás becsült költsége mai áron

300 milliárd forint lenne. A V0 kiépítésével a több ezer kilométerről érkező áruk elosztásában 

hazánk logisztikai szolgáltatói is be tudnának kapcsolódni. Innen mehetne tovább az áru Európa 

többi része felé. Itt raktároznák, vámkezelnék őket, ezzel pedig a magyar logisztikai cégek is 

erősödnének. (Nagy és Varga, 2013).

Előrehaladott a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése, amelynek már a finanszírozási

feladatain dolgoznak az érintett országok vezetői. Ebben érdekelt a kínai gazdaság is, hiszen ez 

alkotja bázisát annak a transzbalkáni vasút vonalnak, amelynek egyik végpontja Pireusz, amely 

a kínai hajók egyik jelentős bázisa az évi 3,287 millió konténer kezelésével, mellyel így már a 

nyolcadik legnagyobb kikötővé vált Európában. A Budapest és Belgrád közötti kétvágányú 

villamosított vasútvonal kiépítéséhez 350 kilométernyi vasúti szakaszt kell felújítani, ebből 166 

kilométer Magyarországon (a beruházás költsége ezen a szakaszon 550 milliárd forint), 184
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kilométer pedig Szerbián halad át. Ezt a távolságot a személyvonatok jelenleg 8 óra alatt teszik 

meg, a felújítás után pedig várhatóan 2 óra 40 percre csökken a menetidő, valamint 

természetesen a tehervonatok menetideje is jelentősen csökkenni fog. A Külgazdasági és 

Külügyminisztérium közleménye szerint a beruházás jelentősen erősíteni fogja Magyarország 

pozícióját a versenyben, amely azért folyik, hogy Közép-Európa mely országain szállítják át az

árukat Nyugat-Európa irányába (Bódy, 2015).

Magyar-lengyel politikai megállapodás született Orbán Viktor és Beata Szydlo 

miniszterelnökök aláírásával 2016. február 19-én, miszerint a „keleti iparvidékeket négysávos 

gyorsforgalmi utakkal, vasúttal fűzik össze, Miskolc–Kassa–Lengyelország térségében. Ezzel 

lehetővé válik az eddig nagy kerülővel elérhető Lengyelország közvetlen bekapcsolása 

Magyarország északi, észak-keleti gazdasági térségeibe (Szabó, 2016).

A kelet és a nyugat közötti vasúti kereskedelem hazai központja Záhony.  Folyamatosan bővül 

és fejlesztik a Záhony-Port Zrt. vasútvállalat átrakási és raktározási szolgáltatásait. Záhony a

kelet–nyugati irányú vasúti szállítások fontos állomása, mely az európai V. számú Trieszt–

Budapest–Kiev–Moszkva–Kína főközlekedési folyosó legjelentősebb csomópontja, mivel itt 

találkozik az európai normál és a keleti széles nyomtávolságú vágányhálózat. Fő tevékenysége 

a Kelet-Európából és Ázsiából Ukrajna Csap (Záhony) és Bátyú (Eperjeske) határállomásain 

keresztül széles nyomtávolságú (1520 mm) vagonokban érkező küldemények átrakása normál 

(1435 mm) nyomtávolságú vasúti kocsikba és továbbítása belföldre, valamint Magyarországon 

keresztül a kontinens más országaiba. Logisztikai palettája rendkívül sokoldalú.

5. Kombiterminálok Magyarországon

A konténeres szállítás rohamos volumennövekedése által számos konténerterminál is jelentős 

fejlődésnek indult Magyarországon. A hazai piacot tekintve a következő konténerterminálok 

bírnak a legnagyobb jelentőséggel: 

 BILK Kombiterminál Zrt. (220 000 TEU éves rakodási kapacitás),

 MAHART Container Center Kft. (150 000 TEU éves rakodási kapacitás),

 Törökbálinti Depó (60 000 TEU éves rakodási kapacitás),

 Sopron CCT (40 000 db konténeres forgalom évente).

A BILK Kombiterminál ZRt. és a MAHART Container Center Kft. a két legjelentősebb 

konténerterminál Magyarországon. A két terminál egymás legjelentősebb piaci vetélytársa, 

mivel hasonló volumenű forgalmat képesek lebonyolítani. A MAHART Container Center Kft. 

jelentős előnye viszont a további területi fejleszthetősége, ellentétben a BILK 

 
 

Kombiterminállal, amely véges területtel rendelkezik Törökbálinton, a Depó területén több 

évtizedes előzménnyel rendelkezik a konténerforgalom kezelése. A rendelkezésre álló 15 200

m² terület 90%-a a konténerek kezelését szolgálja. A tároló terek üres és rakott, illetve export 

és import, valamint külön partnerek szerinti bontásban az optimális hozzáférést biztosítva 

kerültek kialakításra, négy magas és hét széles csoportban. Az irányvonatok a gyorsabb kezelés 

érdekében három részre bontva kerülnek a vágányzatra beállításra, ezzel is lerövidítve a mobil 

rakodóeszközök által megteendő út hosszát. Jelenleg három kiszolgálómenettel, menetrend 

alapján történik a vonatok terminálra beállítása, kihúzása. Az irányvonatok érkezése és 

termináli kezelése hajnalban történik, a visszaindulásukra még aznap éjszakán sor kerül.

A gazdasági és kormányzati programokból egyértelműen kiderül, hogy az V. korridor jóval 

nagyobb jelentőségű lehet a jövőben, mint az eddigi európai közlekedési folyosók. A

kormányzat fejlesztési elképzelései szerint „a logisztikai ágazat fejlesztése az egyik 

legígéretesebb gazdasági kitörési pont. A kormány célja, hogy Magyarország kihasználva 

kedvező földrajzi helyezkedését, Európai nyugati és keleti részét összekötő szerepét, a régió 

logisztikai szolgáltató központjává váljon” (Soós, 2016). Szükséges Záhonyban a multimodális 

konténerszállítás fejlesztése. Magyarországon erre egy jó példa a BILK. Záhonyban a vasút–

vasút és vasút–közút multimodális kapcsolat fejlesztése segítheti a konténerizációt. Fontos 

megjegyezni, hogy multimodális, fenntartható fejlődés nézőpontból, a vasút és a közút nem 

egymás konkurenciája, hanem egymás kiegészítője, támogatója lehet. A szakmai közvélemény 

szerint a modernizáció és bővítés elengedhetetlen, ha Magyarország a földrajzi 

elhelyezkedéséből fakadó logisztikai lehetőségeit ki szeretné használni. Valami csak akkor tud

sikeres lenni, ha folyamatosan fejlesztik. A kombinált fuvarozás Európában előrelátóan a 

következő években is folyamatosan növekedni fog.
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Abstract 

Accident rate of heavy vehicles in local and international transport is one of the problems which influences supply 

chain management. This is a major problem not only in Lithuania, but also around the world. Research shows that 

preventive measures are intended for preservation of working capacity, health and life of drivers in their 

professional activities; they are planned and applied in all phases of the activities of the enterprise to ensure 

protection of the drivers against the professional risk or its minimization. According the practice, the following 

preventive measures can be used: transport workers’ education and training system and the implementation of 

EuroRAP. This paper will analyze these two measures. 

 

Keywords: heavy vehicle, accident rate, EuroRAP 

 

1. Introduction  

The profession of drivers, in particular those engaged in truck driving, is not the safest 

profession in the world; still, driving a huge vehicle is much safer, as compared to driving a car. 

The number of traffic events was 5 807 in 2000 in Lithuania; then the accident rate was 

increasingly growing until 2005. The growth in the number of vehicles and the traffic flows 

was accompanied by increase of the accident rate. In 2005, the accident rate in Lithuania has 

achieved its top level: 6 771 traffic events with 773 fatalities and 8 466 injuries. Since 2005, 
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more attention was paid and more funds were allocated for the struggle against traffic events, 

so a considerable decrease of the accident rates took place until 2010. Traffic participants 

appeared to be able to adapt themselves to the new traffic conditions; in addition, the 

investments also contributed to cutting the number of traffic fatalities (Traffic information 

system, 2016). In the period from 2010 to 2012, the accident rate was decreasing; however, it 

increased in 2013 by 6.9%. In 2014, the number of traffic events reached the level that of 2011. 

In 2014 the number of traffic events decreased by 42.7%, as compared to 2000. 

EuroRap is a part of the international program iRap (International Road Assessment 

Programme). The iRap program is applied worldwide, including the United States, Australia, 

New Zealand, Malaysia, Mexico and Philippines. The program is being implemented in close 

cooperation with research centers and universities involved in traffic safety problems as well 

as road administration, police and many other organizations and institutions in Europe. At 

present, the program is actively used in over 30 European states and over 200 000 km of roads 

have been inspected and their risk level has been assessed (Baublys et al., 2003). The aim of 

research is to analyze the application of preventive measures for heavy vehicle transport in 

supply chain of Lithuania case. 

 

2. Lithuanian heavy transport traffic events analyses  

Logistics supply chain involves big number of Lithuanian companies, but for the research only 

20 have been selected.  The main requirements for selected companies were: to provide 

international transportation services, to have an adequate number of employees, to be the 

member of the association Linava and using service of the insurance companies. On starting 

the transport business in Lithuania, microenterprises are usually founded (Detailed Star Rating, 

2016). They are attractive for considerably lower taxes; however, such enterprises are not 

abundant, so microenterprises, small, medium and large enterprises are discussed upon herein. 

In course of the research, the following details of them were identified:  

 Microenterprises employ 8–9 employees on the average. Typically, one enterprise 

possesses 6 trucks. The most popular marks of trucks at such enterprises include 

Mercedes-Benz, VOLVO and MAN. 

 At small enterprises, the number of employees varies between 28 and 48, whereas the 

number of trucks between 15 and 30. The most popular marks of trucks at such 

enterprises include Mercedes–Benz, VOLVO, SCANIA, and IVECO. 

 At medium enterprises, the number of employees varies between 54 and 175. Since we 

have chosen various enterprises that, in addition to transportation services, provide also 

other services, such as vehicle maintenance or customs services, such a broad range of 

the number of staff is natural. The number of trucks varies between 29 and 72. The most 

popular marks of trucks at such enterprises include Mercedes-Benz and VOLVO. 

 At large enterprises, the number of employees varies about 300. The number of trucks 

varies between 58 and 93. The most popular mark of truck is DAF. 

The analysis shows that the causes of accidents due to driver’ are the same at company 

types. For large enterprises increased accident number can be explained by the higher 

number of cars (Figure 1). 

 
Figure 1. Traffic events occurred through a fault of the driver. Source: edited on own. 

 

Traffic events through a fault of other traffic participants most frequently occur, when the other 

vehicle knocks against the truck of the enterprise on changing the lane or fails to pass the truck 

while it is moving on the main road on turning of the other vehicle from the acceleration lane 

are shown at Figure 2. 

 
Figure 2. Traffic events occurred through a fault of other traffic participants. Source: edited on 

own. 
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We could see the same character of diagram as well as at Figure 1. However, there are some 

differences. First of all the scatter of microenterprises are a little bit bigger than that of the large 

enterprises. It could be explained by serviced smaller supply chain than large enterprises. 

Traffic events through a fault of other traffic participants occur, when other vehicles fail to pass 

the truck of the enterprise thus causing a traffic event. Regarding unpredictable factors, a small 

stone flying from under another vehicle directly onto the windscreen of the truck should be 

singled out as the most frequent causer of traffic events. A considerable number of traffic events 

occur through a lack of proper assessment of the condition of the road by the drivers (Figure 

3). 

 
Figure 3. Unpredictable factors of traffic. Source: edited on own. 

 

The character of scatter of enterprises is different to the previous figures. We could see wide 

scatter of data in all kinds of enterprises. Unpredictable factors of small and medium enterprises 

are more substantial than in the last two enterprises kinds. 

On the base of the completed research, the application of the following elements is suggested 

in order to prevent heavy transport accidents in Lithuania: identification of accident risk 

factors, it analysis and decisions on the current situation and after the identification of accident 

risk factors, application of preventive measures. 

The first prevention factor is EuroRap program and a system for training and improvement of 

qualification of transport employees. 

 

3. Why is joining EuroRap necessary? 

In the project, many states are involved and each of them is engaged in its own research; then 

the results are united and summarized on the base of world practice. For the meantime, the 

project is being widely implemented only in Europe. In course of time, there will be an 

opportunity to assess the condition of roads in all European states. Some states help other states 

to join the program and to form the general European road risk map. For the above-mentioned 

cases, EuroRap program rapidly spreads in Europe. In Asia and America, implementation of 

similar programs, such as usRap and others, has been started as well. According to publicly 

available information, the global program iRap that will cover all the world is being developed 

already.  

Let us remember Great Britain where the idea of the program development appeared. All 

national roads are being improved for over 15 years; some of them were presented as an 

example to show the changes of their condition in the period from 2002 to 2011. Thanks to 

support from the government, the following results were achieved: For the said motorways, 

state authorities began taking low-cost effective measures and the said measures resulted a 

decrease in the accident rates; for example, on M6-A74 motorway, the accident rate decreased 

by 79% and on A21 motorway by 61%. In addition, the road infrastructure was improved: the 

set goal was to ensure the level 3 of 5. The other set goal was to ensure three-star safety as a 

minimum. It was found that the accident rate decreased by 67% on the randomly chosen ways 

(total 13 segments). The segments with high accident rates (marked with black or red colors as 

the most dangerous) became considerably safer where fatal or heavy injuries were avoided 

(Morkūnas, 2011). 

The benefits: 

 The examples of some states, such as Great Britain, Sweden or Netherlands, show that 

the rates of traffic fatalities decreased there by up to 50%. 

 The program enables to show where changes of roads take place and where the accident 

rate decreases. History of a road in the run of several years starting from the moment of its first 

marking becomes accessible. 

 The top risk segments are marked, i.e. the routes for careful driving are shown. 

The program is mostly helpful in assessing the existing condition of the motorways; their 

monitoring and taking elementary measures for reducing the rates of traffic fatalities. 

Annually, 1 240 000 traffic events and over 50 million injuries occur worldwide. Some simple 

improvements of the infrastructure of only 10% roads of the world, such as equipment of 
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roads to improve their safety. Members of this category assume a responsibility for ensuring 

the quality of works no worse than the same of other members and oblige themselves to share 

the results of research and projects with other members (Baublys and Vasiliauskas, 2011). 

 

4.2. Operation of the program 

In the beginning on implementation of the program, several steps should be realized. First of 

all, the VISION software shall be introduced to enable data collection and analysis; it results 

formation of maps.  In addition, one needs special vehicles equipped with high resolution 

camera (where RAP software is matched with VISION software) (Equipment, examination, 

supervision and control, 2016). 

 All the available data on the condition of roads and the fatalities bound with them shall be 

entered in the software. First of all, all national roads shall be divided to segments from 20 to 

50 km long. Then the points of the maximum numbers of fatalities or injuries of traffic 

participants shall be marked. The colors vary from black (a road segment of the maximum 

accident rate) to yellow (a safe segment). In such a manner, all national roads shall be marked. 

One of the goals of the program is increasing the awareness and understanding of the road 

segment where a traffic participant is driving by marking the risk levels with different colors. 

An elementary pattern to be used in all states where the said program is introduced is provided 

below. In localities with high density of roads and abundant crossing of them, road segments 

shall be analyzed and marked in greater detail. To avoid unclear results, it would be best to 

choose different colors for highways and local roads. In localities with lower density of roads, 

the general image may be enlarged. Highways may be marked at 35 km interval.  All names of 

a road shall be specified. If the scale of the map does not enable to do so, the scale should be 

reduced (Morkūnas, 2011). 

The organization sets the colors for marking the roads according to the rates of traffic fatalities 

and injuries. The standards of colors used for marking the roads depend on the rates of fatalities 

were identified upon striving for marking the European roads according to the same principle 

and ensuring their conformity to all requirements. After three years, the road information shall 

be updated. In road segments where the accident rate became less, the causes of such changes 

shall be explored and then the successfully applied measures shall be recommended for 

applying on the road segments with high accident rates. 

protective barriers, crosswalks or cycle ways, may save lives of thousands of traffic participants. 

This goal may be achieved within 20 years. 

As far as it concerns Lithuania, the annual rate of traffic fatalities amounts to about 369 at 

present. The annual rate of traffic injuries amounts to about 4 000 (Traffic information system 

in Lithuania, 2016). The losses caused by them to the state amount to about 2% of the GDP.  If 

at least 10% of Lithuanian road are improved by the year 2020 (8 213 km of road segments per 

year), 1 107 lives would be saved (Dainauskas and Bražukienė, 2013; Detailed Star Rating 

methodology 2016).  

 

4. Benefits of joining the EuroRap program for Lithuania  

It is possible to join the EuroRap program in the following ways: 

 To join as a public organization, for example, an automobile club. 

 To join as an expert (presenting a university or a research institute). 

 To joint as a governmental organization, for example, transport institutions, ministries 

(Eurorap, 2016). 

There are no data on preparation of any proposals related to EuroRap program introduction in 

Lithuania.  So far nobody from Lithuania has applied to join the program.  

The program applies concessions to small organizations. For example, if a small organization 

with low income wishes to join the program (the sizes of organizations are classified according 

to Rap criteria), its membership and cooperation will be free of charge. 

The program exists for providing assistance to automobile clubs, ministries, road institutions, 

research institution and non-governmental organizations in applying approved methods for 

research works and studies, thus ensuring safety of national roads. The program is supported 

by abundant funds, international organizations, enterprises and charity organizations. 

 

4.1. The types of membership 

There are two types of membership: associate and ordinary. The first category is fit for 

organizations that wish to join hundreds of thousands other organizations cherishing the vision 

of the world without a high risk on the roads. In addition, this membership is ideal those who 

wish to prepare themselves for the project implementation on the national level and then 

become a RAP member (Česnavičius and Stanaitis, 2009). The second category is fit for 

organizations involved in implementing or supporting RAP programm (Aušra, 2013). RAP 

members may use all instruments and available information from other states. They may use 

financial and technical support from other members or sponsors and invest it in their national 
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5. A system for training and improvement of qualification of transport employees 

The analysis of the related problems should be started from training the long distance truck 

drivers. If you are able to drive a heavy vehicle, are aware of vehicle maintenance and are able 

to operate information technologies, you are ready to be employed as a driver. The labor market 

offers abundant drivers that meet several requirements. The only problem is qualifying of 

employees, because today logistics business requires awareness of various international 

conventions, documents and so on. Enterprises are not prone to engage a “callow” employee, 

much less inexperienced drivers having never traveled with cargo out of the territory of 

Lithuania. Errors in the business of carriers are very expensive, so enterprises do not risk hiring 

young drivers. It is very risky to entrust a heavy vehicle, the more so a costly cargo to a driver, 

if there is a probability that he will cause huge damage both to himself and other persons. The 

problem resides in training future drivers. They are not trained to do a hard and critical work. 

The goal of their training is to pass the examination or to be awarded with a relevant category 

of driving, nothing else. The only way out from the situation is improvement of qualification 

of drivers. In pursuing this object, the following measures may be helpful: 

 to tighten up the training course for drivers; 

 to legitimize annual training. 

At present, there are several training institutions which offer license for driving heavy vehicles. 

The only obstacle for youth is a high price of such a training course. However, this problem is 

tackled by the Labor Exchange and in other ways. Another problem is the limited control of 

such training institutions. After issuing the license, the training institution remains practically 

out of control.  

The proposed version of a possible settlement of the problem is that after issuing the driver’s 

license, its holder shall pass twice test driving under a supervision of an experienced driver. 

The value of the theoretical knowledge in absence of practical skills is too low. If a young driver 

is obliged to go abroad for several times with an experienced driver, the effect would increase 

considerably. Such an experienced driver having the category CE and the experience over 10 

years should priorly pass special training to obtain a permit for trips with a young driver. It 

would be an optimum solution for minimizing errors of beginners in driving a heavy vehicle. 

The probationer driver shall be involved in the trip and paid a scholarship in addition. Carrier 

companies would take an interest in introducing the above-described procedure. 

Training, i.e. improvement of qualification of a probationer driver, is increasingly often 

discussed upon. Recently, the compulsory EU 95 code (Driver’s Certificate of Professional 

Competence, CPC) training every five years was introduced. In Europe, all drivers are obliged 

to pass additional training on a regular basis. Lithuania had obtained financing and arranged 

such training for drivers as well. All the drivers involved in the training were provided permits 

within several days; however, such training provided no benefit (Ministry of Transport and 

Communications, 2016). To avoid such a perfunctory attitude in future, the annual compulsory 

training of drivers is proposed: 

All drivers shall be involved in such training on an annual basis. The training shall be related 

to traffic accidents and conducted by insurance companies, because their employees are well-

acquainted with the system of damages. The training shall provide full-scale knowledge of 

traffic events – from possibilities to avoid a traffic event to filling in a traffic event declaration. 

Each enterprise shall arrange training on insurable/uninsurable events for its employees once a 

year. It shall be shown how to conduct in case of a traffic event and what consequences may 

occur. In such a way, the drivers are reminded that their activity is not the safest one. Only if 

each driver is reminded annually of the possible danger, the rate of traffic events may be 

decreased.  

One of the enterprises that provide training services to its clients is JSCIB X. It is a joint-stock 

insurance broker company of a limited liability involved in this activity for over 18 years. The 

company successfully cooperates with all insurance companies acting in Lithuanian market. In 

addition to taking an interest in offering the most favorable insurance conditions, the enterprise 

represents a client and protects its interests at insurance companies in case of damage.  

Specialists of the damage department of the enterprise arrange training courses for carrier 

companies, inform them how to conduct in case of an insurance event, how to execute the 

required documents, how to make photos of a damage vehicle and so on. 

 

5.1. Operation of the program 

All insurance companies in Lithuania (at present, eight insurance companies operate in the 

country) should form special subdivisions oriented to training of transport enterprises. There is 

a lack of information on insurable/uninsurable events and their consequences from insurance 

enterprises. In addition, they usually arrange no training for their clients. An insurance company 

should include a training subdivision. Such a subdivision should arrange training for every 

client having concluded at least one insurance agreement with this insurance company. The 

training program should consist of the following parts (Eurorap, 2016): 

 Basics of legal norms and conventions (important for drivers). 

 Peculiarities of cargo fastening and transportation (the driver’s liability). 
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5.1. Operation of the program 

All insurance companies in Lithuania (at present, eight insurance companies operate in the 

country) should form special subdivisions oriented to training of transport enterprises. There is 

a lack of information on insurable/uninsurable events and their consequences from insurance 

enterprises. In addition, they usually arrange no training for their clients. An insurance company 

should include a training subdivision. Such a subdivision should arrange training for every 

client having concluded at least one insurance agreement with this insurance company. The 

training program should consist of the following parts (Eurorap, 2016): 

 Basics of legal norms and conventions (important for drivers). 

 Peculiarities of cargo fastening and transportation (the driver’s liability). 
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 Insurable/uninsurable events. 

 Other issues. 

The program is oriented to drivers only. Basics of legal norms and conventions are reviewed 

briefly. It is explained how a driver shall conduct and what documents shall have along with 

him at customs or during a police inspection. In addition, the peculiarities of cargo 

loading/unloading and transportation (such as monitoring the temperature in the refrigerator 

during the transportation and so on) are reminded. However, the program focuses mostly on 

traffic events. It is analyzed what traffic events most frequently occur and how to conduct to 

ensure minimization or avoidance of losses caused by a traffic event.  

 

5.2. Necessity and benefit 

At present, training is arranged only for enterprises with the insurance history over 60%. If a 

fleet of the enterprise A consists of 50 trucks and the enterprise was involved in over 30 traffic 

events within the last year, its insurance history is 60%. If the insurance history exceeds the 

critical limit set by an insurance company, such a company offers an assistance of its damage 

assessment experts in arrangement the training. The problem resides in the belief shared by 

almost all truck drivers that they will be involved in no traffic events anymore (according to 

data from PZU). In our opinion, such attitude is caused to a considerable extent by heads of 

logistics enterprises: a majority of them think that some traffic events within a current year 

provide no danger to the enterprise; however, as it was mentioned in the first part of the paper, 

traffic events cause increase of the expenses incurred by the enterprise.  A higher number of 

traffic events causes increased insurance expenses. Insurance companies usually avoid signing 

insurance agreements with enterprises with high accident rates or fix higher prices for insurance 

services for such enterprises, thus increasing expenses of the transport enterprise. If a transport 

enterprise has in present the same number of vehicles as one year ago, its fleet depreciated by 

20% within the year, so the management team of the enterprise hopes a lower price for insurance 

services this year (Ratkeviciute et al., 2011). However, sometimes the price remains the same 

or becomes higher, as compared to the previous year, because of the increased number of traffic 

events. The only solution should be avoidance of traffic events. It is not impossible. Each person 

may commit a mistake; however, it is possible minimize the number of errors by a simple 

measure: training drivers and reminding them of the existing threats and possible future losses.  

The training is beneficial for everybody. The enterprises will avoid traffic events and incur 

lower expenses. Because of lower accident rate and lower number of traffic fatalities, the state 

will incur lower expenses. 

6. Conclusions 

Heavy transport accident rate is used two measures (see summary). According to the fact that 

today information technology is increasingly integrated into the business (logistics), one of the 

preventive measures is EuroRAP. The main benefit of using EuroRAP is the program is mostly 

helpful in assessing the existing condition of the motorways; their monitoring and taking 

elementary measures for reducing the rates of traffic fatalities. One of the indicators of state 

traffic conditions could be EuroRAP. It shows the necessary to rise the drivers’ qualification as 

main criteria of decreasing traffic events and companies costs. 
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Összefoglaló

Az üzleti vállalkozások ellátási láncokba, hálózatokba beágyazódva működnek, sikerük szempontjából fontos, 

hogy eredményesen és hatékonyan kezeljék üzleti kapcsolataikat. A cikk a sikeres, jó teljesítményt nyújtó

vállalatok beszállítókkal kapcsolatos szemléletmódját vizsgálja. Az empirikus kutatás a Budapesti Corvinus 

Egyetem Versenyképesség Kutató Központja 2013-as versenyképességi felmérésére épül, az iparági átlaghoz 

viszonyított teljesítmény alapján elkülönített vállalatcsoportokra jellemző szemléletmódok értékelésével. Az 

eredmények azt jelzik, hogy az iparágukban jó teljesítményt nyújtó hazai vállalatok nagyobb figyelemmel vannak 

a beszállítói kapcsolatokra, átfogóbb elvárásokat képviselnek a beszállítók felé és inkább tekintenek erőforrásként, 

értéket teremtő tényezőként e kapcsolatokra, mint a versenyben lemaradó vagy az átlagosan teljesítő cégek.

Kulcsszavak: beszállítói kapcsolatok, beszállító-értékelés, beszerzés, üzleti teljesítmény, üzleti kapcsolatok 

értékelése

1. Bevezetés: a kutatás háttere

„A vállalat nem egy különálló sziget” – Håkan Håkansson és Ivan Snehota (1989, 2006) mára 

klasszikus cikkeinek címadó gondolata szemléletesen fejezi ki, hogy a vállalkozások üzleti 

kapcsolatok hálózatában működnek, teljesítményüket saját erőfeszítéseiken túl üzleti 

partnereik, sőt partnereik partnereinek tevékenysége, teljesítménye is befolyásolja. Az üzleti 

vállalkozások sikere szempontjából fontos, hogy eredményesen és hatékonyan kezeljék üzleti 

kapcsolataikat. A kapcsolatok értékét nem csak a partnerek közvetlen teljesítménye (például a

beszállítók által nyújtott termékek, szolgáltatások színvonala, az ár-érték arány stb.), hanem a 

kapcsolat jellemzői is jelentősen befolyásolhatják (Wimmer, 2005a).

A cikk az üzleti kapcsolatok beszállítói oldalára fókuszál. A beszállítók felé a beszerzési 

tevékenység, a beszerzési folyamatok, a beszerzési szervezet (ha van ilyen) jelenti a 

kapcsolatot. Nem elhanyagolható szempont tehát, hogy hogyan látják a vállalatvezetők a 

Morkūnas E. (2011): Analysis and evaluation of methodology of collecting traffic accident 

data in Lithuania based on practise of Europen Countries, http://docplayer.net/11933692-

Analysis-and-evaluation-of-methodology-of-collecting-traffic-accident-data-in-lithuania-

based-on-practise-of-european-countries.html. Date of access: 3 November 2016. 

Ratkevičiutė K., Vakrinienė S., Jasiunienė V., Čygas D. (2011):  Analysis of accident 

prediction feasibility on the roads of Lithuania. Risk mapping,http://eurorap.org/knowledge-

base/protocols-homepage/risk-mapping/. Date of access: 3 November 2016. 
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beszállítók által nyújtott termékek, szolgáltatások színvonala, az ár-érték arány stb.), hanem a 

kapcsolat jellemzői is jelentősen befolyásolhatják (Wimmer, 2005a).

A cikk az üzleti kapcsolatok beszállítói oldalára fókuszál. A beszállítók felé a beszerzési 
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beszerzés hatékonyságát befolyásoló tényezőket: véleményük szerint milyen stratégiák, célok, 

tevékenységek teremtenek értéket, hat(hat)nak kedvezően a beszerzési teljesítményre, s ezen 

keresztül a vállalat egészének teljesítményére. A beszállítók értékelésénél az alapvető 

elvárásként megjelenő objektív szempontok mellett számos, a teljesítményt befolyásoló,

nehezebben mérhető, szubjektív, („soft”) tényező is megjelenik, például a szállító szakmai, 

fejlesztési képességei, együttműködési készsége stb. (Tan és Kannan, 2002; Ho et al., 2011).

A beszállítók értékelése a legjobb beszállítók kiválasztása mellett a beszállítói teljesítmény 

javítását és a beszállítókkal való kapcsolatok irányítását is szolgálhatja (Vörösmarty és Tátrai, 

2010). Az átfogóbb, több szempontú elvárások megjelenése azt is jelzi, hogy a vállalatok egy 

része nem csak a termelési-szolgáltatási folyamatok zavartalanságát biztosítani hivatott 

partnerként tekint beszállítóira, hanem igyekszik kihasználni a beszállítói oldalon rejlő 

erőforrásokat, értékteremtő potenciált. Az üzleti kapcsolatok közvetlen és közvetve is értéket 

teremtő tényezőként jelenhetnek meg (Wimmer és Mandják, 2002).

A vevő-szállító kapcsolatokban keletkező (létrehozott) érték nemcsak a logisztika és az ellátási 

lánc menedzsment kutatóit és gyakorlati szakembereit foglalkoztatja (Simpson et al., 2001; 

Walter et al., 2001; Terpend et al., 2008; Kähkönen et al., 2015), a szervezetközi marketingben

is fontos témává vált. Ezt jelzik többek között a nemzetközi IMP csoporthoz kapcsolódó 

publikációk, köztük magyar kutatók előadásai és cikkei is (Szalkai et al., 2012; Mandják et al., 

2002; Mandják et al., 2012). Mindemellett a beszállítóértékelés és kiválasztás releváns 

szempontjainak vizsgálata, rendszerezése, megértése továbbra is fontos kérdés mind a kutatók, 

mind a gyakorlati szakemberek számára: a beszállítóra jellemző minőség és szolgáltatási 

jellemzők mellett a kapcsolati jellemzőkre, a stratégiai és vezetési összhangra is egyre inkább 

figyelem irányul (Hsu et al., 2006).

Tanulmányomban azt vizsgálom, mi jellemzi a sikeres (működési, piaci, pénzügyi szempontból 

saját iparágában jó teljesítményt nyújtó) hazai vállalatok beszállítókkal kapcsolatos 

szemléletmódját. Mennyire tekintik fontosnak a beszállítókkal kapcsolatos tevékenységeket, 

célokat a beszerzés és a vállalat hatékonysága szempontjából? Milyen szempontokat tartanak 

fontosnak a beszállítók értékelésénél, és mikor tekintenek értékesnek egy beszállítói 

kapcsolatot?

Az empirikus kutatás a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központja 

legutóbbi, 2013-as versenyképességi felmérésére épül, melynek 300 vállalatra kiterjedő

mintáján belül az iparági átlaghoz viszonyított teljesítmény alapján négy vállalatcsoportot 

különítettünk el (Csesznák és Wimmer, 2014). E csoportok beszállítókkal kapcsolatos

szemléletmódját vizsgálva kimutatható, hogy a sikeres vállalatok erősebben építenek a 

 
 

beszállítói kapcsolatokra értéket teremtő tényezőként, mint a versenyben lemaradók vagy az 

átlagos teljesítményt nyújtók.

A következőkben bemutatom az empirikus kutatás hátterét, a vizsgált minta jellemzőit és a 

vállalati teljesítmény alapján kialakított csoportok jellemzőit (2. fejezet), majd a beszállítókkal 

kapcsolatos szemléletmód alapján jellemzem a teljesítményklasztereket (3. fejezet). Az 

összegzésben kiemelem a különböző teljesítménnyel jellemzett vállalatcsoportok fő eltéréseit 

és a sikeres vállalatokra jellemző szemléletmódot, mely a vállalatvezetők számára is hasznos 

szempontokat vet fel.

2. A kutatás módszere

A kutatás empirikus hátterét a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Versenyképesség Kutató

Központja által vezetett, „Versenyben a világgal” kutatási program legutóbbi kérdőíves 

felmérése adja. 1996-ban került sor az első átfogó, a vállalati működés számos területét lefedő, 

több mint 300 vállalat négy-négy felsővezetője (az első számú vezetők, a

marketing/kereskedelmi, a pénzügyi és a termelési területért felelős vezetők) véleményét 

rögzítő kérdőíves megkérdezésre. Jelen tanulmány a 2013-as, ötödik alkalommal lebonyolított 

versenyképességi felmérés beszállítói kapcsolatokhoz köthető néhány kérdésének elemzésre 

épít, a vállalati teljesítmény jellemzőivel való kapcsolatot állítva a középpontba.1

2.1. A minta jellemzői és a vizsgált kérdések

A 2013-as felmérésben 300 vállalat vett részt. A minta alapjellemzői ugyan nem tesznek eleget 

a statisztikai reprezentativitás szigorú követelményeinek, de jól szolgálják a kutatás céljait,

mely szándékosan a kis- és közepes vállalatokra fókuszált. Kisvállalatok adták a minta 11 

százalékát, középvállalatok a 73 százalékát, nagyvállalatok a 16 százalékát. Legnagyobb 

arányban a feldolgozóipari (45%), kereskedelmi (20%) és szolgáltató (15%) cégek szerepelnek 

a mintában. A válaszadó vállalatok 71 százaléka dominánsan belföldi magántulajdonos(ok) 

kezében van, 23 százaléka többségében külföldi, 6 százaléka magyar állami tulajdonban.

Összességében a minta kétharmadát hazai magántulajdonban lévő kis- és középvállalatok adták 

(Chikán et al., 2014; Csesznák és Wimmer, 2014).

A Versenyképesség-kutatásokban a felső vezetők által kitöltött kérdőíveknek a kezdetektől 

fontos eleme a vállalati működés érintettjeivel, köztük az üzleti partnerekkel, a beszállítókkal 

                                                           
1  A legutóbbi kutatás hátteréről és első eredményeiről ad átfogó képet a minden adatfelvétel után
hagyományosan elkészített gyorsjelentés (lásd: Chikán et al. 2014). A korábbi kutatások eredményei 
megtalálhatók a www.versenykepesseg.uni-corvinus.hu webhelyen. 
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beszállítói kapcsolatokra értéket teremtő tényezőként, mint a versenyben lemaradók vagy az 

átlagos teljesítményt nyújtók.

A következőkben bemutatom az empirikus kutatás hátterét, a vizsgált minta jellemzőit és a 

vállalati teljesítmény alapján kialakított csoportok jellemzőit (2. fejezet), majd a beszállítókkal 

kapcsolatos szemléletmód alapján jellemzem a teljesítményklasztereket (3. fejezet). Az 

összegzésben kiemelem a különböző teljesítménnyel jellemzett vállalatcsoportok fő eltéréseit 

és a sikeres vállalatokra jellemző szemléletmódot, mely a vállalatvezetők számára is hasznos 

szempontokat vet fel.

2. A kutatás módszere

A kutatás empirikus hátterét a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Versenyképesség Kutató

Központja által vezetett, „Versenyben a világgal” kutatási program legutóbbi kérdőíves 

felmérése adja. 1996-ban került sor az első átfogó, a vállalati működés számos területét lefedő, 

több mint 300 vállalat négy-négy felsővezetője (az első számú vezetők, a

marketing/kereskedelmi, a pénzügyi és a termelési területért felelős vezetők) véleményét 

rögzítő kérdőíves megkérdezésre. Jelen tanulmány a 2013-as, ötödik alkalommal lebonyolított 

versenyképességi felmérés beszállítói kapcsolatokhoz köthető néhány kérdésének elemzésre 

épít, a vállalati teljesítmény jellemzőivel való kapcsolatot állítva a középpontba.1

2.1. A minta jellemzői és a vizsgált kérdések

A 2013-as felmérésben 300 vállalat vett részt. A minta alapjellemzői ugyan nem tesznek eleget 

a statisztikai reprezentativitás szigorú követelményeinek, de jól szolgálják a kutatás céljait,

mely szándékosan a kis- és közepes vállalatokra fókuszált. Kisvállalatok adták a minta 11 

százalékát, középvállalatok a 73 százalékát, nagyvállalatok a 16 százalékát. Legnagyobb 

arányban a feldolgozóipari (45%), kereskedelmi (20%) és szolgáltató (15%) cégek szerepelnek 

a mintában. A válaszadó vállalatok 71 százaléka dominánsan belföldi magántulajdonos(ok) 

kezében van, 23 százaléka többségében külföldi, 6 százaléka magyar állami tulajdonban.

Összességében a minta kétharmadát hazai magántulajdonban lévő kis- és középvállalatok adták 

(Chikán et al., 2014; Csesznák és Wimmer, 2014).

A Versenyképesség-kutatásokban a felső vezetők által kitöltött kérdőíveknek a kezdetektől 

fontos eleme a vállalati működés érintettjeivel, köztük az üzleti partnerekkel, a beszállítókkal 

                                                           
1  A legutóbbi kutatás hátteréről és első eredményeiről ad átfogó képet a minden adatfelvétel után
hagyományosan elkészített gyorsjelentés (lásd: Chikán et al. 2014). A korábbi kutatások eredményei 
megtalálhatók a www.versenykepesseg.uni-corvinus.hu webhelyen. 
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és a vevőkkel való kapcsolatok, szemléletmód vizsgálata. (A korábbi eredményekről lásd pl. 

Wimmer, 2005a, 2005b; Esse et al. 2012; Wimmer et al. 2012.) A termelésért felelős vezetők 

számára készült kérdőívben helyet kaptak a beszerzéssel és beszállítói kapcsolatokkal, azok 

kezelésével, szempontjaival kapcsolatos kérdések. A felmérés egészére jellemző, hogy a 

tényadatok (vállalati jellemzők) mellett többségében a vállalatvezetők értékelését, észlelését,

véleményét igyekszik összegyűjteni. Emiatt kifejezetten alkalmas az attitűdök vizsgálatára, a 

szemléletbeli eltérések és azok lehetséges hatásainak elemzésére.

Jelen kutatásban a beszállítói oldalra fókuszálva, a termelésért felelős vezetők által kitöltött

kérdőívek három kérdése alapján azt vizsgáltam, hogy a vállalati szakemberek véleménye 

szerint (1) melyek a beszerzés hatékonysága szempontjából leginkább fontos tényezők, (2)

melyek a beszállítók értékelésének legfontosabb szempontjai, valamint (3) mikor értékes egy 

adott beszállítóval való kapcsolat. Az értékelés mindhárom kérdés esetében 1–5 skálán történt, 

egy-egy előzetesen megadott lista (állítások, illetve szempontok) alapján.

2.2. A vállalati teljesítmény alapján kialakított klaszterek

A vállalati teljesítmény jellemzése a vállalatvezetők által adott önértékelések alapján történt.2

A felsővezetők az iparági átlaghoz viszonyítva ötfokozatú Likert-skálán értékelték vállalatuk,

illetve (több üzletág esetén) kiemelt üzletáguk teljesítményét belföldi összehasonlításban a

következő hat szempont alapján: árbevétel-arányos nyereség, tőkejövedelmezőség, piaci 

részesedés (az árbevétel alapján), technológiai színvonal, menedzsment (kompetens vezetők), 

az alaptermék/szolgáltatás minősége. Általában elmondható, hogy a válaszadók többsége (az 

egyes kérdések esetében megközelítőleg fele) az iparági átlagszínvonalhoz hasonlónak tartja 

vállalata teljesítményét. A minőség tekintetében viszonylag többen értékelik magukat az

átlagosnál jobbnak, sőt élenjárónak, míg a pénzügyi eredményekben, jövedelmezőségi 

mutatókban nagyobb az elmaradást észlelők aránya.

A vállalati jellemzők összefüggéseit vizsgáló első elemzésünkben e teljesítményjellemzők 

vizsgálatára faktorelemzést, majd erre építve klaszterelemzést végeztünk (részletesebben lásd: 

Csesznák és Wimmer, 2014). A következőkben e csoportosítás alapján vizsgálom majd a 

beszállítói kapcsolatokra vonatkozó szemléletmód eltéréseit (lásd 3. fejezet). A minta 

vállalatainak több mint 94 százaléka (283 vállalat) volt besorolható, négy jól elkülöníthető,

különböző működési, piaci és pénzügyi teljesítménnyel jellemezhető csoportba (Csesznák és 

                                                           
2 A felmérésben rendelkezésre állnak a válaszadó cégek pénzügyi adatai is, de a teljesítmény több szempontú, 
működési, piaci és pénzügyi jellemzőinek értékelése érdekében (a korábbi kutatások tapasztalatait is figyelembe 
véve) a vállalatvezetői értékelések használata mellett döntöttünk.

 
 

Wimmer, 2014). Az 1. ábra a teljesítményklaszterekbe sorolt vállalatok jellemzőit foglalja 

össze a felső vezetők értékelése alapján, ahol az ötfokozatú skálán a 3-as érték az iparági 

átlagnak megfelelő, az 5-ös értékelés az azt jelentősen meghaladó, élenjáró teljesítményt jelezte.

A csoportok részletesebb elemzéséről és más vállalati jellemzőkkel való összefüggéseiről lásd:

Csesznák és Wimmer, 2014.

1. ábra. A klaszterek teljesítményjellemzői az iparági átlagszínvonalhoz képest (vállalatvezetői 

értékelések átlaga, 1–5 skálán). Forrás: Csesznák és Wimmer (2014) alapján saját szerkesztés.

A Lemaradók csoportjába sorolt 64 vállalatot (a minta 23 százalékát) átlagos működési 

teljesítmény, az iparági átlagnál gyengébb piaci és pénzügyi teljesítmény jellemzi. Az

Átlagosan teljesítő 113 vállalat (a válaszadók 40 százaléka) felső vezetői az iparági 

átlagszínvonalhoz hasonlónak értékelték a működési, piaci és pénzügyi teljesítményüket is. A

Pénzügyi teljesítményben elmaradók (31 vállalat, 11%) csoportjába tartozók a működési 

teljesítmény jellemzőiben és a piaci részesedés tekintetében az iparági átlagnál jobbnak 

értékelték teljesítményüket, de a jövedelmezőségi mutatók esetében az iparági átlagnál 

gyengébb teljesítményről számoltak be. (Ebbe a csoportba tartozhatnak fiatal cégek, melyeknél 

a jó működési, piaci eredmények még nem jelentkeznek a pénzügyi eredményben, illetve piacot 

vesztő vagy vevőik problémái miatt leszálló ágba került cégek is.) A legjobb teljesítményt 
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Wimmer, 2014). Az 1. ábra a teljesítményklaszterekbe sorolt vállalatok jellemzőit foglalja 

össze a felső vezetők értékelése alapján, ahol az ötfokozatú skálán a 3-as érték az iparági 

átlagnak megfelelő, az 5-ös értékelés az azt jelentősen meghaladó, élenjáró teljesítményt jelezte.

A csoportok részletesebb elemzéséről és más vállalati jellemzőkkel való összefüggéseiről lásd:

Csesznák és Wimmer, 2014.

1. ábra. A klaszterek teljesítményjellemzői az iparági átlagszínvonalhoz képest (vállalatvezetői 

értékelések átlaga, 1–5 skálán). Forrás: Csesznák és Wimmer (2014) alapján saját szerkesztés.

A Lemaradók csoportjába sorolt 64 vállalatot (a minta 23 százalékát) átlagos működési 

teljesítmény, az iparági átlagnál gyengébb piaci és pénzügyi teljesítmény jellemzi. Az

Átlagosan teljesítő 113 vállalat (a válaszadók 40 százaléka) felső vezetői az iparági 

átlagszínvonalhoz hasonlónak értékelték a működési, piaci és pénzügyi teljesítményüket is. A

Pénzügyi teljesítményben elmaradók (31 vállalat, 11%) csoportjába tartozók a működési 

teljesítmény jellemzőiben és a piaci részesedés tekintetében az iparági átlagnál jobbnak 

értékelték teljesítményüket, de a jövedelmezőségi mutatók esetében az iparági átlagnál 

gyengébb teljesítményről számoltak be. (Ebbe a csoportba tartozhatnak fiatal cégek, melyeknél 

a jó működési, piaci eredmények még nem jelentkeznek a pénzügyi eredményben, illetve piacot 

vesztő vagy vevőik problémái miatt leszálló ágba került cégek is.) A legjobb teljesítményt 
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A teljesítményklasztereket vizsgálva valamennyi szempont megítélésében szignifikáns a 

vállalatcsoportok közti eltérés. A 2. ábrán hat tényezőt emeltem ki, melyek leginkább 

kapcsolódnak a beszállítói kapcsolatok kezeléséhez, megítéléséhez.3

2. ábra. A beszerzés hatékonysága szempontjából leginkább fontosnak tartott tényezők eltérései 

a teljesítményklaszterek között (átlagos értékelés 1–5 skálán). Forrás: saját szerkesztés.

A jobb teljesítményt nyújtó cégek jóval fontosabbnak tartják a beszállítók menedzseléséhez 

kapcsolódó tevékenységeket: különösen a beszállítók minősítése és a beszállító-fejlesztés 

esetében jelentős az eltérés az átlagos értékeléshez képest (0,46, illetve 0,47 pont az 1–5 skálán). 

A beszállítói kockázatok csökkentése a Lemaradóknál az első (holtversenyben a hosszú távú 

kapcsolatok kialakításával), az Átlagosan teljesítők körében a második legfontosabb szempont, 

míg a Vezetők és a Pénzügyi teljesítményben elmaradó, de működési szinten jól teljesítők 

csoportjában ennél fontosabbnak értékelték a beszállítók minősítését. Ez arra is utal, hogy a 

                                                           
3 Ezek közül a beszerzési szakemberek képzése főként közvetett, azonban erőteljes hatással lehet a 
beszállítói kapcsolatok hosszú távú kezelésére, így az erre vonatkozó vélemények bemutatását 
fontosnak tartottam a közvetlenül a beszállító menedzsmenthez kapcsolódó kérdések mellett. 
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nyújtó Vezetők csoportjába 75 vállalat (a minta 26 százaléka) került, melyeket minden vizsgált 

teljesítményjellemzőben, a működési, piaci és pénzügyi teljesítményben is az iparági átlagot

meghaladó teljesítmény jellemez a vállalatvezetők szerint. (Csesznák és Wimmer, 2014 alapján)

3. A beszállítói kapcsolatok szerepe a sikeres vállalatok megközelítésében

A következőkben a különböző teljesítménnyel jellemzett vállalatcsoportok beszerzéssel, 

beszállítói kapcsolatokra vonatkozó szemléletmódjának, attitűdjeinek eltéréseit vizsgálom. Az 

elemzés három területre terjed ki:

 A beszállítók szerepe a hatékony beszerzésben: hogyan látják a beszállítók szerepét a

vállalatvezetők, mely beszállítókkal kapcsolatos tényezőket tekintenek a beszerzés 

hatékonysága szempontjából leginkább fontosnak;

 Beszállító-értékelési szempontok: melyek a beszállító-értékelés legfontosabbnak tekintett 

szempontjai.

 Értékes beszállítói kapcsolatok: melyek a vállalatvezetők által értékesnek tekintett 

beszállítói kapcsolatok fő jellemzői.

A Versenyképesség-kutatás felmérésében a termelésért felelős vezetők véleménye alapján 

vizsgáltuk e területeket: a válaszadók 1–5 Likert skálán értékeltek különböző állításokat, 

fejezték ki egyetértésüket vagy egyet nem értésüket, illetve értékeltek különböző tényezőket, 

szempontokat azok általuk észlelt fontosságát jelezve. Az elemzések eredményei alapján azt 

emelem ki, hogy milyen eltérések mutatkoznak a jobb teljesítményt nyújtó és a kevésbé sikeres 

vállalatok között: mely jellemzőkben tér el a működési, piaci és pénzügyi teljesítmény terén is 

kiemelkedő Vezető cégek beszállítókkal kapcsolatos szemlélete az átlagos értékeléstől, illetve 

a Lemaradó, gyengébb teljesítményt nyújtó vállalkozásokétól. Az eredmények elsősorban a 

szemléletbeli különbségekre világítanak rá, melyeknek esetenként a gyakorlatbeli 

következményei is megfigyelhetők. 

3.1. A beszállítók szerepének észlelése a beszerzés hatékonyságában 

A Versenyképesség-kutatás felmérésében a termelésért felelős vezetők 11 tényezőt (célt, 

tevékenységet) értékeltek annak alapján, hogy véleményük szerint melyek a leginkább fontosak 

a beszerzés hatékonysága szempontjából. A legfontosabbnak tartott tényezők a minőség 

növelése és a költségcsökkentés (4,1 pontos átlagos értékelés az 1–5 skálán), ezt követi a 

beszállítókkal való hosszú távú kapcsolatok kialakítása (3,9).
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A teljesítményklasztereket vizsgálva valamennyi szempont megítélésében szignifikáns a 

vállalatcsoportok közti eltérés. A 2. ábrán hat tényezőt emeltem ki, melyek leginkább 

kapcsolódnak a beszállítói kapcsolatok kezeléséhez, megítéléséhez.3

2. ábra. A beszerzés hatékonysága szempontjából leginkább fontosnak tartott tényezők eltérései 

a teljesítményklaszterek között (átlagos értékelés 1–5 skálán). Forrás: saját szerkesztés.

A jobb teljesítményt nyújtó cégek jóval fontosabbnak tartják a beszállítók menedzseléséhez 

kapcsolódó tevékenységeket: különösen a beszállítók minősítése és a beszállító-fejlesztés 

esetében jelentős az eltérés az átlagos értékeléshez képest (0,46, illetve 0,47 pont az 1–5 skálán). 

A beszállítói kockázatok csökkentése a Lemaradóknál az első (holtversenyben a hosszú távú 

kapcsolatok kialakításával), az Átlagosan teljesítők körében a második legfontosabb szempont, 

míg a Vezetők és a Pénzügyi teljesítményben elmaradó, de működési szinten jól teljesítők 

csoportjában ennél fontosabbnak értékelték a beszállítók minősítését. Ez arra is utal, hogy a 

                                                           
3 Ezek közül a beszerzési szakemberek képzése főként közvetett, azonban erőteljes hatással lehet a 
beszállítói kapcsolatok hosszú távú kezelésére, így az erre vonatkozó vélemények bemutatását 
fontosnak tartottam a közvetlenül a beszállító menedzsmenthez kapcsolódó kérdések mellett. 
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jobb teljesítményt nyújtók nemcsak a célt (a kockázat csökkentését, vagy a költségcsökkentés 

és a minőség javításának célját) látják, hanem az ezek eléréséhez vezető eszközöket is 

(beszállítók minősítése, fejlesztése) inkább ismerik, alkalmazzák. A beszerzési szakemberek 

képzése fontosságát tekintve minden vállalatcsoportban az utolsó helyre került, de relatív 

fontosságát a Vezetők érzik leginkább (0,44 ponttal magasabb értékelés az átlagosnál).

3.2. A beszállítók értékelésének legfontosabb szempontjai 

A beszállítók értékelésének legfontosabb szempontjainak listáját a beszállítói teljesítmény 

könnyebben megítélhető, klasszikus jellemzői, a szállítási teljesítmény, a kedvező ár és fizetési 

feltételek, valamint a jó termékminőség vezetik mind a négy csoportban. A szubjektívebb, 

kevésbé mérhető tényezők, a kapcsolati jellemzők, beszállítói készségek és képességek a lista 

végén találhatók. A csoportok közötti eltéréseket az 1. táblázat foglalja össze, az észlelt 

fontosság szerinti csökkenő sorrendben.

Lemaradók Átlagosan 
teljesítők

Pénzügyi 
teljesítményben 

elmaradók
Vezetők Minden 

válaszadó

Szállítási teljesítmény 
(megbízhatóság, gyorsaság, 

rugalmasság)*
4,33 4,01 4,29 4,44 4,20

Kedvező ár és fizetési 
feltételek* 4,35 3,99 4,10 4,38 4,16

Magas termékminőség 4,13 4,00 4,24 4,44 4,15
Magas technológiai színvonal 3,93 3,86 4,05 4,24 3,97
Alacsony logisztikai költségek 

(szállítás, raktárazás, 
anyagkezelés)

3,98 3,71 3,71 4,10 3,85

Szállítói potenciál (fejlődési 
képesség / múltbeli teljesítmény) 3,73 3,54 3,90 3,95 3,71

A beszállító földrajzi közelsége* 3,63 3,60 3,71 3,90 3,68
Kedvező kapcsolódó 

szolgáltatások 3,45 3,53 3,71 3,95 3,62

Hajlandóság a költség- és más 
információk megosztására 3,55 3,53 3,52 3,74 3,58

Termékváltási, termékmegújítási 
képesség* 3,53 3,41 3,62 3,77 3,54

Együttműködés a 
termékfejlesztésben és 
problémamegoldásban

3,43 3,33 3,95 3,72 3,50

1. táblázat. A beszállítók értékelésének legfontosabb szempontjai a teljesítményklaszterekben 
(átlagos értékelés 1–5 skálán). Forrás: saját szerkesztés.
* p<0,05

Az Átlagosan teljesítők tulajdonítják a legkisebb jelentőséget a beszállító-értékelés vizsgált 

szempontjainak, míg a legjobb teljesítményt nyújtó Vezetők szinte minden jellemzőt 

 
 

fontosabbnak értékeltek a többieknél, így a kapcsolati, együttműködési jellemzőket is. Egyetlen 

kivétel a termékfejlesztésben és problémamegoldásban való együttműködés, melyet a 

Pénzügyileg lemaradó, de működési szinten jól teljesítők csoportja valamivel fontosnak 

értékelt.

3.3. Az értékesnek tartott beszállítói kapcsolatok jellemzői

A Versenyképesség-kutatás felmérésében résztvevő vállalatok termelésért felelős vezetőitől azt

is kértük, hogy értékeljenek különböző állításokat: mikor tekintenek egy beszállítóval való 

kapcsolat értékesnek. A felsorolt 12 szempont közül  hasonlóan a korábbi felmérések 

eredményeihez (lásd pl. Wimmer, 2005b; Wimmer et al. 2012)  a megbízhatóság és az ígéretek 

betartásának fontosságában értenek leginkább egyet a vállalati szakemberek (4,5 pontos átlagos 

értékelés az 1–5 skálán), csak ezt követi a beszállítótól kapott információk relevanciája és a 

kapcsolattartók szakmai hozzáértése. A beszállítók fejlesztésekhez való hozzáállása a kevésbé 

fontosnak tartott tényezők között szerepel. A 2. táblázat a szempontok átlagos értékeléseit 

mutatja az észlelt fontosság szerinti csökkenő sorrendben.

Átlagos 
értékelés

A beszállító megbízható 4,55
A szállító betartja az ígéreteit 4,54

A szállítótól kapott információk megbízhatók és relevánsak 4,23
Hozzáértők az emberek, akikkel a szállító vállalatánál önöknek kapcsolata van 4,09

A beszállító a termék fejlesztésekor gondol a vevő vevőire, 
együttműködő a fejlesztésekben 3,98

Az önök iparágában a beszállító különleges szaktudásáról ismert 3,89
Az adott szállítóval való kapcsolat fenntartása könnyebb, 

mint más, potenciális szállítókkal való kapcsolatok kialakítása 3,84

A beszállító hozzájárul vállalatunk kedvező megítéléséhez az iparágban 3,83
A beszállító megosztja önökkel a legjobb iparági megoldásokat és gyakorlatot 3,82

A beszállító folyamatos termékfejlesztést végez 3,75
Az adott beszállítóval végzett fejlesztések más kapcsolatokban is 

felhasználhatók 3,70

2. táblázat. Az értékesnek tartott beszállítói kapcsolatok jellemzői (egyetértés átlagos 
értékelése, 1–5 skálán). Forrás: saját szerkesztés.

A különböző teljesítménnyel jellemezhető vállalatcsoportokba sorolt cégek értékelése között a 

vizsgált 12 szempont közül 8 esetében szignifikáns az eltérés (p<0,05; a vállalat kedvező

megítéléséhez való hozzájárulás esetében p<0,1). A 3. ábra az átlagos értékeléstől való eltérést 

mutatja az egyes teljesítményklaszterekben e nyolc jellemző esetében. 
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fontosabbnak értékeltek a többieknél, így a kapcsolati, együttműködési jellemzőket is. Egyetlen 

kivétel a termékfejlesztésben és problémamegoldásban való együttműködés, melyet a 

Pénzügyileg lemaradó, de működési szinten jól teljesítők csoportja valamivel fontosnak 

értékelt.

3.3. Az értékesnek tartott beszállítói kapcsolatok jellemzői

A Versenyképesség-kutatás felmérésében résztvevő vállalatok termelésért felelős vezetőitől azt

is kértük, hogy értékeljenek különböző állításokat: mikor tekintenek egy beszállítóval való 

kapcsolat értékesnek. A felsorolt 12 szempont közül  hasonlóan a korábbi felmérések 

eredményeihez (lásd pl. Wimmer, 2005b; Wimmer et al. 2012)  a megbízhatóság és az ígéretek 

betartásának fontosságában értenek leginkább egyet a vállalati szakemberek (4,5 pontos átlagos 

értékelés az 1–5 skálán), csak ezt követi a beszállítótól kapott információk relevanciája és a 

kapcsolattartók szakmai hozzáértése. A beszállítók fejlesztésekhez való hozzáállása a kevésbé 

fontosnak tartott tényezők között szerepel. A 2. táblázat a szempontok átlagos értékeléseit 

mutatja az észlelt fontosság szerinti csökkenő sorrendben.

Átlagos 
értékelés

A beszállító megbízható 4,55
A szállító betartja az ígéreteit 4,54

A szállítótól kapott információk megbízhatók és relevánsak 4,23
Hozzáértők az emberek, akikkel a szállító vállalatánál önöknek kapcsolata van 4,09

A beszállító a termék fejlesztésekor gondol a vevő vevőire, 
együttműködő a fejlesztésekben 3,98

Az önök iparágában a beszállító különleges szaktudásáról ismert 3,89
Az adott szállítóval való kapcsolat fenntartása könnyebb, 

mint más, potenciális szállítókkal való kapcsolatok kialakítása 3,84

A beszállító hozzájárul vállalatunk kedvező megítéléséhez az iparágban 3,83
A beszállító megosztja önökkel a legjobb iparági megoldásokat és gyakorlatot 3,82

A beszállító folyamatos termékfejlesztést végez 3,75
Az adott beszállítóval végzett fejlesztések más kapcsolatokban is 

felhasználhatók 3,70

2. táblázat. Az értékesnek tartott beszállítói kapcsolatok jellemzői (egyetértés átlagos 
értékelése, 1–5 skálán). Forrás: saját szerkesztés.

A különböző teljesítménnyel jellemezhető vállalatcsoportokba sorolt cégek értékelése között a 

vizsgált 12 szempont közül 8 esetében szignifikáns az eltérés (p<0,05; a vállalat kedvező

megítéléséhez való hozzájárulás esetében p<0,1). A 3. ábra az átlagos értékeléstől való eltérést 

mutatja az egyes teljesítményklaszterekben e nyolc jellemző esetében. 
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3. ábra. Az értékesnek tartott beszállítói kapcsolatok jellemzői a teljesítményklaszterekben (az 

átlagos értékeléstől való eltérés). Forrás: saját szerkesztés.

3.4. A jobb teljesítményt nyújtók beszállítókkal kapcsolatos szemléletmódja

A 4. ábra az előző (3.1–3.3.) pontokban bemutatott elemzések alapján azokat a tényezőket emeli 

ki, melyeknél a leginkább eltér a Vezetők szemléletmódja az átlagostól, illetve a Lemaradókétól

a vizsgált három kérdéskörben: a beszállítók beszerzés hatékonyságában játszott szerepe 
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megítélésében, a beszállító-értékelés fontosnak tartott szempontjaiban, valamint az értékesnek 

tartott beszállítói kapcsolatok jellemzőinek értékelésében.

4. ábra. A Vezetők által jelentősen fontosabbnak tartott tényezők a beszállítói kapcsolatok 

terén (átlagos pontszám eltérése a teljes válaszadói kör, illetve a Lemaradók értékelésétől, 

p<0,05). Forrás: saját szerkesztés.

A Vezetők közé tartozó cégek valamennyi szempontot fontosabbnak tekintik az átlaghoz,

illetve a többi csoportba sorolt vállalathoz képest. Bár a vizsgált jellemzők sorrendje hasonló, 

a Vezetők nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a beszállítói oldal értékteremtő képességének:

az átlagos értékelés valamennyi vizsgált szempontnál 4 pont felett volt. Különösen a 

fejlesztéssel kapcsolatos szempontoknak (a beszállító folyamatos termékfejlesztést végez, 

illetve megosztja a legjobb iparági tapasztalatokat stb.) tulajdonítanak az átlagosnál jóval 
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megítélésében, a beszállító-értékelés fontosnak tartott szempontjaiban, valamint az értékesnek 

tartott beszállítói kapcsolatok jellemzőinek értékelésében.

4. ábra. A Vezetők által jelentősen fontosabbnak tartott tényezők a beszállítói kapcsolatok 

terén (átlagos pontszám eltérése a teljes válaszadói kör, illetve a Lemaradók értékelésétől, 

p<0,05). Forrás: saját szerkesztés.

A Vezetők közé tartozó cégek valamennyi szempontot fontosabbnak tekintik az átlaghoz,

illetve a többi csoportba sorolt vállalathoz képest. Bár a vizsgált jellemzők sorrendje hasonló, 

a Vezetők nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a beszállítói oldal értékteremtő képességének:

az átlagos értékelés valamennyi vizsgált szempontnál 4 pont felett volt. Különösen a 

fejlesztéssel kapcsolatos szempontoknak (a beszállító folyamatos termékfejlesztést végez, 

illetve megosztja a legjobb iparági tapasztalatokat stb.) tulajdonítanak az átlagosnál jóval 
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fontosabbnak szerepet: a beszállítók által végzett termékfejlesztés, mint az értékes kapcsolatok 

jellemzője 0,35 ponttal magasabbra értékelt az átlagosnál. A Lemaradókhoz képest a 

legnagyobb eltérés a legjobb iparági gyakorlat megosztásának, valamint a beszállító különleges 

szaktudásának értékteremtő tényezőként való értékelésénél figyelhető meg: 0,63 ponttal 

magasabb átlagos értékelés az ötfokozatú skálán a Vezetők csoportjában a Lemaradókhoz 

képest mindkét szempontnál. A beszállítók szaktudását a Pénzügyi teljesítményben lemaradó, 

de a működési szinten jó teljesítményt nyújtó csoport is viszonylag fontosnak tartja. 

Szembetűnő, hogy az Átlagos teljesítményt nyújtók egyik vizsgált jellemzőt sem tartják 

kiemelten fontosnak. A Lemaradóknál érezhető a teljesítménykényszer, a beszállítók 

megbízhatósága és ígéreteik betartása mellett a beszállítónak köszönhető jó hírnév is az 

átlagosnál fontosabb megítélésük szerint, de a fejlesztéssel kapcsolatos szempontokra nem jut 

figyelem vagy erőforrás.

4. Összegzés

A működési, piaci és pénzügyi tekintetben is jó teljesítményt nyújtó, vezető cégek nagyobb 

figyelemmel vannak a beszállítói kapcsolataikra, mint a lemaradók vagy az iparági átlag szerint 

teljesítők a kutatás eredményei szerint. Az összkép azt jelzi, hogy a versenyképesebb, jobb 

teljesítményt nyújtó vállalakozások vezetői fontosabbnak tartják a beszállítók értékelését és 

fejlesztését is. Az alapvetőnek tekinthető, „klasszikus” elvárások (termékminőség, szállítási 

teljesítmény, árak) mellett a beszállító képességeit, szakértelemét, együttműködési készségét is 

fontosabbnak tekintik, ami jelentős szemléletbeli eltérést jelez az átlagoshoz képest.

Az átlaghoz képest az iparági versenyben lemaradók fontosabbnak észlelnek több alapvető,

általánosan elfogadott szempontot (például a szállítási teljesítményt, a kedvező árakat és fizetési 

feltételeket, a beszállító megbízhatóságát), de gyakran ezen túlmutató elvárásokat is. Ez 

egyfajta „tűzoltás”, észlelt teljesítménykényszer jele is lehet: a vállalatvezetők keresik a 

lehetőségeket, mely területeken kellene/lehetne fejlődniük a teljesítmény javításához, a

célokat/irányt felismerik, ugyanakkor a szükséges eszköztár vagy erőforrások hiányoznak.

Az átlagos teljesítményt nyújtókat gyakran fókusz nélküli szemlélet jellemzi, nincsenek kiemelt 

célok, erőforrások, fejlesztési területek, s így van ez a beszállítói kapcsolatok terén is. A vizsgált 

vállalatcsoportok között a pénzügyi teljesítményben elmaradó, de a működési szinten 

(termékminőségben, menedzsment képességekben) és piaci eredményekben jobb teljesítményt 

nyújtók szemléletében az átlagosnál erősebb az együttműködési lehetőségekre való figyelem.

A cikkben a „Versenyben a világgal” kutatási program legutóbbi, 300 vállalatra kiterjedő 

felmérése alapján vizsgáltam a beszállítói kapcsolatra vonatkozó vállalatvezetői szemléletmód 

 
 

néhány jellemzőjét. A minta ugyan nem reprezentatív, de – a korábbi versenyképesség-

kutatások tapasztalatai alapján is – az eredmények fontos képet adnak a vállalatvezetők 

véleményéről és a szemléletmódbeli eltérésekről. Az eredmények szerint a sikeres, 

versenyképesebb cégek nagyobb figyelemmel vannak üzleti partnereikre a beszállítói oldalon

is, fontosabbnak tartják e kapcsolatok jellemzőit, több területen, nagyobb elvárásokkal jelennek 

meg a partnereik felé, s mondhatjuk: inkább tekintenek erőforrásként, fejlesztési lehetőségek 

hordozójaként, sőt értékteremtő tényezőként a beszállítói kapcsolatra. 
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Összefoglaló

A kiterjesztett ellátási hálózatba már nem csak a megrendelő és beszállítója kapcsolata, hanem a logisztikai 

folyamatok szempontjából nélkülözhetetlen logisztikai szolgáltatók is beletartoznak. Tanulmányunk célja, hogy 

bemutasson néhány alapvető kiterjesztett ellátási hálózati felépítést, és meghatározza azokat a dimenziókat, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy azonosítani tudjuk a hálózat legkisebb elemzési egységét. Az irodalom 

elemzése alapján arra jutottunk, hogy az ellátási hálózatok struktúráját leginkább a logisztikai szolgáltatás jellege, 

a lefedett földrajzi terület, a szereplők típusai és a felek közötti koordináció és irányítás jellege határozza meg. A 

tanulmányban négy ellátási hálózat típust emeltünk ki. Mindegyik egyre komplexebb felépítést mutat, és 

rávilágítunk, hogy a hálózat legkisebb elemzési egysége egy konkrét üzleti tranzakció kapcsán igen bonyolult 

lehet.
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Bevezetés

Ma már egyre gyakrabban hallunk ellátási hálózatokról. Felmerül a kérdés, miben is különbözik 

ez a fogalom a hagyományos ellátási lánc koncepciójától. Az egyik legelterjedtebb értelmezés 

szerint abban, hogy a vizsgált hálózat nem csak a hagyományos ellátási láncot, azaz 

megrendelő–beszállító vállalatokat és azok kapcsolatrendszereit öleli fel, hanem a logisztikai 

folyamatok szempontjából nélkülözhetetlen logisztikai szolgáltató hálózatait is (szállítási lánc).

L
ogisztikai hálózatok, m

ikro- és m
akro m

egközelítésben



   LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2017     93

Ellátási hálózatok alapvető struktúrái
Dr. Gelei Andrea és Dr. Nagy Judit

Dr. Gelei Andrea

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyetemi tanára. Egyetem doktori fokozatát 1996-ban, PhD-ját 2007-ben 

szerezte, 2014-ben habilitált. 2005 és 2012 között vezette az Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment 

Tanszékét, koordinálta a Logisztikai menedzsment mesterszak országos alapításának folyamatát és vezette annak 

indítását a BCE-n. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság alapító tagja, 2008-tól Elnökségi 

tagja, 2014-től Oktatási Alelnöke. Titkára az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságának, tagja a Logisztikai 

Osztályközi Bizottságnak, 2015-től az MTA Közgyűlésének. Kutatási témakörei: logisztika és ellátási lánc-

menedzsment, üzleti hálózatok és kapcsolatok.

Email: andrea.gelei@uni-corvinus.hu

Dr. Nagy Judit

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) adjunktusa. PhD fokozatát 2012-ben szerezte az ellátási láncok 

menedzsmentje témakörében. Az Egyetem Logisztikai menedzsment mesterszakjának koordinátora, a duális 

mesterképzés felelőse. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Oktatói tagozatának vezetője. 

Az MTA Köztestületi tagja. Kutatási témakörei: az ellátási lánc menedzsmentje, ellátási hálózatok.

Email: judit.nagy@uni-corvinus.hu

Összefoglaló

A kiterjesztett ellátási hálózatba már nem csak a megrendelő és beszállítója kapcsolata, hanem a logisztikai 

folyamatok szempontjából nélkülözhetetlen logisztikai szolgáltatók is beletartoznak. Tanulmányunk célja, hogy 

bemutasson néhány alapvető kiterjesztett ellátási hálózati felépítést, és meghatározza azokat a dimenziókat, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy azonosítani tudjuk a hálózat legkisebb elemzési egységét. Az irodalom 

elemzése alapján arra jutottunk, hogy az ellátási hálózatok struktúráját leginkább a logisztikai szolgáltatás jellege, 

a lefedett földrajzi terület, a szereplők típusai és a felek közötti koordináció és irányítás jellege határozza meg. A 

tanulmányban négy ellátási hálózat típust emeltünk ki. Mindegyik egyre komplexebb felépítést mutat, és 

rávilágítunk, hogy a hálózat legkisebb elemzési egysége egy konkrét üzleti tranzakció kapcsán igen bonyolult 

lehet.

Kulcsszavak: ellátási hálózat, partnerkapcsolatok, nemzetköziesedés

Bevezetés

Ma már egyre gyakrabban hallunk ellátási hálózatokról. Felmerül a kérdés, miben is különbözik 

ez a fogalom a hagyományos ellátási lánc koncepciójától. Az egyik legelterjedtebb értelmezés 

szerint abban, hogy a vizsgált hálózat nem csak a hagyományos ellátási láncot, azaz 

megrendelő–beszállító vállalatokat és azok kapcsolatrendszereit öleli fel, hanem a logisztikai 

folyamatok szempontjából nélkülözhetetlen logisztikai szolgáltató hálózatait is (szállítási lánc).

Dr. Gelei Andrea
A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyetemi tanára. Egyetem doktori fokozatát 1996-
ban, PhD-ját 2007-ben szerezte, 2014-ben habilitált. 2005 és 2012 között vezette az Egyetem 
Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékét, koordinálta a Logisztikai menedzsment 
mesterszak országos alapításának folyamatát és vezette annak indítását a BCE-n. A Magyar 
Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság alapító tagja, 2008-tól Elnökségi tagja, 2014-től 
Oktatási Alelnöke. Titkára az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságának, tagja a Logisztikai 
Osztályközi Bizottságnak, 2015-től az MTA Közgyűlésének. Kutatási témakörei: logisztika és 
ellátási lánc-menedzsment, üzleti hálózatok és kapcsolatok.
Email: andrea.gelei@uni-corvinus.hu

Dr. Nagy Judit
A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) adjunktusa. PhD fokozatát 2012-ben szerezte az ellátási 
láncok menedzsmentje témakörében. Az Egyetem Logisztikai menedzsment mesterszakjának 
koordinátora, a duális mesterképzés felelőse. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési 
Társaság Oktatói tagozatának vezetője. Az MTA Köztestületi tagja. Kutatási témakörei: az 
ellátási lánc menedzsmentje, ellátási hálózatok.
Email: judit.nagy@uni-corvinus.hu

L
og

is
zt

ik
ai

 h
ál

óz
at

ok
, m

ik
ro

- é
s m

ak
ro

 m
eg

kö
ze

lít
és

be
n



94     LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2017

A hagyományos ellátási láncnak ezt a kiterjesztett, hálózati felfogását nevezzük ellátási 

hálózatnak (gyakran kiterjesztett ellátási láncnak). A hálózati elemzések igen összetettek és 

számos fogalmi és módszertani nehézséget vetnek fel. Klasszikusan a kapcsolati diádot (két 

együttműködő felet és a közöttük kialakuló üzleti kapcsolatot) tekintik az elemzés minimális 

egységének, olyan elemzési egységnek, amely esetében már hálózat jelenségek vizsgálhatók.

Ezt a diadikus megközelítést ma már számos kritika éri, többen felhívták a figyelmet arra, hogy 

amennyiben dinamikus jelenségeket kívánunk elemezni egy hálózatban, akkor a minimális 

elemzési egység a kapcsolati triád (három csomópont és a közöttük lévő kapcsolatok) kell, hogy 

legyen (Ritter, 2000; Choi és Wu, 2009).

Tanulmányunk célja, hogy rámutasson, még ez a triadikus megközelítés sem elegendő akkor, 

ha az előző értelemben vett kiterjesztett ellátási láncot, annak akár alapjelenségeit (pl. egy 

ellátási tranzakció lebonyolítását) szeretnénk akár csak leíró jelleggel bemutatni. A leíró igényű 

munkák esetében is igaz ilyen esetekben, hogy a diád, de sokszor a triád sem elegendő, ennél 

összetettebb alapstruktúrákban kell gondolkodni. Cikkünkben az ellátási hálózat olyan ellátási 

struktúráit mutatunk be, amelyek a kiterjesztett ellátási lánc szereplő típusait ölelik fel, azaz 

egy beszállítót (B), logisztikai szolgáltatót (LSZ) és a megrendelőt (M). A valóságban gyakran 

alkalmazott ilyen kiterjesztett ellátási lánc megoldások közül négyet tárgyalunk, és azonosítjuk 

azokat a jellemzőket, amelyek mentén ezeknek a megoldásoknak a szerkezete leírható.

Úgy véljük, minden további hálózati szintű elemzés szempontjából alapvetően fontos ez a lépés, 

annak a minimális strukturális egységnek a meghatározása, amely egyszerűsít ugyan világunk 

bonyolultságán, mégis elég összetett ahhoz, hogy az alapvető menedzsment kérdések 

vizsgálhatók legyenek.

1. Az ellátási lánc és a logisztikai szolgáltató lánc összekapcsolódott hálózatainak néhány

modellje

Ebben a fejezetben néhány, a való életből vett hálózati felépítést szeretnénk bemutatni.

Mindegyik gyakori megoldás a hagyományos ellátási láncok logisztikai szolgáltatók láncaival

kiterjesztett hálózataiban.

A bemutatott hálózat típusokat egy workshop keretében azonosítottuk, amelyet az OTKA K

115542 számú kutatási programjának keretében szerveztünk 2016 telén. A workshopon négy

gyakorló szakember vett részt, akik mindannyian nagy múltú, kiterjedt szállítási láncok 

központi vállalatainak vezetői, munkatársai. Íme a workshop segítségével azonosított négy

hálózati felépítés típus:

1) A lokális triád: A hálózat egy lokális beszállítóból, annak helyi megrendelőjéből, és a 

fizikai árumozgatást a két fél között megvalósító, 2PL logisztikai szolgáltatóból áll. 

2) A lokális triád, integrált ellátási láncban: A hálózat ezúttal is egy lokális 

beszállítóból, annak lokális vevőjéből, és a fizikai áruáramlást lebonyolító 2PL 

logisztikai szolgáltatóból áll, ám ezúttal a beszállító Vendor Managed Inventory (VMI) 

rendszerben szolgálja ki a vevőt.

3) A lokális kvadrát: Egy lokális beszállítóból és annak hasonlóképpen lokális 

megrendelőjéből, valamint az áruáramlás szervezését lebonyolító 4PL szolgáltatóból, 

továbbá a tényleges árumozgatást elvégző 2PL logisztikai szolgáltatóból álló hálózat. 

Nagyon fontos itt megjegyeznünk, hogy a hálózat ezúttal is három szereplős (beszállító, 

megrendelő, logisztikai szolgáltató), de a tényleges működés során már konkrétan négy 

szereplő vesz részt az együttműködésben, hiszen a logisztikai szolgáltatón belül meg 

kell különböztetnünk a fővállalkozót, akivel a beszállító szerződik az áru továbbítására, 

valamint az alvállalkozót, aki ténylegesen kivitelezi azt. 

4) A globális nyolcszereplős hálózat: Ebben a komplex esetben egy nemzetközi 

beszállító vállalat anyavállalatától indulunk, amely szerződésben áll egy hasonlóképpen 

globális megrendelő vállalat központjával. A tényleges logisztikai folyamat azonban 

nem kettejük között zajlik, hanem az adott árut legyártó beszállító leányvállalat fogja 

azt eljuttatni a megrendelő vállalat azon leányának, amely azt ténylegesen fel is fogja 

használni. Az áruáramlásért ezúttal is 4PL logisztikai szolgáltató felel, azt 2PL 

alvállalkozók részvételével bonyolítja. A 4PL szolgáltató rendelkezik anyavállalattal és 

lokális leányvállalattal. Ez a nyolcszög a globális, kiterjesztett értelemben vett ellátási

hálózatok egyik tipikus esete, ahol nyolc tényleges szereplő, cselekvő vállalat

működését kell összehangolni. Nemzetközi partnerek együttműködése esetén tehát 

jellemzően ez a legkisebb hálózat, elemzési egység, amelynek a tudományos kutatás 

alapjául kell szolgálnia.

2. A kiterjesztett értelemben vett ellátási hálózatok legkisebb egységének kiemelt jellemzői

Az előbbiekben röviden ismertetett hálózati alaptípusok segítségével a következő dimenziókat 

látjuk a hálózat legkisebb elemzési egységének meghatározása szempontjából:

1) a tranzakcióba, a logisztikai feladat lebonyolításába bevont logisztikai szolgáltató(k) típusa,

2) a szereplők által lefedett földrajzi terület (lokális vagy globális),

3) a szereplők típusai a hálózatban,

4) a felek közötti koordináció és irányítás eszközének (governance) típusa.
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1) A lokális triád: A hálózat egy lokális beszállítóból, annak helyi megrendelőjéből, és a 

fizikai árumozgatást a két fél között megvalósító, 2PL logisztikai szolgáltatóból áll. 

2) A lokális triád, integrált ellátási láncban: A hálózat ezúttal is egy lokális 

beszállítóból, annak lokális vevőjéből, és a fizikai áruáramlást lebonyolító 2PL 

logisztikai szolgáltatóból áll, ám ezúttal a beszállító Vendor Managed Inventory (VMI) 

rendszerben szolgálja ki a vevőt.

3) A lokális kvadrát: Egy lokális beszállítóból és annak hasonlóképpen lokális 

megrendelőjéből, valamint az áruáramlás szervezését lebonyolító 4PL szolgáltatóból, 

továbbá a tényleges árumozgatást elvégző 2PL logisztikai szolgáltatóból álló hálózat. 

Nagyon fontos itt megjegyeznünk, hogy a hálózat ezúttal is három szereplős (beszállító, 

megrendelő, logisztikai szolgáltató), de a tényleges működés során már konkrétan négy 

szereplő vesz részt az együttműködésben, hiszen a logisztikai szolgáltatón belül meg 

kell különböztetnünk a fővállalkozót, akivel a beszállító szerződik az áru továbbítására, 

valamint az alvállalkozót, aki ténylegesen kivitelezi azt. 

4) A globális nyolcszereplős hálózat: Ebben a komplex esetben egy nemzetközi 

beszállító vállalat anyavállalatától indulunk, amely szerződésben áll egy hasonlóképpen 

globális megrendelő vállalat központjával. A tényleges logisztikai folyamat azonban 

nem kettejük között zajlik, hanem az adott árut legyártó beszállító leányvállalat fogja 

azt eljuttatni a megrendelő vállalat azon leányának, amely azt ténylegesen fel is fogja 

használni. Az áruáramlásért ezúttal is 4PL logisztikai szolgáltató felel, azt 2PL 

alvállalkozók részvételével bonyolítja. A 4PL szolgáltató rendelkezik anyavállalattal és 

lokális leányvállalattal. Ez a nyolcszög a globális, kiterjesztett értelemben vett ellátási

hálózatok egyik tipikus esete, ahol nyolc tényleges szereplő, cselekvő vállalat

működését kell összehangolni. Nemzetközi partnerek együttműködése esetén tehát 

jellemzően ez a legkisebb hálózat, elemzési egység, amelynek a tudományos kutatás 

alapjául kell szolgálnia.

2. A kiterjesztett értelemben vett ellátási hálózatok legkisebb egységének kiemelt jellemzői

Az előbbiekben röviden ismertetett hálózati alaptípusok segítségével a következő dimenziókat 

látjuk a hálózat legkisebb elemzési egységének meghatározása szempontjából:

1) a tranzakcióba, a logisztikai feladat lebonyolításába bevont logisztikai szolgáltató(k) típusa,

2) a szereplők által lefedett földrajzi terület (lokális vagy globális),

3) a szereplők típusai a hálózatban,

4) a felek közötti koordináció és irányítás eszközének (governance) típusa.
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2.1. A logisztikai szolgáltatók típusai

Az alkalmazott logisztikai szolgáltató típusa fontos tényezője a kiterjesztett ellátási hálózat 

struktúrájának, és így azt is közvetlenül befolyásolja, hogy mi az a hálózati alapegység, amely 

segítségével a kiterjesztett ellátási láncok vizsgálhatók.

A kiszervezett szolgáltatás komplexitása alapján a külső logisztikai szolgáltatóknak számos 

típusát különíthetjük el. Abban az esetben, ha egy vállalat a logisztikai tevékenységet teljes 

egészében házon belül végzi el, a szakirodalom az 1PL fogalmat használja (Halászné, 2014; 

Vasiliauskas és Jakubauskas, 2007). A 2PL az első lépés a logisztika egy részének független 

szolgáltatóhoz való kiszervezése felé, ahol a szolgáltató a logisztikai folyamat egyes alapvető 

elemeit végzi el (főként szállítás, nemzetközi viszonylatban vámolás), jellemzően 

tranzakcionális alapon. A 3PL szolgáltatás összetettebb. Ebben az esetben a külső szolgáltató 

nem csak a szállításért felel, hanem jellemzően az áruk raktározásért is, hozzáadott érték 

szolgáltatásokat nyújt és operatívan irányítja a kapcsolódó anyagi és információáramlási 

folyamatokat. Ahogyan a kínált logisztikai szolgáltatási csomag egyre összetettebbé válik, úgy 

fejlődhet a logisztikai szolgáltató és megrendelője között a partnerkapcsolat hosszú távú és 

elkötelezettségen alapuló kapcsolattá. A 3PL szolgáltató maga is rendelkezik a szolgáltatás 

megvalósításához szükséges eszközökkel, de bevonhat további 2PL szolgáltatókat is a

megvalósításba. A még komplexebb szolgáltatást nyújtó logisztikai szolgáltató a 4PL. Ebben 

az esetben a szolgáltató átveszi megbízója ellátási láncának operatív menedzsmentjét. A 4PL-t

gyakran eszköz nélküli szolgáltatónak is hívják, mivel rendszerint saját maga nem rendelkezik 

eszközökkel, azokat más 2PL és 3PL szolgáltatóktól szerzi be. A siker érdekében egy 4PL 

szolgáltatót erősen integrálni szükséges a megbízó vállalat anyagi és információs folyamataiba, 

a tervezéstől gyakorlatilag a kiszállításig (KPMG, 2009).

2.2. Az egyes szereplő típusok tevékenységének földrajzi kiterjedése

A nemzetköziesedés, globalizáció nagy hatást gyakorol az ellátási hálózatok felépítésére. A 

nemzetközi vállalatok által megvalósított intenzív outsourcing és offshoring (kihelyezés) révén 

igen komplex üzleti hálózatok jöttek létre (Gereffi et al., 2001). Az ellátási lánc és a logisztikai 

szolgáltatók szállítási láncainak összehangolása lokális szinten is nagy kihívás. Nemzetközileg

szerteágazó hálózatok esetében azonban a szereplők egymáshoz való viszonyának, 

függőségeinek kezelése még sokkal összetettebb feladat (Hakansson és Persson, 2004).

Amikor fel akarjuk térképezni egy hálózat szerkezetét, a szereplők által lefedett földrajzi terület 

kérdése alapvető. Megkülönböztetünk helyi és nemzetközi hálózatokat. Előbbi esetben a 

tranzakció minden résztvevője helyi vállalkozás. Nemzetközi hálózat esetén pedig egy 

multinacionális megrendelő áll kapcsolatban egy jellemzően hasonlóképpen multinacionális

beszállítóval, és bíz meg egy, az előzőekből adódóan szintén nemzetközi lefedettséggel bíró 

logisztikai szolgáltatót.

2.3. Szereplő típusok és tényleges cselekvők a hálózatban

A hálózat csomópontok és azok kapcsolati viszonyrendszereként értelmezhető. Dubois és 

szerzőtársai (2011) megállapítják, hogy kiterjesztett értelemben vett ellátási lánc esetén a 

hálózat vizsgálatának legkisebb egységeként a triádot kell alkalmazni, hiszen három 

csomópont, azaz cselekvő típus szükségszerűen jelen van benne (a megrendelő, a beszállító és 

közöttük a logisztikai szolgáltató), és ezek mindegyike speciális tevékenységek elvégzéséért 

felel. Mint azt az előzőekben felvillantottuk, a valóságos esetek jelentős részében a triád kevés

ahhoz, hogy akár egyetlen tranzakció lebonyolításában résztvevő csomópontokat magába 

foglalja.

A kiterjesztett ellátási lánc esetében a szereplők típusa valóban háromféle lehet (megrendelő, 

logisztikai szolgáltató és beszállító), a tényleges cselekvők (aktorok) azonban már többen

lehetnek. Ennek oka alapvetően az egyes szereplő típusok nemzetköziesedésében és ezzel belső 

üzleti hálózataik, globális értékláncaik összetettségében keresendő. A szereplő típusok mellett 

tehát a működés mögötti struktúrát meghatározó alapvető fontosságú fogalom a cselekvő, vagy 

szereplő. Ez azt a hálózati csomópontot (többnyire nemzetközi vállalat leányvállalatait) jelöli, 

akik a tényleges működés során szerepet vállal a komplex ellátási feladatban.

Az IMP Csoport régóta alkalmazza a cselekvő (aktor) fogalmát (Hakansson és Snehota ed.,

1995), azt azonban hol a cselekvő típus, hol a tényleges cselekvő értelemben használja. E két 

fogalom közötti különbség ugyanakkor fontos, hiszen e különbségtétel nélkül a hálózat 

struktúrájának már a puszta feltérképezése is nehézségekbe ütközik. 

2.4. Irányítási mechanizmusok a hálózatban

A tranzakciós költségek elméletére (Williamson, 1979; Ouchi, 1980) és a B2B szakirodalomra 

(Jap és Ganesan, 2000; Wang et al., 2008) támaszkodva három fő koordinációs és a hozzájuk 

kapcsolódó irányítási mechanizmust különböztethetünk meg:

1) piaci koordinációt, amelynek irányítási eszköze a szerződés;

2) hierachikus (vagy bürokratikus) koordinációt, amelynek irányítási eszköze a tulajdon és 

az ezen nyugvó utasítás;

3) kapcsolati koordinációt, ahol kapcsolati tényezők (pl. bizalom, hatalom, 

elkötelezettség) meghatározóak a felek közötti kapcsolat irányításában.
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multinacionális megrendelő áll kapcsolatban egy jellemzően hasonlóképpen multinacionális

beszállítóval, és bíz meg egy, az előzőekből adódóan szintén nemzetközi lefedettséggel bíró 

logisztikai szolgáltatót.

2.3. Szereplő típusok és tényleges cselekvők a hálózatban

A hálózat csomópontok és azok kapcsolati viszonyrendszereként értelmezhető. Dubois és 

szerzőtársai (2011) megállapítják, hogy kiterjesztett értelemben vett ellátási lánc esetén a 

hálózat vizsgálatának legkisebb egységeként a triádot kell alkalmazni, hiszen három 

csomópont, azaz cselekvő típus szükségszerűen jelen van benne (a megrendelő, a beszállító és 

közöttük a logisztikai szolgáltató), és ezek mindegyike speciális tevékenységek elvégzéséért 

felel. Mint azt az előzőekben felvillantottuk, a valóságos esetek jelentős részében a triád kevés

ahhoz, hogy akár egyetlen tranzakció lebonyolításában résztvevő csomópontokat magába 

foglalja.

A kiterjesztett ellátási lánc esetében a szereplők típusa valóban háromféle lehet (megrendelő, 

logisztikai szolgáltató és beszállító), a tényleges cselekvők (aktorok) azonban már többen

lehetnek. Ennek oka alapvetően az egyes szereplő típusok nemzetköziesedésében és ezzel belső 

üzleti hálózataik, globális értékláncaik összetettségében keresendő. A szereplő típusok mellett 

tehát a működés mögötti struktúrát meghatározó alapvető fontosságú fogalom a cselekvő, vagy 

szereplő. Ez azt a hálózati csomópontot (többnyire nemzetközi vállalat leányvállalatait) jelöli, 

akik a tényleges működés során szerepet vállal a komplex ellátási feladatban.

Az IMP Csoport régóta alkalmazza a cselekvő (aktor) fogalmát (Hakansson és Snehota ed.,

1995), azt azonban hol a cselekvő típus, hol a tényleges cselekvő értelemben használja. E két 

fogalom közötti különbség ugyanakkor fontos, hiszen e különbségtétel nélkül a hálózat 

struktúrájának már a puszta feltérképezése is nehézségekbe ütközik. 

2.4. Irányítási mechanizmusok a hálózatban

A tranzakciós költségek elméletére (Williamson, 1979; Ouchi, 1980) és a B2B szakirodalomra 

(Jap és Ganesan, 2000; Wang et al., 2008) támaszkodva három fő koordinációs és a hozzájuk 

kapcsolódó irányítási mechanizmust különböztethetünk meg:

1) piaci koordinációt, amelynek irányítási eszköze a szerződés;

2) hierachikus (vagy bürokratikus) koordinációt, amelynek irányítási eszköze a tulajdon és 

az ezen nyugvó utasítás;

3) kapcsolati koordinációt, ahol kapcsolati tényezők (pl. bizalom, hatalom, 

elkötelezettség) meghatározóak a felek közötti kapcsolat irányításában.
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1. ábra. A lokális triád. Forrás: saját szerkesztés.

3.2. Lokális triád integrált ellátási láncban

Ebben a működési modellben a helyi beszállító lokális megrendelője számára legyártott 

terméket egy vevőhöz közeli létesítményben tárolja, ahonnan a vevőt VMI rendszerben 

szolgálja ki. Ebben az esetben is három szereplő típusunk van (B, M, LSZ), de ténylegesen

négy cselekvőnk: mind M, mind LSZ egy cselekvővel van jelen a hálózatban, ám a 

beszállítónak kettő is van, a központi gyártóhely (BKp) és a VMI raktár (BR) (2. ábra). Az 

információ keresztüláramlik valamennyi szereplőn, M-től BKp-n keresztül BR-ig a rendelési 

információt vagy probléma megoldást illetően, és továbbításra kerül LSZ-nek. A LSZ 

szükségképpen információs kapcsolatban áll M-vel, még akkor is, ha kettejüknek semmilyen 

formális kapcsolata nincs (pl. időkapu foglalás). A VMI rendszerben az anyag először a 

gyártóhelyről a VMI raktárba áramlik, majd innen kerül pótlásra M készlete szükség esetén 

(szerződésben meghatározva) a LSZ közreműködésével. Ebben az esetben az információ 

áramlás sokkal intenzívebb és összetettebb, mint az előbbi esetben, mert alapját kell, hogy

képezze a kapacitás, készlet és feltöltési terveknek, hiszen VMI esetén a beszállító átveszi 

megrendelőjétől a készletek operatív kezelését.

A nyilvánvaló, a formális irányítási struktúrákon kívül (B-M között és B-LSZ között), ebben a

VMI szituációban a kapcsolati koordinációnak még nagyobb jelentősége van, mint az első 

A piaci és a bürokratikus koordináció két irányítás mechanizmusát formális mechanizmusnak 

is nevezzük (Yu et al., 2006). Az együttműködő felek mindig törekednek arra, hogy 

kapcsolataikat elsődlegesen e két formális mechanizmus segítségével működtessék, de nincs 

olyan üzleti kapcsolat, ahol ezek minden helyzetben képesek lennének a tökéletes irányításra.

Ezért nagy a jelentősége az ún. kapcsolati koordináció és irányítás eszköztárának is.

3. A kiterjesztett ellátási lánc alapstruktúráinak bemutatása

A következőkben a korábban már nevesített strukturális megoldásokat mutatjuk be. Sor kerül a 

cselekvők és feladatkörük azonosítására, majd a közöttük lévő üzleti kapcsolatok rövid 

jellemzésére (információáramlás és irányítási mechanizmusok).

3.1. A lokális triád

Az első vizsgált esetben egy lokális beszállító (B) gyárt terméket a helyi piacra egy helyi 

megrendelő számára (M). A beszállító a termék leszállítását nem maga végzi, hanem kiadja a 

feladatot egy 2PL logisztikai szolgáltatónak (LSZ). Az ellátási láncban minimális integrációról 

beszélhetünk, összetettebb ellátási lánc megoldások alkalmazására ugyanis nem kerül sor.

Ebben az esetben három szereplő típus, de egyben három konkrét cselekvője, azaz szereplője 

is van a hálózatnak. A rendelési információ B és M között áramlik, és továbbításra kerül B-től 

LSZ-nek (mindig azt feltételezzük, hogy LSZ megbízója B). Az anyagáramlás B-től LSZ révén 

M felé zajlik (1. ábra).

Az irányítás típusa mind B és M, mind pedig B és a LSZ között formális (szerződésen alapszik), 

de bizton állíthatjuk, hogy a kapcsolati koordináció elemei is jelen vannak M és LSZ között, 

annak érdekében, hogy a teljesítés sikeres legyen. Abban az esetben, ha B és M kapcsolata 

szoros, Ouchi (1980) értelmezése szerint együttműködésüket nem csupán egy szerződés, hanem 

szerződések sora szabályozza, amely már elmélyültebb kapcsolat kialakulása felé vezet. A 

másik, B és LSZ közötti szerződés sokkal inkább tranzakció-alapú, és magát a kiszervezett 

logisztikai feladatot gyakran más és más 2PL vállalat végzi el.
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1. ábra. A lokális triád. Forrás: saját szerkesztés.

3.2. Lokális triád integrált ellátási láncban

Ebben a működési modellben a helyi beszállító lokális megrendelője számára legyártott 

terméket egy vevőhöz közeli létesítményben tárolja, ahonnan a vevőt VMI rendszerben 

szolgálja ki. Ebben az esetben is három szereplő típusunk van (B, M, LSZ), de ténylegesen

négy cselekvőnk: mind M, mind LSZ egy cselekvővel van jelen a hálózatban, ám a 

beszállítónak kettő is van, a központi gyártóhely (BKp) és a VMI raktár (BR) (2. ábra). Az 

információ keresztüláramlik valamennyi szereplőn, M-től BKp-n keresztül BR-ig a rendelési 

információt vagy probléma megoldást illetően, és továbbításra kerül LSZ-nek. A LSZ 

szükségképpen információs kapcsolatban áll M-vel, még akkor is, ha kettejüknek semmilyen 

formális kapcsolata nincs (pl. időkapu foglalás). A VMI rendszerben az anyag először a 

gyártóhelyről a VMI raktárba áramlik, majd innen kerül pótlásra M készlete szükség esetén 

(szerződésben meghatározva) a LSZ közreműködésével. Ebben az esetben az információ 

áramlás sokkal intenzívebb és összetettebb, mint az előbbi esetben, mert alapját kell, hogy

képezze a kapacitás, készlet és feltöltési terveknek, hiszen VMI esetén a beszállító átveszi 

megrendelőjétől a készletek operatív kezelését.

A nyilvánvaló, a formális irányítási struktúrákon kívül (B-M között és B-LSZ között), ebben a

VMI szituációban a kapcsolati koordinációnak még nagyobb jelentősége van, mint az első 
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hálózati struktúrában. A beszállító egy dedikált raktárat hoz létre a vevő kiszolgálása érdekében, 

amelyhez külön készletet és tervezési erőforrást rendel hozzá. Ehhez mindkét részről nagyfokú 

bizalom és egymás iránti elkötelezettség szükséges. Mélyebben megnézve a formális irányítási 

megoldásokat azt láthatjuk, hogy B és M között inkább szerződések sorozatáról beszélhetünk, 

míg B és LSZ között elég tranzakció alapú szerződés is, mivel B nem vesz igénybe komplex 

szolgáltatáscsomagot.

2. ábra. Lokális triád integrált ellátási láncban. Forrás: saját szerkesztés.

3.3. A lokális kvadrát

A lokális kvadrátban B 4PL szolgáltató révén juttatja el az árut M-nek. A 4PL logisztikai 

szolgáltató 2PL (vagy 3PL) szolgáltatót bevonva szervezi meg az áru útját. A szereplő típusok 

B, LSZ és M; a cselekvők ugyanakkor B, M, 4PL és 2PL logisztikai szolgáltató (3. ábra). E

négy cselekvőről, mint a hálózat négy csomópontjáról kapta a nevét: kvadrát.

A kvadrátban az információ ismét valamennyi cselekvő között áramlik. Az anyagáramlást 

tekintve, B által legyártott termék 2PL szolgáltatóhoz kerül (akit 4PL logisztikai szolgáltató

szervez be és ellenőriz), aki azt utána leszállítja M számára. A B és M, B és 4PL LSZ, valamint 

4PL és a 2PL szolgáltató közötti kapcsolatok formálisak. A kapcsolati koordináció és irányítás 

a hálózatot felépítő valamennyi cselekvő közötti diádban megjelenik. A kapcsolat B és M és a 

4PL szolgáltató között valószínűleg hosszú távú, alapulhat bizalmon és elkötelezettségen, 

magában foglalhat tranzakció-specifikus beruházásokat is. A 4PL és a 2PL szolgáltató viszonya 

többnyire inkább tranzakció alapú.

3. ábra. A lokális kvadrát. Forrás: saját szerkesztés.

3.4. Globális, nyolcszereplős hálózat

Ezzel a struktúrával egy, a valós vállalati gyakorlatban is jelen lévő, nemzetközi környezetben 

alapvetően fontos hálózati felépítést mutatunk be. Ezúttal is három szereplő típusunk van, B, 

M és LSZ. Valamennyi szereplő nemzetközi vállalat, európai (EU) központtal, európai és kínai 

(CN) leányvállalatokkal, és mindannyian számos, a tényleges kivitelezésben részt vevő 

(leány)vállalatot koordinálnak és irányítanak globális értékláncukban. Összesen így nyolc 

konkrét cselekvő részvétele szükséges egyetlen ellátási feladat megvalósításához.

Ebben a hálózatban a megrendelő európai központja (MKpEU) rendel árut egyik szintén európai 

gyártóegysége számára (MGyEU). A megrendelést a beszállító európai központja (BKpEU) fogadja 

és továbbítja azt annak a Kínában található gyártóegységnek (BGyCN), amely a beszállítandó 

terméket ténylegesen elő fogja állítani. Az anyagáramlást ezúttal is egy 4PL logisztikai 

szolgáltató végzi. Az anyagáramlás szervezését végző 4PL maga is nemzetközi nagyvállalat, 

leányvállalatokkal Európában és Kínában, és rendelkezik 2PL alvállalkozóval mindkét 
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4PL és a 2PL szolgáltató közötti kapcsolatok formálisak. A kapcsolati koordináció és irányítás 

a hálózatot felépítő valamennyi cselekvő közötti diádban megjelenik. A kapcsolat B és M és a 

4PL szolgáltató között valószínűleg hosszú távú, alapulhat bizalmon és elkötelezettségen, 

magában foglalhat tranzakció-specifikus beruházásokat is. A 4PL és a 2PL szolgáltató viszonya 

többnyire inkább tranzakció alapú.

3. ábra. A lokális kvadrát. Forrás: saját szerkesztés.

3.4. Globális, nyolcszereplős hálózat

Ezzel a struktúrával egy, a valós vállalati gyakorlatban is jelen lévő, nemzetközi környezetben 

alapvetően fontos hálózati felépítést mutatunk be. Ezúttal is három szereplő típusunk van, B, 

M és LSZ. Valamennyi szereplő nemzetközi vállalat, európai (EU) központtal, európai és kínai 

(CN) leányvállalatokkal, és mindannyian számos, a tényleges kivitelezésben részt vevő 

(leány)vállalatot koordinálnak és irányítanak globális értékláncukban. Összesen így nyolc 

konkrét cselekvő részvétele szükséges egyetlen ellátási feladat megvalósításához.

Ebben a hálózatban a megrendelő európai központja (MKpEU) rendel árut egyik szintén európai 

gyártóegysége számára (MGyEU). A megrendelést a beszállító európai központja (BKpEU) fogadja 

és továbbítja azt annak a Kínában található gyártóegységnek (BGyCN), amely a beszállítandó 

terméket ténylegesen elő fogja állítani. Az anyagáramlást ezúttal is egy 4PL logisztikai 

szolgáltató végzi. Az anyagáramlás szervezését végző 4PL maga is nemzetközi nagyvállalat, 

leányvállalatokkal Európában és Kínában, és rendelkezik 2PL alvállalkozóval mindkét 
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4. Összefoglalás

Az előzőekben bemutatottak alapján egyértelmű, hogy amennyiben a kiterjesztett értelemben 

vett ellátási láncokat, más néven az ellátási hálózatokat akarjuk vizsgálni, nem hogy a diadikus 

szemlélet, de legtöbbször még a triadikus megközelítés sem elegendő. Tanulmányunkban a való 

életből vett hálózati megoldások bemutatásával támasztottuk alá ezt a megállapításunkat.  A 

gyakorlatban általánosan elterjedt ellátási megoldásokat és azok szerkezeti felépítését mutattuk 

be. Azonosítottuk azokat a strukturális jellemzőket, melyek a leíráshoz szükségesek. Ennek 

során javaslatot tettünk egy korábbi, bevett hálózati fogalomnak, a cselekvőnek (aktor) a 

finomítására, a szereplő típus és a cselekvő megkülönböztetésének. Célunk az volt, hogy 

rámutassunk, a kiterjesztett ellátási láncoknak már a leírása is kihívás, melyet meglévő 

fogalmaink pontosítása nélkül nem is tudunk megtenni, holott ez a leírás a kiindulópontja 

minden további hálózati kérdésekkel foglalkozó munkának.

A szerzők köszönik az OTKA K 115542 számú projekt támogatását.
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régióban. Következésképpen, mikor a termék elkészült BGyCN-ben a gyár kapcsolatba lép a 4PL 

szolgáltató kínai leányvállalatával (4PL LSZCN), aki megszervezi az áru útját alvállalkozó (2PL 

LSZCN) bevonásával Kínából az európai vevő részére. A 4PL LSZCN kapcsolatba lép európai 

anyavállalatával (4PL LSZEU) és hálózatukon belül megszervezik a termékek európai 

kézbesítését (2PL LSZEU-t is bevonva). A logisztikai szolgáltató hálózatán belül az egyes 

leányvállalatok területi lefedettségét, szolgáltatási határait házon belüli egyezmények 

szabályozzák. (Pl. a 4PL LSZCN megszervezi 2PL LSZCN-vel az áru útját indulási kikötőig, ott

átadja a hajóstársaságnak, az érkezési kikötőből pedig 4PL LSZEU szervezi 2PL LSZEU-t a 

termék európai célba juttatásához.) Az információ valamennyi szereplő között szükséges, hogy 

áramoljon (4. ábra).

Míg az informális kapcsolatok és a kapcsolati koordináció és irányítás nélkülözhetetlenek egy 

ilyen bonyolult hálózati felépítés esetén (gyakorlatilag minden szereplő között megtalálhatóak,

ezért külön most nem is ábrázoltuk), a formális irányítás hiányzik a két 2PL szolgáltató között. 

A cselekvők között főként szerződés biztosítja a formális irányítást, kivéve azt az esetet, ha a 

cselekvők ugyanannak a globális értékláncnak a tagjai, mert akkor a hierarchia (pl. 4PL LSZEU

és 4PL LSZCN, vagy BKpEU és BGyCN között).

4. ábra. Globális nyolcszereplős hálózat. Forrás: saját szerkesztés.
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Abstract  

Concerning the pan-European and the Helsinki Transport Corridors, the development of Corridor V comprises 

an organic part of the Hungarian transport system. Today the classical Záhony–Budapest–Trieste section is 

already expanded with several junctions; therefore, the above-mentioned section has been extended in Southern 

Europe and the Far East (the Silk Road). Regulations no. 1315/2013/EU and 1316/2015/EU already call this 

corridor TEN-T Mediterranean Corridor. As for the European junctions, the development of the north-southern 

section from Poland (the Baltic States) to the Southern Balkan is becoming more and more topical. This part of 

the corridor might contribute to the development of the Balkans and integrate the economy of the eastern region 

into the development of the European Union.  

 

Keywords: logistics, pan-European corridor, North-South Corridor V  

 

 

1. Introduction 

Today the technical frames of the European Union’s economic development already stretch 

beyond the geographical territories of the 28 Member States; therefore, it is high time to 

implement programs such as the Eastern and Southern opening of the Hungarian 

Government. These programs strengthen the European Union’s role in the global economy. 

At the same time, the corridors connecting the central territories of the EU with its 

peripheries also provide technical conditions for the catching up of territories. Corridor V 

is the logistics axis of East Europe, Central Europe and South-West Europe. The Central 

European North–South axis, which is to be developed and would connect the Baltic States 

with South-East Europe, might have at least the same significance (Bokor, 2008; Egri, 2015; 

Duleba 2008). 
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Abstract  

Concerning the pan-European and the Helsinki Transport Corridors, the development of Corridor V comprises 

an organic part of the Hungarian transport system. Today the classical Záhony–Budapest–Trieste section is 

already expanded with several junctions; therefore, the above-mentioned section has been extended in Southern 

Europe and the Far East (the Silk Road). Regulations no. 1315/2013/EU and 1316/2015/EU already call this 

corridor TEN-T Mediterranean Corridor. As for the European junctions, the development of the north-southern 

section from Poland (the Baltic States) to the Southern Balkan is becoming more and more topical. This part of 

the corridor might contribute to the development of the Balkans and integrate the economy of the eastern region 

into the development of the European Union.  

 

Keywords: logistics, pan-European corridor, North-South Corridor V  

 

 

1. Introduction 

Today the technical frames of the European Union’s economic development already stretch 

beyond the geographical territories of the 28 Member States; therefore, it is high time to 

implement programs such as the Eastern and Southern opening of the Hungarian 

Government. These programs strengthen the European Union’s role in the global economy. 

At the same time, the corridors connecting the central territories of the EU with its 

peripheries also provide technical conditions for the catching up of territories. Corridor V 

is the logistics axis of East Europe, Central Europe and South-West Europe. The Central 

European North–South axis, which is to be developed and would connect the Baltic States 

with South-East Europe, might have at least the same significance (Bokor, 2008; Egri, 2015; 

Duleba 2008). 
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Figure 1. The frame of the Polish–Slovak–Hungarian corridor. Source: Google maps. 

 

The development of the Budapest–Belgrade railway line is at an advanced stage, and the 

financing tasks are being elaborated now. The Chinese economy is interested in this route, 

too, because it serves as the basis for the Transbalcan Railway having Piraeus as one of its 

end-points, the base of Chinese ships. The Thessaloniki and Istanbul connections may be 

placed upon this axis and serve as the starting point for the Near East mainland, logistics 

axes. According to certain news reports, the Budapest–Belgrade railway modernization, 

which costs 500 billion forints, can be built by the 2020s. 

 
Figure 2. The frame of the Hungarian–Serbian–Greek corridor. Source: Google maps. 

2. The historical antecedents of the North-South corridor   

One of the oldest historical logistics axes in East-Central Europe is the so-called Amber 

Road passing through Poland and the Baltic States, which used to be the economic axis of 

the Baltic Sea Region. From Hungary it was joined by the so-called Wine Route overarching 

the Carpathians to transport wine from Hungary to the countries of North-East Europe. 

Following south, we could find salt transportation routes similar to the Wine Route 

throughout the region. For centuries, the Tisza River also used to serve as a path of log-

running with rafts. In the Balkans, an axis can be found at the Road of the Warriors, which 

used to be the procession road of warring empires of the Near East and South (at present 

migrants are processing along this route from the Near East to Europe). If the historical 

situation requires so, these routes “glow up” and, as the present situation proves, they cross 

country borders. Today these axes are already connected with the pan-European corridors 

of tradition and can become the economic paths of future development.  

 

3. Logistics of the past century   

Several developments, primarily in the railway field, were realized on this axis in the past 

century. For instance, the legendary Baltic–Orient express line used to pass this region. 

Concerning the developmental concepts before World War I, the possibility of establishing 

the Bagdad railway line to be realized by Germany was less known. This project violated 

considerable, mainly English interests. The developmental opportunities and ideas often 

collided into international interests; therefore, the harmonization of economic interests 

might presumably be the pledge of the development. The results of developing this axis 

considerably stretch beyond the economic interests (Egri, 2015). 

 

4. The current steps 

In accordance with the developmental ideas of the European Union and the interests of the 

Visegrád countries and the countries of the Balkans, the economic policy makers have 

several ideas and plans. A Hungarian–Polish political agreement was concluded on 19 

February 2016 between Prime Ministers Viktor Orbán and Beata Szydlo. They agreed that 

the eastern industrial areas (Miskolc–Košice–Poland) are to be connected by four-lane 

express roads and railway (forrasradio.hu). Thanks to this, Poland, which can only be 

accessed with a long way around from Hungary, can directly be connected with north and 

north-eastern Hungarian economic regions (see Figure 1). 
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The Budapest-Thessaloniki corridor section is a “historical” route in warfare (Ottoman 

conquests). It is the main direction of the migration route in the Balkans today. This route 

from Europe towards the Near East is the shortest mainland route that can connect to the 

marine transportation route to the Far East (China, India). Presumably, the future economic 

development of the Near East and Africa will “ultimately” solve the “migrant crisis”. All 

this requires active economic and logistics relationships (Putsay, 2016). 

 

5. Economic and logistics connection points in Hungary  

Concerning the developmental concepts of the Hungarian government, one of the most 

promising economic break-through points is the development of the logistics sector. The 

purpose of the government is that Hungary, taking advantage of its geographical location 

and its linking role between the western and eastern part of Europe, becomes the logistic 

servicing center of the region. 

The performance of the Hungarian logistics has continuously been increasing since 2012; 

the overall performance has increased to 2.5-fold in the past 10 years. At present it comes 

to 6.3% of the GDP (2015). In developed countries logistics makes up 10-12% of the GDP. 

This means that Hungary is far from exploiting all its opportunities. In recent years 

developments have been implemented in relation to Corridor V in Budapest, Záhony, 

Miskolc and along the North-South potential axis (Szolnok, Kecskemét, Szeged) in 

Hungary, which proves that logistics service providers and production enterprises have 

become aware of the facilities of development. Presumably, the economic effect of the 

logistics axis described above may promote the stabilization of the broken Middle Eastern 

balance.  

 
Figure 3. Highway system in Hungary. Source: Putsay, 2016. 

The Hungarian developmental plans, the majority of which has already been represented in 

governmental resolutions, reckon with the prospective regional economic influence of the 

north-south corridor in the forecasts. The main backbone of the public road traffic lines has 

already become clear in relation to the European corridors. The task is to connect the 

internal connective network (to cities) and, linked to the country border, to the passage 

points. In this way the connection of the M3 and M5 highways will make the North–South 

corridor complete for the highway network within the country. As for the railway, the 

possibilities towards north should be considered besides the existing Budapest–Belgrade 

plan. These concepts require active participation from the countries of the region, and they 

are open to this at the moment.  

For Hungary, a Romania–Bulgaria–Istanbul route can be relevant, too, which would be 

important for the countries of this region. Certain parts of this track are already given.  At 

the same time, a West Balkan–Adriatic coast route would also be useful. The middle route 

offers the largest, mainly Middle and Far East relationships, on which the Balkan countries 

and Turkey (Istanbul) can be connected, too. The railway–road–waterway intermodal 

complexity can be integrated into a uniform system mostly on this track. Concerning it s 

effect, it can significantly increase the European Union’s growth facilities in both an 

eastern-western and a northern-southern direction, too (Szegedi, Zellner and Egri, 2008). 

 

6. Summary 

The economic and governmental programs clearly show that Corridor V may be far more 

significant in the future than the European transport corridors so far. This is a corridor 

complex that connects sub-centers, regional centers and potential developmental points 

rather than one center with peripheral regions. The partly established stages already justify 

both their legitimacy and their positive impact on the economic development of the 

European Union. This is an important pledge of the catching up and further development of 

the regions. We must re-develop the public express roads in a way appropriate logistics 

services are connected with them. The existing traditions and future visions of railway 

development are both the bases of advanced improvement and tools for environment-

friendly, efficient goods handling and passenger transport. It is essential that the river and 

sea waterways get integrated to the railway and road corridors through appropriate 

intermodal centers (Gecse, 2008). Developing the tradition-based new modern logistics axis 

of the region offers facilities for both catching up and the establishment of new economic 

centers. 
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Összefoglaló:

Kedvező szilárdsági értékeinek, kis tömegének és alacsony árának köszönhetően a hullámpapírlemez (HPL) 

doboz az egyik legnagyobb arányban alkalmazott csomagolóeszköz a logisztikai folyamatok során. További 

nagy előnye, hogy a könnyű megmunkálhatóságából adódóan jól használható speciális igényű szállítási 

láncokban. Ilyen elvárás például a szállítóeszköz minél hatékonyabb térkihasználására törekvés a „less than 

truckload” (LTL), illetve a „less than container load” (LCL) szállítmányok egyedi fuvardíjképzése miatt. 

Utóbbiaknál különösen fontos a magasság lehető legoptimálisabb kihasználása, amire a több magassági 

biegvonallal rendelkező multimagas HPL doboz ideális megoldást nyújt. A termék mennyiségétől és a doboz 

konstrukciójától függően az élek mentén különböző magasságokig bevágható, majd lezárható, így akár 4 

különböző töltési fokhoz is ideálisan alkalmazható. A tételszámok alacsonyan tartásából eredő kedvező 

készletezési és beszerzési tulajdonságai mellett azonban számolni kell a további biegvonalak szilárdság 

csökkentő hatásával, mely befolyásolhatja a csomagolóeszközök halmazolhatóságát is. Jelen kutatásunk célja 
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ennek felmérése, majd az eredmények tükrében annak megállapítása, hogy milyen paraméterek mellett 

alkalmazható a multimagas HPL doboz a logisztikai folyamatokban.

Kulcsszavak: csomagolás, hullámpapírlemez doboz, biegvonal, BCT vizsgálat, LTL

1. Bevezetés

A hullámpapírlemez (HPL) egyike a legjelentősebb csomagolóanyagoknak. Számos, 

különböző logisztikai folyamatokat segítő csomagolóeszköz, például tálcák, térelválasztók, 

display-ek, alapanyaga, de a legnagyobb mennyiségben dobozok készülnek belőle. A HPL 

doboz kedvező tulajdonságainak (alacsony árhoz képest nagy szilárdság, versenyképes ár,

könnyű megmunkálhatóság) köszönhetően az egyik legelterjedtebb csomagolóeszköz a 

világon. Mivel a szállítások és tárolások során, a fuvarköltség minimalizálásának érdekében a 

termékeket halmazolják, ezért a HPL doboz egyik fő jellemzője a halmazterhelési képessége.

Ennek köszönhetően számos publikáció foglalkozik ennek a funkciónak a vizsgálatával.

Az egyik legjelentősebb tanulmányban (McKee, Gander és Wachuta, 1963) a papírok 

alaptulajdonságai közötti összefüggések megállapításával kidolgoztak egy formulát (McKee-

képlet), mely bizonyos feltételek teljesülése és megfelelő biztonsági tényezők mellett 

alkalmas HPL dobozok tervezésére is. Napjainkban sok kutató használ végeselem 

módszereket (FEM), például így vizsgálják a doboz oldallapjainak kihajlását (Biancolini és 

Brutti, 2003). Egyesek a dobozok halmazterhelésének, becslésére, illetve ellenőrzésére 

használt eljárásokat és ezek gyakorlati alkalmazhatóságát kutatták (Frank, 2014). Mások a 

papírok szilárdságtani jellemzőit köztudottan befolyásoló nedvességtartalom hatásait 

vizsgálták (Murao, 1996; Paunonen és Gregersen, 2010). Különböző szervezetek is adtak ki 

szabványokat, útmutatásokat a dobozok halmazterhelésének meghatározására vonatkozóan

(ISO, 1994; ASTM, 2015; FEFCO, 1997; TAPPI, 2012). Fontos azonban megjegyezni, hogy a 

fenti eljárások egy dinamikus terhelési értéket adnak meg, melynek hatására a doboz 

összeroppan. Ezek a tesztek az iparági szereplők részéről sok kritikát kapnak, sokszor csak 

összehasonlításra használják. A valós folyamatokhoz jobban igazodó, statikus terheléssel 

kapcsolatos kutatások is folynak (Böröcz, 2015; Aboure és szerzőtársai, 2004). Ezek hátránya 

a vizsgálatok hosszabb időtartama, hiszen itt a néhány perces időintervallum helyett néhány 

napos teszt időtartamok is előfordulhatnak. 

Látható tehát, hogy a doboz halmazterhelésével kapcsolatos kutatások a csomagolástechnika 

egy jól feltérképezett, népszerű ága. Ez részben igaz azokra a területekre is, ahol például a 

szállítási lánc különlegessége vagy ergonómiai okok miatt speciális HPL dobozokat kell 

alkalmazni. Ilyen például a szellőzőnyílásokkal ellátott, gyümölcs és zöldség szállítására 

használt HPL doboz vagy a könnyebb kézi anyagmozgatás érdekében megfogó nyílással 

rendelkező HPL dobozok. Azonban ezekben az esetekben az anyagveszteség a szilárdsági 

értékek csökkenését is eredményezi (Singh és szerzőtársai, 2008).

Utóbbi megállapítás érvényes lehet a multimagas HPL dobozokra is. Ezek a 

csomagolóeszközök több magassági biegvonallal rendelkeznek, ennek köszönhetően több 

helyen behajthatók, így különböző magasságokra állítható össze a töltési foknak megfelelően.

Egy ilyen speciális és egy hagyományos doboz belső nézete látható az 1. ábrán.

1. ábra: Multimagas és hagyományos dobozok belső nézete

Forrás: Saját ábra

Létjogosultságát a kocsirakománynál kisebb, az ún. LCL (less than container load), illetve 

LTL (less than truckload) szállítmányok elterjedése biztosítja (Böröcz, Singh és Singh, 2015; 

Böröcz és Vastag, 2015). A fuvarköltség a felhasznált terület (m2) vagy térfogat (m3)

arányában kerül meghatározásra, így itt az általános esetekhez képest is kiemelten fontos a 

szállítójármű magasságának minél optimálisabb kihasználása. Azonos kerületű, de különböző 

magasságú dobozok alkalmazása jelentős beszerzési és készletezési kapacitásokat kötne le, 

ezért kerülhet előtérbe a multimagas dobozok használata, hiszen ezek egyetlen dobozként 

képesek általában 3 vagy 4 különböző magasságot is biztosítani. Az 1. és 2. ábrák szerint 

elegendő a töltési foknak megfelelő magassághoz tartozó biegvonalig bevágni a doboz élét, 

majd a lapok egymásra hajtásával lezárni az eszközt. 

Az egyes állapotok közti eltérés a biegvonalak közötti távolságtól függ, melyek természetesen 

befolyásolják a doboz szilárdságát. Az egyes vonalak közti távolságon kívül a biegek 

mélysége, szélessége, valamint természetesen a mennyisége is csökkentheti a 

csomagolóeszközök halmazterhelési képességét. Az ezzel kapcsolatos kutatások azonban csak 

a papír, mint alapanyag szilárdsági jellemzőire terjedtek ki és nem vizsgálták a 

csomagolóeszközökre, például a HPL dobozokra gyakorolt hatását (Nygårds, Just és Tryding,

2009; Beex és Peerlings, 2009; Giampieri, Perego és Borsari, 2011). A multimagas dobozok 
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alkalmazni. Ilyen például a szellőzőnyílásokkal ellátott, gyümölcs és zöldség szállítására 

használt HPL doboz vagy a könnyebb kézi anyagmozgatás érdekében megfogó nyílással 

rendelkező HPL dobozok. Azonban ezekben az esetekben az anyagveszteség a szilárdsági 

értékek csökkenését is eredményezi (Singh és szerzőtársai, 2008).

Utóbbi megállapítás érvényes lehet a multimagas HPL dobozokra is. Ezek a 

csomagolóeszközök több magassági biegvonallal rendelkeznek, ennek köszönhetően több 

helyen behajthatók, így különböző magasságokra állítható össze a töltési foknak megfelelően.

Egy ilyen speciális és egy hagyományos doboz belső nézete látható az 1. ábrán.

1. ábra: Multimagas és hagyományos dobozok belső nézete

Forrás: Saját ábra

Létjogosultságát a kocsirakománynál kisebb, az ún. LCL (less than container load), illetve 

LTL (less than truckload) szállítmányok elterjedése biztosítja (Böröcz, Singh és Singh, 2015; 

Böröcz és Vastag, 2015). A fuvarköltség a felhasznált terület (m2) vagy térfogat (m3)

arányában kerül meghatározásra, így itt az általános esetekhez képest is kiemelten fontos a 

szállítójármű magasságának minél optimálisabb kihasználása. Azonos kerületű, de különböző 

magasságú dobozok alkalmazása jelentős beszerzési és készletezési kapacitásokat kötne le, 

ezért kerülhet előtérbe a multimagas dobozok használata, hiszen ezek egyetlen dobozként 

képesek általában 3 vagy 4 különböző magasságot is biztosítani. Az 1. és 2. ábrák szerint 

elegendő a töltési foknak megfelelő magassághoz tartozó biegvonalig bevágni a doboz élét, 

majd a lapok egymásra hajtásával lezárni az eszközt. 

Az egyes állapotok közti eltérés a biegvonalak közötti távolságtól függ, melyek természetesen 

befolyásolják a doboz szilárdságát. Az egyes vonalak közti távolságon kívül a biegek 

mélysége, szélessége, valamint természetesen a mennyisége is csökkentheti a 

csomagolóeszközök halmazterhelési képességét. Az ezzel kapcsolatos kutatások azonban csak 

a papír, mint alapanyag szilárdsági jellemzőire terjedtek ki és nem vizsgálták a 

csomagolóeszközökre, például a HPL dobozokra gyakorolt hatását (Nygårds, Just és Tryding,

2009; Beex és Peerlings, 2009; Giampieri, Perego és Borsari, 2011). A multimagas dobozok 
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LTL szállítmányokhoz alkalmazhatóságához azonban mindenképp szükséges ismerni a 

dobozok halmazterhelésének csökkenését a magassági biegvonalak miatt. Cikkünkben ennek 

a csökkenésnek a mértékét fogjuk meghatározni, melynek segítségével a csomagolástervező 

mérnökök a várható igénybevételek mellett képesek lesznek az optimális papírminőségek és 

dobozkonstrukciók kiválasztására a jól ismert módszerek segítségével (Böröcz és Földesi 

2008; Böröcz, 2009).

2. A vizsgálati eszközök és módszerek ismertetése

A vizsgálat célja tehát annak a meghatározása volt, hogy mekkora halmazterhelési 

értékcsökkenés (BCT értékcsökkenés) következik be különböző biegvonal magasságig 

bevágott és visszahajtott multimagas dobozokon az eredeti, magassági biegvonal nélküli 

dobozokhoz képest. Ennek érdekében a vizsgálathoz a jelenleg alkalmazott papírminőségből, 

valamint egy ennél valamivel erősebből, 2 különböző méretben használt dobozokkal teljesen 

megegyező vizsgálati mintákat készíttettem egy ZÜND G3 XL 1600 (Zünd Systemtechnik 

AG, Altstätten, Svájc) plotter segítségével. Az egyetlen különbség, hogy minden egyes 

típushoz készült egy 3 magassági biegvonallal ellátott dobozváltozat is. Ezek segítségével 

összesen 4 különböző (a-b-c-d verziók) magasságot lehet biztosítani a 2. ábra szerint. A 

vizsgálati minták pontos jellemzőit, alapanyagait és méreteit megtekinthetik az 1. táblázatban.

2. ábra: A vizsgálati minták fél paletta méretben

Forrás: Saját ábra

A biegelés paraméterei minden esetben állandóak voltak, mivel eltérés esetén ezek is 

befolyásolhatnák az eredményeket:

 biegvonal mélysége 2 mm,

 biegvonal szélessége 10 mm,

 biegvonalak távolsága egymástól 65 mm.

A vizsgálatok során meg kívántuk határozni a magassági biegvonalak nélküli (kontroll 

minták) és a multimagas dobozok közötti BCT érték különbségeket. Ehhez az az American 

Society of Testing Materials (ASTM) D642 szabványát alkalmaztuk, vagyis a BCT 

vizsgálatot. A berendezés egy Instron 5967 (Instron, Norwood, MA, USA) volt, 22,68 kgf 

előterhelés mellett, 12,7 ± 2,5 mm/perc előtolási sebességgel a doboz összeroppanásig terheli, 

eredményként pedig az ehhez az összeroppantáshoz erőt adja meg Newtonban. A mérési 

eljárást szemlélteti a 3. ábra.

3. ábra: A vizsgálati eljárás

Forrás: Saját ábra

Mivel a papír nedvességtartalma befolyásolja az eredményeket, ezért az ASTM D4332 

szabvány szerint 23±1 °C hőmérsékleten és 50%-os páratartalmon 48 órán keresztül 

klimatizáltunk minden mintát azok vizsgálata előtt. A szabvány szerint minden egyes típust 5 

mintán kellett megmérni, majd az eredményeket átlagolni.

1. táblázat: A vizsgálati minták pontos paraméterei

Verzió Biegvonalak 
száma

Belső 
dobozméretek 

(HxSZxM) [mm]

HPL 
típus

Négyzetmétertömeg 
[g/m2]

BST 
érték 
[kPa]

ECT 
érték 

[kN/m]

1.
típus

a 3 1125 x 750 x 620

444S 
BC 916 1000 11,5

b 2 1125 x 750 x 555
c 1 1125 x 750 x 490
d 0 1125 x 750 x 425

Kontroll 
minta 0 1125 x 750 x 620

2.
típus

a 3 770 x 570 x 490
b 2 770 x 570 x 425
c 1 770 x 570 x 360
d 0 770 x 570 x 295

Kontroll 
minta 0 770 x 570 x 490

3.
típus

a 3 1125 x 750 x 620

38 BC 936 2100 12,0

b 2 1125 x 750 x 555
c 1 1125 x 750 x 490
d 0 1125 x 750 x 425

Kontroll 
minta 0 1125 x 750 x 620

4.
típus

a 3 770 x 570 x 490
b 2 770 x 570 x 425
c 1 770 x 570 x 360
d 0 770 x 570 x 295

Kontroll 
minta 0 770 x 570 x 490

Forrás: Saját szerkesztés
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Society of Testing Materials (ASTM) D642 szabványát alkalmaztuk, vagyis a BCT 

vizsgálatot. A berendezés egy Instron 5967 (Instron, Norwood, MA, USA) volt, 22,68 kgf 

előterhelés mellett, 12,7 ± 2,5 mm/perc előtolási sebességgel a doboz összeroppanásig terheli, 

eredményként pedig az ehhez az összeroppantáshoz erőt adja meg Newtonban. A mérési 

eljárást szemlélteti a 3. ábra.

3. ábra: A vizsgálati eljárás

Forrás: Saját ábra

Mivel a papír nedvességtartalma befolyásolja az eredményeket, ezért az ASTM D4332 

szabvány szerint 23±1 °C hőmérsékleten és 50%-os páratartalmon 48 órán keresztül 

klimatizáltunk minden mintát azok vizsgálata előtt. A szabvány szerint minden egyes típust 5 

mintán kellett megmérni, majd az eredményeket átlagolni.

1. táblázat: A vizsgálati minták pontos paraméterei

Verzió Biegvonalak 
száma

Belső 
dobozméretek 

(HxSZxM) [mm]

HPL 
típus

Négyzetmétertömeg 
[g/m2]

BST 
érték 
[kPa]

ECT 
érték 

[kN/m]

1.
típus

a 3 1125 x 750 x 620

444S 
BC 916 1000 11,5

b 2 1125 x 750 x 555
c 1 1125 x 750 x 490
d 0 1125 x 750 x 425

Kontroll 
minta 0 1125 x 750 x 620

2.
típus

a 3 770 x 570 x 490
b 2 770 x 570 x 425
c 1 770 x 570 x 360
d 0 770 x 570 x 295

Kontroll 
minta 0 770 x 570 x 490

3.
típus

a 3 1125 x 750 x 620

38 BC 936 2100 12,0

b 2 1125 x 750 x 555
c 1 1125 x 750 x 490
d 0 1125 x 750 x 425

Kontroll 
minta 0 1125 x 750 x 620

4.
típus

a 3 770 x 570 x 490
b 2 770 x 570 x 425
c 1 770 x 570 x 360
d 0 770 x 570 x 295

Kontroll 
minta 0 770 x 570 x 490

Forrás: Saját szerkesztés
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Ahogy az 1. táblázat adataiból már látható, a vizsgálatoknak voltak bizonyos korlátai, ugyanis 

a doboz magassága hatással van BCT értékre. Minél kisebb a csomagolóeszköz magassága, az 

oldallapjai annál kevésbé tudnak kihajlani, tehát nagyobb erő hatására fog csak összeroppanni

(Kausch, Changfeng és Goodwin, 2013). Ez a magasság a táblázatban szereplő egyes típusok

„a” verziójával, illetve az 1. ábrán látható „a” verzióval egyenlő magasságú. Emiatt a 2 (b 

verzió), 1 (c verzió) és 0 (d verzió) biegvonallal rendelkező dobozok BCT értékeit is a náluk 

65, 130 és 195 mm-el magasabb minták BCT értékeihez hasonlítottam. 

További befolyásoló tényező az átlapolás mértéke. Az egyes biegvonalakig való bevágás a 

doboz felső lapjainak szélességét a biegvonalak közötti távolságokkal növeli meg (lásd 4.

ábra). Emiatt a doboz zárásakor az átlapolás az egyes fülek között annál nagyobb lesz, minél 

alacsonyabban elhelyezkedő biegvonalig csökkentjük a magasságot. Az átlapolás mértékének 

növelése kedvezően hat a BCT érték emelkedésére.

4. ábra: Az átlapolás mértéke

Forrás: Saját ábra

3. A BCT eredmények bemutatása és értelmezése

A vizsgálatok eredményeit a 2. táblázatban foglaltuk össze. A szabványoknak megfelelően, 

minden verzióból és a kontroll mintákból is 5-5 doboz BCT értékét határoztuk meg (összesen 

100 mérés) és ezeknek az átlagát vettük a számítások alapjául. A konkrét értékek helyett az 

egyes dobozoknak a kontroll mintáikhoz hasonlított %-os BCT értékük látható.

2. táblázat: A BCT vizsgálatok eredményei

1. típus 2. típus 3. típus 4. típus Összesen

BCT érték a kontroll minták eredményeihez képest [%]

M
ul

tim
ag

as
 d

ob
oz

ok
 

B
ie

gv
on

al
ak

 sz
ám

a 
[d

b] 3 átlag 82 75 86 85 82
n 5 5 5 5 20

2 átlag 76 79 83 79 79
n 5 5 5 5 20

1 átlag 70 75 91 78 79
n 5 5 5 5 20

0 átlag 101 99 104 88 98
n 5 5 5 5 20

Összesen átlag 82 82 91 83 85
n 20 20 20 20 80

Kontroll minták BCT érték átlagai 
(0 biegvonal, eredeti magasság) 

[N]
6750 5625 8500 9201 7519

Forrás: Saját szerkesztés

A mért átlagos BCT értékcsökkenés körülbelül 20% volt minden típusnál, kivéve a 3-as 

számút, itt a 10%-ot sem érte el ez az érték. A fél paletta méretű dobozok (2-es és 4-es típus), 

a HPL típusától függetlenül, szinte megegyező mértékben vesztettek a halmazterhelési 

képességükből (82, illetve 83 %). Velük szemben, a teljes paletta méretű dobozok (1-es és 3-

as típus) között itt 9%-os különbséget mértünk. Az összes mérést figyelembe véve, a 

legnagyobb BCT értékcsökkenés az 1. típusnál volt, az 1 biegvonalig vágott állapotában (c 

verzió).

A különböző doboztípusok után a biegvonalak számának hatását vizsgáltuk meg. A 

legnagyobb BCT értékcsökkenés a 2 és 1 biegvonalas változatokban volt, ezeknél átlagosan 

21%-ot csökkent a maximális halmazterhelés értéke a kontroll mintákhoz képest. A legkisebb 

csökkenés, ahogyan az várható is volt, a 0 biegvonallal rendelkező verzióknál volt 

megfigyelhető, itt 98%-ra csökkent csak. Ennek egyik oka a doboz oldalfalait gyengítő 

biegvonalak megszűnése, valamint az alacsony magasság is kedvezően befolyásolta az 

eredményeit. Ezt támasztják alá az 1. és 3. típus eredményei, itt ugyanis 0 biegvonallal még az 

eredetinél is nagyobb BCT értéket kaptunk.

Az eredményeket ezután kétszempontos varianciaanalízissel elemeztük, a változóknak a 

doboz méreteit (fél vagy egész paletta) és a biegvonalak számát (0, 1, 2 vagy 3) választottuk.

A várakozásoknak megfelelően, az 1. és 2. típus esetén a dobozméret, a biegvonalak száma és 

ezek korrelációja szignifikáns volt (p < 0,001). Ezzel szemben, a 3. és 4. típusnál a 

dobozméretnek nem (p < 0,05), viszont a biegvonalak száma (p < 0,001) és a változók 

korrelációja szignifikáns (p < 0,05).
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2. táblázat: A BCT vizsgálatok eredményei

1. típus 2. típus 3. típus 4. típus Összesen

BCT érték a kontroll minták eredményeihez képest [%]
M

ul
tim

ag
as

 d
ob

oz
ok

 

B
ie

gv
on

al
ak

 sz
ám

a 
[d

b] 3 átlag 82 75 86 85 82
n 5 5 5 5 20

2 átlag 76 79 83 79 79
n 5 5 5 5 20

1 átlag 70 75 91 78 79
n 5 5 5 5 20

0 átlag 101 99 104 88 98
n 5 5 5 5 20

Összesen átlag 82 82 91 83 85
n 20 20 20 20 80

Kontroll minták BCT érték átlagai 
(0 biegvonal, eredeti magasság) 

[N]
6750 5625 8500 9201 7519

Forrás: Saját szerkesztés

A mért átlagos BCT értékcsökkenés körülbelül 20% volt minden típusnál, kivéve a 3-as 

számút, itt a 10%-ot sem érte el ez az érték. A fél paletta méretű dobozok (2-es és 4-es típus), 

a HPL típusától függetlenül, szinte megegyező mértékben vesztettek a halmazterhelési 

képességükből (82, illetve 83 %). Velük szemben, a teljes paletta méretű dobozok (1-es és 3-

as típus) között itt 9%-os különbséget mértünk. Az összes mérést figyelembe véve, a 

legnagyobb BCT értékcsökkenés az 1. típusnál volt, az 1 biegvonalig vágott állapotában (c 

verzió).

A különböző doboztípusok után a biegvonalak számának hatását vizsgáltuk meg. A 

legnagyobb BCT értékcsökkenés a 2 és 1 biegvonalas változatokban volt, ezeknél átlagosan 

21%-ot csökkent a maximális halmazterhelés értéke a kontroll mintákhoz képest. A legkisebb 

csökkenés, ahogyan az várható is volt, a 0 biegvonallal rendelkező verzióknál volt 

megfigyelhető, itt 98%-ra csökkent csak. Ennek egyik oka a doboz oldalfalait gyengítő 

biegvonalak megszűnése, valamint az alacsony magasság is kedvezően befolyásolta az 

eredményeit. Ezt támasztják alá az 1. és 3. típus eredményei, itt ugyanis 0 biegvonallal még az 

eredetinél is nagyobb BCT értéket kaptunk.

Az eredményeket ezután kétszempontos varianciaanalízissel elemeztük, a változóknak a 

doboz méreteit (fél vagy egész paletta) és a biegvonalak számát (0, 1, 2 vagy 3) választottuk.

A várakozásoknak megfelelően, az 1. és 2. típus esetén a dobozméret, a biegvonalak száma és 

ezek korrelációja szignifikáns volt (p < 0,001). Ezzel szemben, a 3. és 4. típusnál a 

dobozméretnek nem (p < 0,05), viszont a biegvonalak száma (p < 0,001) és a változók 

korrelációja szignifikáns (p < 0,05).
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A regresszióanalízis gyenge kapcsolatot mutatott a BCT érték és biegvonalak száma között az 

1-3 típusok esetén. Ahogy a 4. táblázatban is látható, ilyen szignifikáns kapcsolat a 4. típusnál 

nem mutatható ki. Ennek egy lehetséges oka a HPL dobozok méret és alapanyag

különbségében keresendő. A korábbi, eredményeket bemutató táblázatban látható volt, hogy a 

2 különböző HPL típus (444S BC és 38 BC) közül az utóbbi erősebb, magasabb erő hatására 

roppantak össze a belőlük készült dobozok. Az ilyen típusú anyagra a szilárdsági gyengítés, 

például biegelés kevésbé hat. Az ok, amiért az erősebb anyagból készült csomagolóeszközök 

közül csak az egyik típus szerepel ebben a kategóriában, a dobozok méretkülönbségéből 

adódik. A jól ismert McKee-képlet alapján könnyű belátni, hogy a kisebb kerület kedvezően 

hat a BCT érték növekedésére, így ebben az esetben szintén kisebb gyengítő hatása volt a 

biegvonalaknak.

3. táblázat: A regressziós számítások eredményei

Koefficiensek
Tengelymetszet - β

(’y’ tengely)
Biegvonalak száma - α

(’x’ tengely) R2

1. típus 6007,3 337,2 23%
2. típus 5181,1 383,0 55%
3. típus 8557,7 539,0 56%
4. típus 7702,4 72,9 1,8%

Forrás: Saját szerkesztés

A 3. táblázatban a lineáris regresszió alkalmazásával megállapított, a biegvonalak száma és a

BCT értékek közötti összefüggések jellemzői láthatóak. A változók lineáris kapcsolata esetén

a magyarázó változó és kalkulált együttható segítségével megbecsülhetjük a BCT várható 

értékét. A regressziós egyenes általános képlete:

𝑦𝑦 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽,

ahol 𝑦𝑦, 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 ∈ ℝ, és α a változó súlya, mely megmutatja, hogy x egységnyi változása 

mekkora módosítást okoz y értékében, β az a pont, ahol az egyenes az y tengelyt metszi. A

pontos értékeket az egyes típusokra vonatkozóan a 3. táblázat tartalmazza. Ahogy a táblázat 

4. oszlopában látható az alacsony R2 értékekből, az összefüggés jelentős hibával becsüli meg 

az egyes típusok várható BCT értékeit, különösen az 1. és 4. típus esetén.

A táblázat elemeit egy példán keresztül mutatjuk be. Az első sor második oszlopa szerint 

minden egyes új biegvonal körülbelül 337 N-al csökkenti a doboz BCT értékét, amennyiben 

semmilyen egyéb paramétere nem változott meg. 

Mind a 80 mérési eredményt egy közös, az 5. ábrán lehet megtekinteni a regressziós 

egyenesekkel. A 3. táblázatban látott R2 értékekből már sejthető volt, hogy a mérési 

eredmények nem illeszkednek tökéletesen ezekhez az egyenesekhez, hiszen például az 1-2

típusoknál 1 biegvonallal kisebb volt a mért BCT érték, mint 2-vel.

5. ábra: A mérési eredmények és a regressziós egyenesek

Forrás: Saját ábra

4. Összegzés

A vizsgálataink alapján a következő megállapításokat tesszük a magassági biegvonalak BCT 

értékre gyakorolt hatására vonatkozóan:

 A 80 minta vizsgálata során, a legnagyobb BCT értékcsökkenés 30% volt, ami 

kevesebb, mint az előzőlegesen várt. Ekkora halmazterhelés veszteség könnyen 

kezelhető jobb minőségű HPL választásával vagy nagyobb biztonsági tényező 

alkalmazásával a tervezés során.

 Nincs jelentős különbség a 2 és a 3 biegvonallal rendelkező dobozok BCT 

értékcsökkenése között, ezért a csomagolóeszközök multifunkcionalitásának 

maximalizálása érdekében célszerű legalább 3 magassági biegvonalat alkalmazni.

 A jobb minőségű HPL és a dobozok kis mérete csökkenti a BCT érték érzékenységét a 

biegvonalak számára.

 További kutatási irány lehet a magassági biegvonalak hatásának vizsgálata a normáltól 

eltérő klimatikus körülmények között.
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eredmények nem illeszkednek tökéletesen ezekhez az egyenesekhez, hiszen például az 1-2

típusoknál 1 biegvonallal kisebb volt a mért BCT érték, mint 2-vel.

5. ábra: A mérési eredmények és a regressziós egyenesek

Forrás: Saját ábra

4. Összegzés

A vizsgálataink alapján a következő megállapításokat tesszük a magassági biegvonalak BCT 

értékre gyakorolt hatására vonatkozóan:

 A 80 minta vizsgálata során, a legnagyobb BCT értékcsökkenés 30% volt, ami 

kevesebb, mint az előzőlegesen várt. Ekkora halmazterhelés veszteség könnyen 

kezelhető jobb minőségű HPL választásával vagy nagyobb biztonsági tényező 

alkalmazásával a tervezés során.

 Nincs jelentős különbség a 2 és a 3 biegvonallal rendelkező dobozok BCT 

értékcsökkenése között, ezért a csomagolóeszközök multifunkcionalitásának 

maximalizálása érdekében célszerű legalább 3 magassági biegvonalat alkalmazni.

 A jobb minőségű HPL és a dobozok kis mérete csökkenti a BCT érték érzékenységét a 

biegvonalak számára.

 További kutatási irány lehet a magassági biegvonalak hatásának vizsgálata a normáltól 

eltérő klimatikus körülmények között.
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Összefoglaló

A logisztikai szolgáltatók és megbízóik közötti hosszú távú együttműködés legfontosabb alapja a megbízók 

elégedettsége. A szállítási feladatok végrehajtásával kapcsolatban a megbízók akkor elégedettek, ha a logisztikai 
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hogy bemutassa, hogy elosztási feladatok járattervező szoftverrel történő tervezése, szimulációja során a bemenő 

adatok pontossága miként befolyásolja a járattervek pontosságát.
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felhasználva azt végrehajtani. A pontos tervezés elengedhetetlen a hatékony végrehajtáshoz.

Az elemzés célja, hogy bemutassa, hogy elosztási feladatok járattervező szoftverrel történő

tervezése, szimulációja során a bemenő adatok pontossága miként befolyásolja a járattervek 

pontosságát.

1. A szimuláció végrehajtásához szükséges adatok meghatározása

Ahhoz, hogy megalapozott legyen az elosztási feladatok szimulációja és végrehajtása közötti 

összefüggések feltárása, elengedhetetlen, hogy valós adatok alapján egy kidolgozott példán 

keresztül bemutatásra kerüljenek ezek a folyamatok. Ehhez több elosztási feladatokat végző 

logisztikai szolgáltató adatainak elemzésére került sor mind a rendelési igények, mind a 

tervezés, mind pedig a végrehajtás oldaláról. A vizsgálatok célja nem az, hogy a szimulációhoz 

használt eszköz és algoritmus hatékonyságát bebizonyítsuk, hiszen ez rengeteg elemzés során 

már megtörtént. A cél annak vizsgálata, hogy a szimulációhoz elérhető és használható adatok 

sorrendisége és pontossága milyen összefüggésben van az eredményekkel és azok jóságával 

disztribúciós feladatok esetében.

Mivel nagyon széles skálán mozoghatnak a felhasználható adatok, ezért terjedelmi és fontossági 

okokból törekedtünk ezen adatokat úgy összegyűjteni és kiválasztani, hogy ténylegesen 

értékelhető eredmények szülessenek (Francis et al., 2006). Az erőforrásokkal kapcsolatos 

adatok (depó, jármű kapacitás, munkaidő) adottak, ezek állandó értékkel jelennek meg a 

szimulációs folyamatok során. Egyrészt törvényi előírások korlátozzák ezen értékeket 

(munkaidő), másrészt állandósággal bírnak (járművek száma és kapacitása). Négy olyan 

adatfajta került kiemelésre, melyek jellegükből adódóan nem állandóak, vagy nem mindig 

elérhetőek, azonban minőségük befolyásolhatja a szimuláció eredményét és a környezet 

változását nem képesek visszaadni. Ezek után négy pontossági osztály lett felállítva, majd ezek 

kombinálásával vizsgáltuk meg a szimuláció eredményeit és készült összehasonlítás a tényleges 

végrehajtás mutatószámaival (Gogg et al., 1992). Ezen adatfajták a következők:

Térképi adatok. A térképi adatok pontossága több tényezőtől függ. Egyrészt a szimulációhoz 

használt szoftverek esetében több különféle térkép is alkalmazható. Ez általában a felhasználó 

pénztárcájától függ. A térkép árával összefüggésben nő a térkép részletezettsége, vagyis milyen 

mélységig tartalmazza az utcákat, kanyarodási és egyéb közlekedési szabályokat, egyéb 

korlátozásokat. Minél részletesebb a térkép, annál pontosabban fogja megmutatni a szimuláció 

során a végrehajtás várható távolság adatait. Amennyiben a térkép képes kezelni az időjárásból 

és forgalmi szokásokból adódó változásokat, úgy a végrehajtás várható időadatai is egyre 
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felhasználva azt végrehajtani. A pontos tervezés elengedhetetlen a hatékony végrehajtáshoz.

Az elemzés célja, hogy bemutassa, hogy elosztási feladatok járattervező szoftverrel történő

tervezése, szimulációja során a bemenő adatok pontossága miként befolyásolja a járattervek 

pontosságát.

1. A szimuláció végrehajtásához szükséges adatok meghatározása

Ahhoz, hogy megalapozott legyen az elosztási feladatok szimulációja és végrehajtása közötti 

összefüggések feltárása, elengedhetetlen, hogy valós adatok alapján egy kidolgozott példán 

keresztül bemutatásra kerüljenek ezek a folyamatok. Ehhez több elosztási feladatokat végző 

logisztikai szolgáltató adatainak elemzésére került sor mind a rendelési igények, mind a 

tervezés, mind pedig a végrehajtás oldaláról. A vizsgálatok célja nem az, hogy a szimulációhoz 

használt eszköz és algoritmus hatékonyságát bebizonyítsuk, hiszen ez rengeteg elemzés során 

már megtörtént. A cél annak vizsgálata, hogy a szimulációhoz elérhető és használható adatok 

sorrendisége és pontossága milyen összefüggésben van az eredményekkel és azok jóságával 

disztribúciós feladatok esetében.

Mivel nagyon széles skálán mozoghatnak a felhasználható adatok, ezért terjedelmi és fontossági 

okokból törekedtünk ezen adatokat úgy összegyűjteni és kiválasztani, hogy ténylegesen 

értékelhető eredmények szülessenek (Francis et al., 2006). Az erőforrásokkal kapcsolatos 

adatok (depó, jármű kapacitás, munkaidő) adottak, ezek állandó értékkel jelennek meg a 

szimulációs folyamatok során. Egyrészt törvényi előírások korlátozzák ezen értékeket 

(munkaidő), másrészt állandósággal bírnak (járművek száma és kapacitása). Négy olyan 

adatfajta került kiemelésre, melyek jellegükből adódóan nem állandóak, vagy nem mindig 

elérhetőek, azonban minőségük befolyásolhatja a szimuláció eredményét és a környezet 

változását nem képesek visszaadni. Ezek után négy pontossági osztály lett felállítva, majd ezek 

kombinálásával vizsgáltuk meg a szimuláció eredményeit és készült összehasonlítás a tényleges 

végrehajtás mutatószámaival (Gogg et al., 1992). Ezen adatfajták a következők:

Térképi adatok. A térképi adatok pontossága több tényezőtől függ. Egyrészt a szimulációhoz 

használt szoftverek esetében több különféle térkép is alkalmazható. Ez általában a felhasználó 

pénztárcájától függ. A térkép árával összefüggésben nő a térkép részletezettsége, vagyis milyen 

mélységig tartalmazza az utcákat, kanyarodási és egyéb közlekedési szabályokat, egyéb 

korlátozásokat. Minél részletesebb a térkép, annál pontosabban fogja megmutatni a szimuláció 

során a végrehajtás várható távolság adatait. Amennyiben a térkép képes kezelni az időjárásból 

és forgalmi szokásokból adódó változásokat, úgy a végrehajtás várható időadatai is egyre 
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pontosabbak lesznek (Horváth, 2011). A digitális térkép használóknál az alábbi térképi 

kategóriák határozhatók meg:

- Elnagyolt térkép, csak a főbb utakat, utcákat és minden út típusra ugyanazon 

átlagsebesség adatokat tartalmazza.

- Pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály szerepel benne, de 

ugyanazon átlagsebesség adatokat tartalmaz.

- Pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály szerepel benne, az egyes 

út és utca típusokhoz külön átlagsebesség adatok vannak rendelve.

- Pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály szerepel benne, az egyes 

út és utca típusokhoz külön sebesség adatok vannak rendelve, további ismeri a területi 

súlykorlátozásokat és a rendszeresen fellépő, forgalmi viszonyokból adódó átlagsebesség 

változásokat.

Rendelési mennyiségek. A pontos adatok hiányában több becslési eljárást alkalmaznak az 

elemzések során, ezek kategóriái:

- Ha ismert a pontos rendelési mennyiség, akkor az kerül felhasználásra.

- Nincsenek pontos rendelési mennyiségek, de rendelkezésre állnak historikus adatok (ún. 

idősorok), melyek szezonalitásokat is tartalmaznak, így ezek alapján egy közelítő becslés 

lehetséges.

- Nincsenek pontos rendelési mennyiségek, de többé-kevésbé rendelkezésre állnak 

historikus adatok, így ezek alapján egy elnagyolt becslés lehetséges.

- Nincsenek rendelési mennyiségek, a termék jellegéből adódó átlagmennyiség van 

megállapítva.

Rakodási idő. A rendelési mennyiségekhez hasonlóan itt is négy módon történhet a rakodási 

idők megállapítása:

- Minden címnél ismertek a parkoláshoz és papírmunkához kapcsolódó időszükségletek, 

illetve a rakodási eljárás alapján egy rendelési egység kirakása. Ebből pontosan megmondható 

a szükséges rakodási idő.

- Nem ismert minden paraméter, de közelítőleg megbecsülhető a rakodás időszükséglete.

- Kevés paraméter ismert, csak elnagyoltan lehet a rakodás időszükségletét meghatározni.

- Semmiféle adat nem áll rendelkezésre, egy átlagos rakodási normaidő van 

meghatározva és alkalmazva mindenhol.

Áruátvételi idők. A korábbiakban ismertetettekhez hasonlóan itt is négy módon történhet meg 

a meghatározásuk:

- Minden címnél ismertek percre pontosan az áruátvétel nyitási és zárási időpontjai.

- Visszajelzések alapján közelítőleg ismertek a nyitási és zárási időpontok.

- Kevés információ áll rendelkezésre, több órás bizonytalansággal elnagyoltan ismertek 

az időpontok.

- Semmiféle adat nem áll rendelkezésre, egy átlagos nyitási és zárási időpont van 

meghatározva mindenhol.

A rendeléshez kapcsolódó adatok (mennyiség, időadatok) minősége nagyban függ a szállítási 

feladatokat elvégző vállalat vállalatirányítási rendszerétől illetve a megbízókkal és partnerekkel 

fennálló viszonyoktól is (Duygu et al., 2014). Sokszor tapasztaljuk, hogy lenne mód az adatok 

pontos rögzítésére és tárolására, de ebben vagy nem érdekelt senki, vagy az adatok rögzítésénél 

nem figyelnek eléggé a pontosságra. 

Az adatfajták és a pontossági besorolások meghatározása után lett kiválasztva tizenkét olyan 

szállítási cím, melynek adatai ismertek voltak, illetve kellő információ állt rendelkezésre a 

megvalósult szállítási feladatok paramétereiről is. Ezen címek Budapesten helyezkednek el, 

mivel a közúthálózat városi jellege és a fennálló korlátozások itt képesek komoly mértékben 

befolyásolni a szállítások paramétereit, ezáltal erős hatással bírnak a felhasznált erőforrások 

mutatóira is. A kiindulási depó helye a BILK-ben van, a szolgáltatók is itt folytatják 

tevékenységüket.

A kapott eredmények a ténylegesen végrehajtott szállítás adataival négy paraméter alapján 

lettek összevetve. A négy paraméter választását az indokolja, hogy az elvégzett munka 

hatékonyságát és eredményességét a disztribúciós rendszerekben leggyakrabban a szolgáltatók 

ezeket figyelik és mérik. Ezek:

- a feladatok kiszolgálásához szükséges futás (km),

- a feladatok kiszolgálásához szükséges munkaidő (óra, perc),

- a feladatok kiszolgálásához szükséges vezetési idő (óra, perc),

- a feladatok kiszolgálásához szükséges járműszám (db).

A négy paraméter csoportokba lett osztva a kiindulási adatok pontossága alapján, kategorizálva 

lettek majd összehasonlítottuk a tényleges végrehajtás számaival. Ezek alapján került 

meghatározásra a kiindulási adatok pontossága és az elvégzett szimuláció végrehajthatósága,

vagyis a korábban megfogalmazott jóság közötti összefüggések. A kiindulási adatokat az alábbi 

táblázatok tartalmazzák.
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- Visszajelzések alapján közelítőleg ismertek a nyitási és zárási időpontok.

- Kevés információ áll rendelkezésre, több órás bizonytalansággal elnagyoltan ismertek 

az időpontok.

- Semmiféle adat nem áll rendelkezésre, egy átlagos nyitási és zárási időpont van 

meghatározva mindenhol.

A rendeléshez kapcsolódó adatok (mennyiség, időadatok) minősége nagyban függ a szállítási 

feladatokat elvégző vállalat vállalatirányítási rendszerétől illetve a megbízókkal és partnerekkel 

fennálló viszonyoktól is (Duygu et al., 2014). Sokszor tapasztaljuk, hogy lenne mód az adatok 

pontos rögzítésére és tárolására, de ebben vagy nem érdekelt senki, vagy az adatok rögzítésénél 

nem figyelnek eléggé a pontosságra. 

Az adatfajták és a pontossági besorolások meghatározása után lett kiválasztva tizenkét olyan 

szállítási cím, melynek adatai ismertek voltak, illetve kellő információ állt rendelkezésre a 

megvalósult szállítási feladatok paramétereiről is. Ezen címek Budapesten helyezkednek el, 

mivel a közúthálózat városi jellege és a fennálló korlátozások itt képesek komoly mértékben 

befolyásolni a szállítások paramétereit, ezáltal erős hatással bírnak a felhasznált erőforrások 

mutatóira is. A kiindulási depó helye a BILK-ben van, a szolgáltatók is itt folytatják 

tevékenységüket.

A kapott eredmények a ténylegesen végrehajtott szállítás adataival négy paraméter alapján 

lettek összevetve. A négy paraméter választását az indokolja, hogy az elvégzett munka 

hatékonyságát és eredményességét a disztribúciós rendszerekben leggyakrabban a szolgáltatók 

ezeket figyelik és mérik. Ezek:

- a feladatok kiszolgálásához szükséges futás (km),

- a feladatok kiszolgálásához szükséges munkaidő (óra, perc),

- a feladatok kiszolgálásához szükséges vezetési idő (óra, perc),

- a feladatok kiszolgálásához szükséges járműszám (db).

A négy paraméter csoportokba lett osztva a kiindulási adatok pontossága alapján, kategorizálva 

lettek majd összehasonlítottuk a tényleges végrehajtás számaival. Ezek alapján került 

meghatározásra a kiindulási adatok pontossága és az elvégzett szimuláció végrehajthatósága,

vagyis a korábban megfogalmazott jóság közötti összefüggések. A kiindulási adatokat az alábbi 

táblázatok tartalmazzák.
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azonosító cím

A001 1013 Budapest Krisztina krt. 37.

A002 1023 Budapest Fény u. Piac

A003 1033 Budapest Flórián tér 7-9.

A004 1043 Budapest Berda J. u. 48.

A005 1055 Budapest Falk Miksa u. 28.

A006 1064 Budapest Rózsa u. 86.

A007 1103 Budapest Sibrik-Mádi u. sarok

A008 1116 Budapest Kondorosi u. 7.

A009 1156 Budapest Páskomliget u. 49.

A010 1182 Budapest Varjú u. 56.

A011 1212 Budapest Szent István út 73.

A012 1224 Budapest Barackos u. 1.

1. táblázat. A szimulációban tervezett címek. Forrás: saját szerkesztés.

azonosító átlagos mennyiség elnagyolt közelítő pontos

A001 78 100 175 192

A002 78 100 125 144

A003 78 85 90 106

A004 78 60 55 47

A005 78 80 90 92

A006 78 60 55 34

A007 78 60 40 15

A008 78 70 60 55

A009 78 70 60 59

A010 78 100 110 120

A011 78 60 40 35

A012 78 60 50 40

2. táblázat. A szimulációban tervezett címek rendelési mennyiségei kilogrammban és azok 

variációi. Forrás: saját szerkesztés.

azonosító átlagos rakodás elnagyolt közelítő pontos

A001 18 20 22 25

A002 18 25 30 35

A003 18 19 19 20

A004 18 17 16 15

A005 18 19 20 21

A006 18 15 13 12

A007 18 15 12 10

A008 18 17 16 15

A009 18 17 16 15

A010 18 20 25 28

A011 18 15 13 11

A012 18 16 14 12

3. táblázat. A szimulációban tervezett címek rakodási idő adatai percben és azok variációi.

Forrás: saját szerkesztés.

azonosító átlagos fogadás elnagyolt közelítő pontos

A001 7:00-15:00 8:00-12:00 8:00-9:00 8:00-8:15

A002 7:00-15:00 7:00-12:00 7:00-10:00 7:00-9:00

A003 7:00-15:00 8:00-12:00 9:00-10:00 9:00-9:30

A004 7:00-15:00 7:00-13:00 8:00-13:00 8:00-12:00

A005 7:00-15:00 8:00-12:00 9:00-11:00 9:00-10:00

A006 7:00-15:00 7:00-12:00 7:00-10:00 7:00-8:30

A007 7:00-15:00 7:00-13:00 8:00-13:00 8:00-12:00

A008 7:00-15:00 8:00-14:00 8:00-13:00 9:00-13:00

A009 7:00-15:00 8:00-14:00 9:00-14:00 9:30-13:30

A010 7:00-15:00 7:00-12:00 7:00-10:00 7:00-8:00

A011 7:00-15:00 8:00-13:00 9:00-12:00 10:00-12:00

A012 7:00-15:00 8:00-13:00 9:00-12:00 9:30-11:30

4. táblázat. A szimulációban tervezett címek árufogadási idő adatai és azok variációi. Forrás: 

saját szerkesztés.
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azonosító átlagos rakodás elnagyolt közelítő pontos

A001 18 20 22 25

A002 18 25 30 35

A003 18 19 19 20

A004 18 17 16 15

A005 18 19 20 21

A006 18 15 13 12

A007 18 15 12 10

A008 18 17 16 15

A009 18 17 16 15

A010 18 20 25 28

A011 18 15 13 11

A012 18 16 14 12

3. táblázat. A szimulációban tervezett címek rakodási idő adatai percben és azok variációi.

Forrás: saját szerkesztés.

azonosító átlagos fogadás elnagyolt közelítő pontos

A001 7:00-15:00 8:00-12:00 8:00-9:00 8:00-8:15

A002 7:00-15:00 7:00-12:00 7:00-10:00 7:00-9:00

A003 7:00-15:00 8:00-12:00 9:00-10:00 9:00-9:30

A004 7:00-15:00 7:00-13:00 8:00-13:00 8:00-12:00

A005 7:00-15:00 8:00-12:00 9:00-11:00 9:00-10:00

A006 7:00-15:00 7:00-12:00 7:00-10:00 7:00-8:30

A007 7:00-15:00 7:00-13:00 8:00-13:00 8:00-12:00

A008 7:00-15:00 8:00-14:00 8:00-13:00 9:00-13:00

A009 7:00-15:00 8:00-14:00 9:00-14:00 9:30-13:30

A010 7:00-15:00 7:00-12:00 7:00-10:00 7:00-8:00

A011 7:00-15:00 8:00-13:00 9:00-12:00 10:00-12:00

A012 7:00-15:00 8:00-13:00 9:00-12:00 9:30-11:30

4. táblázat. A szimulációban tervezett címek árufogadási idő adatai és azok variációi. Forrás: 

saját szerkesztés.
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1. ábra. A meglátogatandó pontok és a depó elhelyezkedése. Forrás: saját szerkesztés.

A szimulációkat az adatok tulajdonságai alapján négy fő csoportba kerültek a rendelkezésre 

álló térképek szerint, majd azon belül további verziók készültek a további három vizsgált adat 

pontossága alapján. Ezen csoportok és verziók:

Csoportok: 

A. elnagyolt térkép, csak a főbb utakat, utcákat és minden út típusra ugyanazon 

átlagsebesség adatokat tartalmazza,

B. pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály szerepel benne, de 

ugyanazon átlagsebesség adatokat tartalmaz,

C. pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály szerepel benne, az egyes 

út és utca típusokhoz külön átlagsebesség adatok vannak rendelve,

D. pontos utcaszintű térkép, minden utca és közlekedési szabály szerepel benne, az egyes 

út és utca típusokhoz külön sebesség adatok vannak rendelve, további ismeri a területi 

súlykorlátozásokat és a rendszeresen fellépő, forgalmi viszonyokból adódó átlagsebesség 

változásokat.

Csoportokon belüli verziók:

1. súly, rakodás, árufogadás átlagos,

2. súly, rakodás, árufogadás elnagyolt,

3. súly, rakodás, árufogadás közelítő,

4. súly, rakodás, árufogadás pontos,

5. súly átlagos, rakodás, árufogadás pontos,

6. súly közelítő, rakodás, árufogadás pontos,

7. súly elnagyolt, rakodás, árufogadás pontos,

8. rakodás átlagos, súly, árufogadás pontos,

9. rakodás közelítő, súly, árufogadás pontos,

10. rakodás elnagyolt, súly, árufogadás pontos,

11. árufogadás átlagos, súly, rakodás pontos,

12. árufogadás közelítő, súly, rakodás pontos,

13. árufogadás elnagyolt, súly, rakodás pontos,

14. árufogadás pontos, súly, rakodás átlagos,

15. árufogadás közelítő, súly, rakodás átlagos,

16. árufogadás elnagyolt, súly, rakodás átlagos,

17. rakodás pontos, súly, árufogadás átlagos,

18. rakodás közelítő, súly, árufogadás átlagos,

19. rakodás elnagyolt, súly, árufogadás átlagos,

20. súly pontos, árufogadás, rakodás átlagos,

21. súly közelítő, árufogadás, rakodás átlagos,

22. súly elnagyolt, árufogadás, rakodás átlagos.

Az így elkészült 88 különböző szimuláció eredmény került összehasonlításra a ténylegesen 

végrehajtott teljesítés adataival. Az összehasonlítást a futott km, a munkaidő és vezetési idő 

szükséglet valamint a járműszám összevetésével készült el. Ezek alapján lett megállapítva,

hogy a szimulációkhoz felhasznált kiindulási adatok pontossága és a tényleges végrehajtás 

eredményei között milyen összefüggések találhatók, vagyis a szimulációk jósága milyennek 

mondható.

2. A szimuláció elvégzéséhez használt program

A szimulációk elkészítéséhez a Paragon járattervező programot használtuk, mely az angliai 

Paragon Software System Plc. terméke. A programot világszerte több mint 50 országban 

használják, az Egyesült Királyságban a piaci szereplők több mint 70%-a használja, valamint 

idehaza is számos vállalat és logisztikai szolgáltató (MOL, Posta, Waberers-Szemerey Kft., 

Linde Gáz) alkalmazza.

3. A szimuláció eredményei és azok értékelése

A szimulációk eredményeit, valamint a tényleges végrehajtás adatait egy táblázatba 

összesítettük. Meghatároztuk, hogy a szimulációval számított és a tényleges értékek között 

százalékosan mekkora az eltérés, valamint ezekből kiszámítottuk az átlagos pontosságot. Ez két 
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7. súly elnagyolt, rakodás, árufogadás pontos,

8. rakodás átlagos, súly, árufogadás pontos,

9. rakodás közelítő, súly, árufogadás pontos,

10. rakodás elnagyolt, súly, árufogadás pontos,

11. árufogadás átlagos, súly, rakodás pontos,

12. árufogadás közelítő, súly, rakodás pontos,

13. árufogadás elnagyolt, súly, rakodás pontos,

14. árufogadás pontos, súly, rakodás átlagos,

15. árufogadás közelítő, súly, rakodás átlagos,

16. árufogadás elnagyolt, súly, rakodás átlagos,

17. rakodás pontos, súly, árufogadás átlagos,

18. rakodás közelítő, súly, árufogadás átlagos,

19. rakodás elnagyolt, súly, árufogadás átlagos,

20. súly pontos, árufogadás, rakodás átlagos,

21. súly közelítő, árufogadás, rakodás átlagos,

22. súly elnagyolt, árufogadás, rakodás átlagos.

Az így elkészült 88 különböző szimuláció eredmény került összehasonlításra a ténylegesen 

végrehajtott teljesítés adataival. Az összehasonlítást a futott km, a munkaidő és vezetési idő 

szükséglet valamint a járműszám összevetésével készült el. Ezek alapján lett megállapítva,

hogy a szimulációkhoz felhasznált kiindulási adatok pontossága és a tényleges végrehajtás 

eredményei között milyen összefüggések találhatók, vagyis a szimulációk jósága milyennek 

mondható.

2. A szimuláció elvégzéséhez használt program

A szimulációk elkészítéséhez a Paragon járattervező programot használtuk, mely az angliai 

Paragon Software System Plc. terméke. A programot világszerte több mint 50 országban 

használják, az Egyesült Királyságban a piaci szereplők több mint 70%-a használja, valamint 

idehaza is számos vállalat és logisztikai szolgáltató (MOL, Posta, Waberers-Szemerey Kft., 

Linde Gáz) alkalmazza.

3. A szimuláció eredményei és azok értékelése

A szimulációk eredményeit, valamint a tényleges végrehajtás adatait egy táblázatba 

összesítettük. Meghatároztuk, hogy a szimulációval számított és a tényleges értékek között 

százalékosan mekkora az eltérés, valamint ezekből kiszámítottuk az átlagos pontosságot. Ez két 
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lépésben történt, mivel a valós végrehajtás során a kiszállításokat csak két járművel lehetett 

megoldani az árufogadási idők szűkösségéből és egymásba való átfedéséből adódóan. Ezért 

azon verziókat, ahol a program a szimuláció során egy jármű alkalmazásával is megoldhatónak 

találta a feladatot, nem vettük figyelembe. A többi esetben a távolság és idő adatok közötti 

százalékos eltérésből egy átlagértéket lett kiszámítva, melyben mindhárom paramétert 

egyformán vettük figyelembe.

km
munkaidő 

(perc)

vezetési 

idő (perc)

járműszá

m (db)
km

munkaid

ő

vezetési 

idő

átlagosa

n

Ténylege

s
143 612 275 2 pontosság

A8 168 472 256 2
117

%
77% 93% 96%

B4 119 461 240 2 83% 75% 87% 82%

C5 132 481 262 2 92% 79% 95% 89%

D4 135 585 258 2 94% 96% 94% 95%

5. táblázat. A szimulációk és tényleges szállítás adatai és azok összevetése. Forrás: saját 

szerkesztés.

Az 5. táblázat a négy leginkább pontos variációt tartalmazza. A szimulációk elvégzése és az 

eredmények összehasonlítása után megkerestünk olyan szállítási feladatokat végző vállalatokat, 

ahol alkalmazzák a járattervezést, annak alapján végzik a kiszállítási feladatok végrehajtását és 

monitorozzák a megvalósulások adatait is. Megvizsgáltuk a tervezéshez használt adatok 

mennyiségét, minőségét és pontosságát, az elkészült tervek mutatószámait és ezeket 

összehasonlítottuk a ténylegesen végrehajtott járatok adataival (Horváth, 2009). Az elvégzett 

szimulációk és a vállalati adatok vizsgálata alapján az alábbi következtetések vonhatók le:

- Az eredmények jóságát leginkább az árufogadási idők pontossága befolyásolja. Minél 

pontosabbak ezek az adatok annál jobban megállapítható, hogy az esetleges szűk árufogadási 

idők miatt mennyire kell felborítani a legrövidebb útvonalat és a munkaidőkeret, illetve a 

területi eloszlások alapján mekkora erőforrás igényt fog ez okozni.

- A térképek pontossága önmagában kevésbé fontos tényező, mint az időablakoké, de a 

kettőt együtt kezelve fellépnek olyan tényezők, melyek a térkép minőségének a szimuláció 

jóságára gyakorolt hatását megnövelik. Ami a térkép pontosságával kapcsolatban még 

kiemelhető, hogy a pontatlan térkép esetén megjelentek túlbecsült távolságadatok is. Mivel a 

pontatlan térképen nem szerepelnek olyan utak vagy utcák, melyeket egyébként a szállítójármű 

használhatna, ezért olyan kerülőket tervez be, melyeket egyébként a gépkocsivezető nem venne 

igénybe. Amennyiben a szimuláció felültervezi a távolságokat azzal a gépkocsivezetők

munkavégzésnek nem kellő hatékonyságát segíti elő illetve munkamoráljukat csökkenti, mivel 

ezzel a lazasággal élni fognak.

- A rendelési mennyiségek pontosságával kapcsolatban arra a megállapításra jutottunk,

hogy a jól meghatározott átlagmennyiségek nem feltétlenül befolyásolják negatívan a 

szimuláció jóságát, a valós mennyiségek pozitív és negatív irányú eltérései az átlagértéktől elég 

jól kioltják egymást. Ugyanakkor azt is megállapítható, hogy ahol nagy eltérések vannak a 

minimum és maximum értékek között, ott érdemes törekedni a minél pontosabb mennyiségek 

használatára, mert a kioltás hatása gyengül és befolyásolja az erőforrásigényt (járműszám, 

munkaidő), még ha nem is olyan mértékben, mint az árufogadási idők pontossága. Ennek 

ellenpontjaként bizonyos feladatok esetén (csomag, postai küldemény, stb.) nincs komoly 

jelentősége a rendelési mennyiségnek, mert jellegükből adódóan nem lehetne velük teljesen 

megtölteni a rendelkezésre álló rakteret egy adott munkavégzési időszak során, és egy 

átlagérték megfelelően használható.

- A rakodási időkkel kapcsolatban hasonló megállapításokra jutottunk, mint a rendelési 

mennyiségek pontosságánál. Azonban itt az látható, hogy ha nagy eltérések vannak az időkben, 

akkor azokat érdemes pontosan felvenni, főleg ahol nagy a rakodási idő szükséglet, mivel az 

erőforrásigényre ez is hatással van. Ide is kapcsolódik, ami a rendelési mennyiséggel 

kapcsolatban került megfogalmazásra, hogy ahol állandó normaidők vannak (csomag átadás-

átvétel pl.) ott annak a normaidőnek az általános használata elegendő és kielégítő.

Ezen túlmenően fontosnak tűnt még megvizsgálni, hogy a bemenő adatok változásának 

függvényében a szimuláció eredményéül kapott távolság és időadatok milyen mértékben 

változnak (Drake et al., 1996). Itt a saját szimuláción túl szintén elemzésre kerültek azon 

vállalati adatok, melyeket bizalmas kezelés feltétele mellett rendelkezésünkre bocsátottak. A 

lentebb látható ábrákból kiolvasható összefüggéseket lehetett megállapítani a vállalati 

adatokkal végzett elemzések elkészítése során is.
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kiemelhető, hogy a pontatlan térkép esetén megjelentek túlbecsült távolságadatok is. Mivel a 

pontatlan térképen nem szerepelnek olyan utak vagy utcák, melyeket egyébként a szállítójármű 

használhatna, ezért olyan kerülőket tervez be, melyeket egyébként a gépkocsivezető nem venne 

igénybe. Amennyiben a szimuláció felültervezi a távolságokat azzal a gépkocsivezetők

munkavégzésnek nem kellő hatékonyságát segíti elő illetve munkamoráljukat csökkenti, mivel 

ezzel a lazasággal élni fognak.

- A rendelési mennyiségek pontosságával kapcsolatban arra a megállapításra jutottunk,

hogy a jól meghatározott átlagmennyiségek nem feltétlenül befolyásolják negatívan a 

szimuláció jóságát, a valós mennyiségek pozitív és negatív irányú eltérései az átlagértéktől elég 

jól kioltják egymást. Ugyanakkor azt is megállapítható, hogy ahol nagy eltérések vannak a 

minimum és maximum értékek között, ott érdemes törekedni a minél pontosabb mennyiségek 

használatára, mert a kioltás hatása gyengül és befolyásolja az erőforrásigényt (járműszám, 

munkaidő), még ha nem is olyan mértékben, mint az árufogadási idők pontossága. Ennek 

ellenpontjaként bizonyos feladatok esetén (csomag, postai küldemény, stb.) nincs komoly 

jelentősége a rendelési mennyiségnek, mert jellegükből adódóan nem lehetne velük teljesen 

megtölteni a rendelkezésre álló rakteret egy adott munkavégzési időszak során, és egy 

átlagérték megfelelően használható.

- A rakodási időkkel kapcsolatban hasonló megállapításokra jutottunk, mint a rendelési 

mennyiségek pontosságánál. Azonban itt az látható, hogy ha nagy eltérések vannak az időkben, 

akkor azokat érdemes pontosan felvenni, főleg ahol nagy a rakodási idő szükséglet, mivel az 

erőforrásigényre ez is hatással van. Ide is kapcsolódik, ami a rendelési mennyiséggel 

kapcsolatban került megfogalmazásra, hogy ahol állandó normaidők vannak (csomag átadás-

átvétel pl.) ott annak a normaidőnek az általános használata elegendő és kielégítő.

Ezen túlmenően fontosnak tűnt még megvizsgálni, hogy a bemenő adatok változásának 

függvényében a szimuláció eredményéül kapott távolság és időadatok milyen mértékben 

változnak (Drake et al., 1996). Itt a saját szimuláción túl szintén elemzésre kerültek azon 

vállalati adatok, melyeket bizalmas kezelés feltétele mellett rendelkezésünkre bocsátottak. A 

lentebb látható ábrákból kiolvasható összefüggéseket lehetett megállapítani a vállalati 

adatokkal végzett elemzések elkészítése során is.
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2. ábra. Távolságadatok változása a bemenő adatok jellemzőinek függvényében. Forrás: saját 

szerkesztés.

3. ábra. Munkaidő változása a bemenő adatok jellemzőinek függvényében. Forrás: saját 

szerkesztés.

4. ábra. Vezetési idők változása a bemenő adatok jellemzőinek függvényében. Forrás: saját 

szerkesztés.
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9:36-14:24 4:48-9:36 0:00-4:48

A
B

C
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0:00
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3:36

4:48

1
3579111315171921

Vezetési idő

3:36-4:48 2:24-3:36
1:12-2:24 0:00-1:12

A legfontosabb következtetés, ami leszűrhető az elemzések alapján készített 

összehasonlításokból, hogy a bemenő adatok változásával készült szimulációk végeredményei 

eltérőek lesznek és ezen belül a kiválasztott mérőszámok (távolság, munkaidő, vezetési idő) 

változása hasonló jelleget mutat. Látható, hogy a minimum és maximum értékek közötti 

különbségek változóak ugyan, nem egyforma magasak a csúcsok és nem egyforma mélyek a 

hasadékok, azonban domborzat jellege (vagyis hol vannak és milyen irányúak a csúcsok és a 

hasadékok) nagy hasonlóságot mutat. Ez alapján pedig kijelenthető, hogy ha a bemenő 

adatokban megjelenő változás a szimulációban magasabb futásteljesítményt okoz, akkor ezzel 

együtt, de ettől eltérő mértékben a munkaidő és a vezetési idő is nőni fog.

4. Összefoglalás

A szállítási feladatok szimulációjának jósága megfogalmazható úgy, hogy a rendelkezésre álló 

és kiválasztott bemenő adatok alapján a szimulációval létrehozott járattervek azok távolság és 

idő adataikat figyelembe véve a lehető legnagyobb pontossággal végrehajthatóak. Ez a 

pontosság azonban sohasem fogja elérni a 100 %-ot, csak megközelíti azt, mivel a valós életben 

folyamatosan keletkeznek és történnek olyan események (időjárási, forgalmi, stb.), melyek 

megakadályozzák a szimulációval megalkotott bejárások pontos betartását.

A logisztikai szolgáltatók célja, hogy a kapott megbízásokat költséghatékonyan és az 

erőforrások optimális felhasználásával hajtsák végre. Ennek előfeltétele, hogy olyan járattervet, 

vagyis szimulációt készítsenek, mely az említett kitételeknek megfelel, a kinyomtatott itiner 

alapján pedig a sofőrök el tudják végezni munkájukat. A cikkben bemutattuk, hogy melyek 

azok az adatok amik ezen célok elérésére nagy befolyással bírnak. Az elosztási feladatot végző 

cégeknek tehát célszerű törekedniük arra, hogy ezen adatok pontossága és aktualitás megfelelő 

legyen, hogy munkájukat hatékonyan végezhessék.
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A legfontosabb következtetés, ami leszűrhető az elemzések alapján készített 

összehasonlításokból, hogy a bemenő adatok változásával készült szimulációk végeredményei 

eltérőek lesznek és ezen belül a kiválasztott mérőszámok (távolság, munkaidő, vezetési idő) 

változása hasonló jelleget mutat. Látható, hogy a minimum és maximum értékek közötti 

különbségek változóak ugyan, nem egyforma magasak a csúcsok és nem egyforma mélyek a 

hasadékok, azonban domborzat jellege (vagyis hol vannak és milyen irányúak a csúcsok és a 

hasadékok) nagy hasonlóságot mutat. Ez alapján pedig kijelenthető, hogy ha a bemenő 

adatokban megjelenő változás a szimulációban magasabb futásteljesítményt okoz, akkor ezzel 

együtt, de ettől eltérő mértékben a munkaidő és a vezetési idő is nőni fog.

4. Összefoglalás

A szállítási feladatok szimulációjának jósága megfogalmazható úgy, hogy a rendelkezésre álló 

és kiválasztott bemenő adatok alapján a szimulációval létrehozott járattervek azok távolság és 

idő adataikat figyelembe véve a lehető legnagyobb pontossággal végrehajthatóak. Ez a 

pontosság azonban sohasem fogja elérni a 100 %-ot, csak megközelíti azt, mivel a valós életben 

folyamatosan keletkeznek és történnek olyan események (időjárási, forgalmi, stb.), melyek 

megakadályozzák a szimulációval megalkotott bejárások pontos betartását.

A logisztikai szolgáltatók célja, hogy a kapott megbízásokat költséghatékonyan és az 

erőforrások optimális felhasználásával hajtsák végre. Ennek előfeltétele, hogy olyan járattervet, 

vagyis szimulációt készítsenek, mely az említett kitételeknek megfelel, a kinyomtatott itiner 

alapján pedig a sofőrök el tudják végezni munkájukat. A cikkben bemutattuk, hogy melyek 

azok az adatok amik ezen célok elérésére nagy befolyással bírnak. Az elosztási feladatot végző 

cégeknek tehát célszerű törekedniük arra, hogy ezen adatok pontossága és aktualitás megfelelő 

legyen, hogy munkájukat hatékonyan végezhessék.
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Az anyagmozgatási folyamatokban (pl. kikötőkben, acélművekben, nehézgépgyártóknál) sok esetben a 

fennakadást és a veszteségeket a daruk meghibásodásai okozzák, ezért a szerkezeti károsodás korai felismerése 

több szempontból is előnyös. Az emelőgépek folyamatos állapotfelügyelete és az időszakos vizsgálatok közben 

begyűjtött adatok fontos információkat nyújthatnak a darugép gyártóknak, tervezőmérnököknek, szabványügyi 

hivataloknak, biztonsági felülvizsgálatot végző cégeknek és karbantartással foglalkozó mérnököknek. A 

tanulmány betekintést nyújt viszonylag egyszerű, ám a karbantartás szempontjából hatékony rendszerek 

alkalmazásának előnyeibe, kikötői darukon végzett vizsgálatok alapján. 

 

Kulcsszavak: daruk, szerkezeti monitoring, állapotfelügyelet, állapotjellemzők elemzése 

 

1. Bevezetés 

Az iparban használatos daruk (pl. nagy teherbírású és fesztávú híddaruk öntödékben, nukleáris 

erőművekben, vagy veszélyes anyagokat gyártó üzemekben) sok esetben olyan gépeknek 

számítanak, melyek meghibásodásai egyben a termelési folyamatok leállításához vezetnek. 

Hasonló csoportot képeznek a forgalmasabb folyami és tengeri kikötőkben működő 

portálszerkezetekre szerelt forgógémes daruk és konténerdaruk is. Ismeretes, hogy „a 
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logisztikai folyamatok – mint a termelés, szállítás, készletezés – a véletlennel erősen terheltek” 

(Kovács, 2004). A folyami kikötőkben általában ömlesztett áruval, vagy nagyméretű 

egységrakománnyal teli hajók veszteglése a gépi kirakodás szünetelése miatt jelentős anyagi 

veszteségeket okoz. A fennakadást általában éppen a kikötőkben működő daruk és más 

anyagmozgató gépek véletlenszerű meghibásodásai okozzák, ezért a szakembereknek érdemes 

elgondolkodni olyan rendszerek kialakításán, melyek segítségével állandóan kísérni lehet az 

említett gépek állapotát. A cikk röviden ismerteti a szerkezeti monitoring fogalmát, majd 

röviden kifejti alkalmazási lehetőségeit daruk esetében. Végül a szerzők bemutatják egy GANZ 

kikötői portáldaru példáján az acélszerkezet és a gépészeti egységek állapotjellemzőire 

fókuszáló elemzésének fontosságát, valamint a daruszerkezetekbe integrált monitoring 

rendszerek előnyeit. 

 

2. A szerkezeti monitoring alkalmazási lehetőségei daruknál 

Napjainkban sok esetben az állapotfelügyelet és a távdiagnózis szinte nélkülözhetetlen a 

lehetséges géphibák súlyosabb következményeinek megelőzéséhez, valamint a racionális és 

szakszerű karbantartáshoz. Szélturbinák, repülőgépek, olajkitermelő platformok, nagyobb 

forgógépek, marótárcsás kotrógépek, daruk stb. akár egyetlen alkatrészének meghibásodása az 

egész szerkezet tönkremenetelét és összeomlását is okozhatja, sőt veszélyeztetheti a 

környezetet és emberi életeket is fenyegethet. 

A daruk az ún. szakaszos működésű anyagmozgató gépek csoportjába tartoznak, mert a 

munkafolyamatban ciklikusan változnak az anyagmozgatási és az üres szakaszok (Benkő, 

2002), így a daruk gépészeti egységeinek alkatrészei és tartószerkezeti elemei ismételt, változó 

jellegű terheknek vannak kitéve. Ha visszatekintünk a daruk üzemeltetéséhez fűződő 

karbantartási tevékenységekre, ezeket a kezdeti időszakban az esetlegesség jellemezte. 

Általában a karbantartást végző személyek odaadásán és tapasztalatán múlott a gépek 

állapotmegőrzése és többnyire akkor avatkoztak be, amikor a daru üzemképtelenné vált (Kása, 

Meleghegyi és Pécsi, 2008). Nagyobb és összetettebb szerkezetű daru állapotának vizsgálata 

sajátos feladat, elvégzéséhez széleskörű hozzáértés szükséges és a részletes műszeres mérés 

időigénye jelentős. Az anyagmozgató gépek állapotát vizsgáló szakemberek tapasztalata azt 

mutatja, hogy sok esetben „az emelőgép termelésből való kivonása nem oldható meg, illetve 

nem helyettesíthető, a mérés fennakadást okoz a termelésben, ezért az üzemeltetők annak 

elvégzését nem kérik, nem járulnak hozzá” (Kása, Meleghegyi és Pécsi, 2008). Az ilyen 

vizsgálatok elvégzését, a vele járó problémák megoldását és a méréseredmények gyors 

begyűjtését nagymértékben megkönnyítheti az ún. szerkezeti monitoring. 

A szerkezeti monitoring (a szakirodalomban legtöbbször az angol Structural Health 

Monitoring, SHM kifejezést használják) alkalmazása már széles körben elterjedt az 

építőmérnöki gyakorlatban, és a gépészet több területén is sikeresen alkalmazzák (Balageas, 

Fritzen és Güemes, 2006; Boller, Chang és Fujino, 2009; Farrar és Worden, 2013). Előnye 

abban rejlik, hogy a monitoring rendszer minden pillanatban információkat tud biztosítani a 

felhasznált alapanyagok, különböző szerkezeti elemek és a teljes szerkezet állapotáról 

(Balageas, Fritzen és Güemes, 2006). A folyamatos monitoring költségesebb felszerelést és 

összetettebb hálózati rendszert igényel, mint az időszakos állapotfelügyeletnél használt 

megoldások, viszont alkalmazásával sokkal több adat begyűjthető és feldolgozható. A 

monitoring multidiszciplináris hozzáállást követel és maga a folyamat néhány fázisra bontható: 

1. a megfelelő fizikai jelenség kiválasztása, amely károsodást okozhat és szenzorok 

segítségével mérhető; 2. mérés, érzékelés; 3. a mérésadatok begyűjtése; 4. adattovábbítás; 5. az 

állapotjellemzők feldolgozása és elemzése megfelelő szoftverek segítségével és 6. a szerkezet 

állapotának meghatározása és következtetések levonása. 

Az utóbbi években növekszik a szakirodalomban azoknak a tanulmányoknak a száma, melyek 

a kikötői és más daruk állapotfelügyeletével foglalkoznak (Li, Liu és Xu, 2013; Zhong et al., 

2016). Többnyire a konténerdaruknál alkalmazott megoldásokat mutatják be, melyek 

egyszerűsített és módosított változatban más darutípusokra is „átszabhatóak”. Az acélszerkezet 

elemeiben a statikus, vagy dinamikus erő, valamint nyomaték hatására ébredő deformációk (ill. 

az azokból számított feszültségek) tenzometrikus méréstechnika segítségével határozhatók 

meg. A kritikus helyekről begyűjtött feszültségtörténet főleg a szerkezeti elemek kifáradási 

vizsgálatainál előnyös. Kiemelkedő helyet foglal el az állapotfelmérésben a rezgésdiagnosztika, 

mert a vizsgálatnál nem kell megbontani a gépészeti egységeket, a vizsgálat a daru szokásos 

működési körülményei mellett is elvégezhető (Pápai, 2007). 

 

3. Kikötői portáldaruk állapotát vizsgáló monitoring rendszer  

A szerbiai Oktatási, Tudomány- és Technológiaügyi Minisztérium támogatásával és 

finanszírozásával került sor a TR 35036 projekt (Application of IT in harbours of Serbia - from 

machines monitoring to the network system of EU environment) megvalósítására, amelynek 

keretében olyan, darukon alkalmazható rendszer kifejlesztése lett elkezdve, amely megfelelhet 

majd a forgalmasabb dunai kikötők igényeinek Szerbiában. Remélhetőleg a további bővítések 

és módosítások után alkalmazható lesz a megoldás Európa több folyami kikötőjében is. 

Hangsúlyozni kell, hogy az állapotfelügyelet a kutatásnak csak egy szegmense, az említett 

projekt foglalkozik még a dunai kikötők üzemeltetéséhez fűződő aktuális kérdésekkel, a 
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A szerkezeti monitoring (a szakirodalomban legtöbbször az angol Structural Health 

Monitoring, SHM kifejezést használják) alkalmazása már széles körben elterjedt az 

építőmérnöki gyakorlatban, és a gépészet több területén is sikeresen alkalmazzák (Balageas, 

Fritzen és Güemes, 2006; Boller, Chang és Fujino, 2009; Farrar és Worden, 2013). Előnye 

abban rejlik, hogy a monitoring rendszer minden pillanatban információkat tud biztosítani a 

felhasznált alapanyagok, különböző szerkezeti elemek és a teljes szerkezet állapotáról 

(Balageas, Fritzen és Güemes, 2006). A folyamatos monitoring költségesebb felszerelést és 

összetettebb hálózati rendszert igényel, mint az időszakos állapotfelügyeletnél használt 

megoldások, viszont alkalmazásával sokkal több adat begyűjthető és feldolgozható. A 

monitoring multidiszciplináris hozzáállást követel és maga a folyamat néhány fázisra bontható: 

1. a megfelelő fizikai jelenség kiválasztása, amely károsodást okozhat és szenzorok 

segítségével mérhető; 2. mérés, érzékelés; 3. a mérésadatok begyűjtése; 4. adattovábbítás; 5. az 

állapotjellemzők feldolgozása és elemzése megfelelő szoftverek segítségével és 6. a szerkezet 

állapotának meghatározása és következtetések levonása. 

Az utóbbi években növekszik a szakirodalomban azoknak a tanulmányoknak a száma, melyek 

a kikötői és más daruk állapotfelügyeletével foglalkoznak (Li, Liu és Xu, 2013; Zhong et al., 

2016). Többnyire a konténerdaruknál alkalmazott megoldásokat mutatják be, melyek 

egyszerűsített és módosított változatban más darutípusokra is „átszabhatóak”. Az acélszerkezet 

elemeiben a statikus, vagy dinamikus erő, valamint nyomaték hatására ébredő deformációk (ill. 

az azokból számított feszültségek) tenzometrikus méréstechnika segítségével határozhatók 

meg. A kritikus helyekről begyűjtött feszültségtörténet főleg a szerkezeti elemek kifáradási 

vizsgálatainál előnyös. Kiemelkedő helyet foglal el az állapotfelmérésben a rezgésdiagnosztika, 

mert a vizsgálatnál nem kell megbontani a gépészeti egységeket, a vizsgálat a daru szokásos 

működési körülményei mellett is elvégezhető (Pápai, 2007). 

 

3. Kikötői portáldaruk állapotát vizsgáló monitoring rendszer  

A szerbiai Oktatási, Tudomány- és Technológiaügyi Minisztérium támogatásával és 

finanszírozásával került sor a TR 35036 projekt (Application of IT in harbours of Serbia - from 

machines monitoring to the network system of EU environment) megvalósítására, amelynek 

keretében olyan, darukon alkalmazható rendszer kifejlesztése lett elkezdve, amely megfelelhet 

majd a forgalmasabb dunai kikötők igényeinek Szerbiában. Remélhetőleg a további bővítések 

és módosítások után alkalmazható lesz a megoldás Európa több folyami kikötőjében is. 

Hangsúlyozni kell, hogy az állapotfelügyelet a kutatásnak csak egy szegmense, az említett 

projekt foglalkozik még a dunai kikötők üzemeltetéséhez fűződő aktuális kérdésekkel, a 
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munkafolyamatok (hajók fogadása, rakodás, raktározás, szállítás) hatékonyabb irányításával az 

információs technológia eszközeinek segítségével. A kifejlesztett rendszer az Újvidéki 

Kikötőben lett tesztelve, melyben 6 portáldaru működik (a legkisebb 5 t, míg a legnagyobb 27,5 

t teherbírású). A kis teherbírású daruk horgos üzemre és darabáru átrakására szolgának, de a 

nagyobb teherbírású, ún. vegyesüzemű daruk alkalmazhatóak markolós üzemre, sőt kisebb 

nehézségek mellett konténerek mozgatására is. Meg kell említeni, hogy az Újvidéki Kikötőbe 

befutott hajók nagy része szemes gabonát, vagy a műtrágya gyártásához szükséges ömlesztett 

alapanyagokat szállít, míg az átrakott konténerek száma elenyésző. A kifejlesztett monitoring 

rendszer a kutatások első fázisában hat mérési pontról gyűjtött adatokat egy 27,5 t teherbírású 

GANZ daruról (1. ábra).  

 
1. ábra. GANZ daru az Újvidéki Kikötőben. Forrás: saját szerkesztés. 

 

Ez a daru horgos, valamint markolós üzemre is alkalmas és két, vagy három műszakban a hajók 

ki- és berakodására szolgál. A teheremelőmű látja el a teher függőleges irányú mozgását. 

A gémrendszer billentését a gémbillentőmű végzi, fogaslécen keresztül. A torony forgatása két 

forgatómű segítségével történik, melyeknek meghajtó, kis fogaskerekei többrészű 

fogaskoszorúhoz kapcsolódnak. A torony oldalirányú megtámasztását görgők hajtják végre, 

melyek körsínen futnak. A torony az alsó részén csapággyal alátámasztva nyugszik a 

portálszerkezet megerősített tartóján. A daru sínpályán való haladását függőleges hajtással 

ellátott hatkerekes futóművek biztosítják. A daru fontosabb műszaki paramétereit az 1. táblázat 

foglalja össze. 

  

Maximális teherbírás 27,5 t 

Minimális gémkinyúlás 9 m 

Maximális gémkinyúlás 
33 m (mQ = 16 t)  

21 m (mQ = 27,5 t) 

Emelési magasság a darupálya 

sínfejétől számítva 

horog 
25 m (mQ = 16 t) 

14 m (mQ = 27,5 t) 

kétköteles markoló 22 m (mQ = 16 t) 

Süllyesztési mélység a 

darupálya sínfejétől számítva 

horog 
15 m (mQ = 16 t) 

8 m (mQ = 27,5 t) 

kétköteles markoló 15 m (mQ = 16 t) 

Üzemi sebességek 

emelés 
60 m/perc (mQ = 16 t) 

30 m/perc (mQ = 27,5 t) 

forgatás 1,5 ford./perc 

gémbillentés 

(vízszintes átlag) 
50 m/perc 

haladás 35 m/perc 

Portálfesztáv 10,5 m 

Megjegyzés: mQ – hasznos terhelés. 

1. táblázat. Az 1. ábrán látható GANZ daru műszaki paraméterei. Forrás: saját szerkesztés. 

 

A folyami kikötőkben alkalmazható monitoring rendszer alapstruktúráját az 2. ábra mutatja be. 

Kidolgozásához az Újvidéki Kikötőben szerzett tapasztalatok szolgáltak alapul. 

A monitoring rendszer alkalmazásának fő célja meghatározott időszakban folyamatosan 

követni és naplózni azokat a releváns paramétereket, terheket és más információkat, melyek 

később felhasználhatók a daru fenntartásához, biztonságos üzemeltetéséhez, fáradási károsodás 

megállapításában, szerkezeti elemek várható élettartamának elemzésénél és a javítási 

munkálatok hatékonyabb elvégzéséhez. 
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portálszerkezet megerősített tartóján. A daru sínpályán való haladását függőleges hajtással 

ellátott hatkerekes futóművek biztosítják. A daru fontosabb műszaki paramétereit az 1. táblázat 

foglalja össze. 

  

Maximális teherbírás 27,5 t 

Minimális gémkinyúlás 9 m 

Maximális gémkinyúlás 
33 m (mQ = 16 t)  

21 m (mQ = 27,5 t) 

Emelési magasság a darupálya 

sínfejétől számítva 

horog 
25 m (mQ = 16 t) 

14 m (mQ = 27,5 t) 

kétköteles markoló 22 m (mQ = 16 t) 

Süllyesztési mélység a 

darupálya sínfejétől számítva 

horog 
15 m (mQ = 16 t) 

8 m (mQ = 27,5 t) 

kétköteles markoló 15 m (mQ = 16 t) 

Üzemi sebességek 

emelés 
60 m/perc (mQ = 16 t) 

30 m/perc (mQ = 27,5 t) 

forgatás 1,5 ford./perc 

gémbillentés 

(vízszintes átlag) 
50 m/perc 

haladás 35 m/perc 

Portálfesztáv 10,5 m 

Megjegyzés: mQ – hasznos terhelés. 

1. táblázat. Az 1. ábrán látható GANZ daru műszaki paraméterei. Forrás: saját szerkesztés. 

 

A folyami kikötőkben alkalmazható monitoring rendszer alapstruktúráját az 2. ábra mutatja be. 

Kidolgozásához az Újvidéki Kikötőben szerzett tapasztalatok szolgáltak alapul. 

A monitoring rendszer alkalmazásának fő célja meghatározott időszakban folyamatosan 

követni és naplózni azokat a releváns paramétereket, terheket és más információkat, melyek 

később felhasználhatók a daru fenntartásához, biztonságos üzemeltetéséhez, fáradási károsodás 

megállapításában, szerkezeti elemek várható élettartamának elemzésénél és a javítási 

munkálatok hatékonyabb elvégzéséhez. 
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2. ábra. Daruknál alkalmazható monitoring rendszer. Forrás: Zélity és Szabó, 2015. 

 

A markoló tartó- és zárókötelében fellépő erőket az 1. és 2. pontban elhelyezett digitális 

dinamométerek (3.a ábra) mérik és az értékeket telemetrikus adó-vevő segítségével továbbítják 

az adatgyűjtő egységbe. Az 4. ábra az 1. dinamométer segítségével regisztrált erőváltakozást 

mutatja be a markoló tartókötelében. A gém dőlésszögéről a 3. pontban elhelyezett szenzor 

biztosít adatokat. A 4. pontnál (a gépházban) az emelőmű és a forgatómű forgóelemei által 

keltett rezgésjellemzők begyűjtése történik. A támgörgők körsínén egy műanyag görgő is fut, 

melynek tengelyéhez egy forgójeladó (inkrementális enkóder) van kapcsolva, így követni lehet 

a torony elfordulási szögét is (5. mérési pont). A tartószerkezeten a 6. pontot választottuk a 

változó terhelésből származó mechanikus feszültségek értékeinek meghatározására. Ez a tartó 

a portálszerkezet vitális eleme, a közepén helyezkedik el a forgóoszlop alsó részének 

csapágyazása. Zárt, szekrényes keresztmetszetű, melynek alsó övlemezére három nyúlásmérő 

bélyeg van felragasztva (3.b ábra).  

 

 
3. ábra. Az 1., 2. és 6. mérési pontok a GANZ darun: a) dinamométerek a markoló tartó- és 

zárókötelén, b) nyúlásmérő bélyegek a portálszerkezet szekrényes keresztmetszetű tartójának 

alsó övlemezén. Forrás: saját szerkesztés. 

 
4. ábra. Az 1. dinamométerrel mért erő a markoló tartókötelében. Forrás: saját szerkesztés. 

 

A begyűjtött adatok feldolgozásában és elemzésében az nCode szoftvercsomag nyújtott 

segítséget. Ahhoz, hogy a daru állapotáról teljes képet kapjunk, sokkal több mérési pontra van 

szükség, főleg ha a tartószerkezet elemeinek fáradását vizsgáljuk. Ehhez nélkülözhetetlen a 

daru valós terhelési viszonyai alapján kapott terhelési, illetve feszültségkollektíva. 

A daruknál alkalmazott szerkezeti monitoring és a begyűjtött állapotjellemzők figyelmes 

elemzésének előnyeit részletesen illusztrálja az 5. ábra. A daruszerkezet vitális elemeiben 

létrejövő feszültségállapotok naplózásával könnyebben azonosítható többek között a túlterhelés 

időpontja és mértéke, amely károsodást, géphibát, vagy akár személyi sérülést követelő 

balesetet idézhet elő. A figyelmesen kiválasztott állapotjellemzők követésével 

„kinyomozhatóak” a gyakori meghibásodások okai, időben megszervezhető és elvégezhető a 

károsodott részek (villanymotorok, hajtóművek, csapágyak, tengelykapcsolók, acélszerkezeti 

elemek) javítása, ill. cseréje. Ez nagymértékben hozzájárul a karbantartás gazdaságosságához. 

Az újvidékihez hasonló folyami kikötőkben az elöregedett, félig-meddig megbízható darukkal 

történő nehezebb és hosszadalmasabb ki- és berakodás így nagyobb fennakadások nélkül, 

biztonságosabban végezhető el. A különböző darutípusokon begyűjtött adatok elemzése sok 

esetben olyan kérdéseket vet fel, melyek az eddigi szabványokban, szakkönyvekben ismertetett 

számítási eljárások kidolgozásánál elkerülték a szakemberek figyelmét (ilyen pl. a híddaruk és 

bakdaruk haladása közben jelentkező befeszülés problémája). 
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4. ábra. Az 1. dinamométerrel mért erő a markoló tartókötelében. Forrás: saját szerkesztés. 

 

A begyűjtött adatok feldolgozásában és elemzésében az nCode szoftvercsomag nyújtott 

segítséget. Ahhoz, hogy a daru állapotáról teljes képet kapjunk, sokkal több mérési pontra van 

szükség, főleg ha a tartószerkezet elemeinek fáradását vizsgáljuk. Ehhez nélkülözhetetlen a 

daru valós terhelési viszonyai alapján kapott terhelési, illetve feszültségkollektíva. 

A daruknál alkalmazott szerkezeti monitoring és a begyűjtött állapotjellemzők figyelmes 

elemzésének előnyeit részletesen illusztrálja az 5. ábra. A daruszerkezet vitális elemeiben 

létrejövő feszültségállapotok naplózásával könnyebben azonosítható többek között a túlterhelés 

időpontja és mértéke, amely károsodást, géphibát, vagy akár személyi sérülést követelő 

balesetet idézhet elő. A figyelmesen kiválasztott állapotjellemzők követésével 

„kinyomozhatóak” a gyakori meghibásodások okai, időben megszervezhető és elvégezhető a 

károsodott részek (villanymotorok, hajtóművek, csapágyak, tengelykapcsolók, acélszerkezeti 

elemek) javítása, ill. cseréje. Ez nagymértékben hozzájárul a karbantartás gazdaságosságához. 

Az újvidékihez hasonló folyami kikötőkben az elöregedett, félig-meddig megbízható darukkal 

történő nehezebb és hosszadalmasabb ki- és berakodás így nagyobb fennakadások nélkül, 

biztonságosabban végezhető el. A különböző darutípusokon begyűjtött adatok elemzése sok 

esetben olyan kérdéseket vet fel, melyek az eddigi szabványokban, szakkönyvekben ismertetett 

számítási eljárások kidolgozásánál elkerülték a szakemberek figyelmét (ilyen pl. a híddaruk és 

bakdaruk haladása közben jelentkező befeszülés problémája). 
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5. ábra. A daruk állapotfelügyeletének előnyei. Forrás: saját szerkesztés. 

 

Az új európai szabványok értelmezéséhez és alkalmazásához nélkülözhetetlen ismerni a 

kifáradáshoz kapcsolódó gyakorlati problémák sokaságát. Ennek tanulmányozása, a rossz 

szerkezeti megoldások módosítása és a daruk élettartamának vizsgálata a begyűjtött 

mérésadatok elemzése nélkül nem végezhető el szakszerűen és sikeresen. 

 

4. Összefoglalás 

A daruknál alkalmazott monitoring rendszerrel folyamatosan, vagy meghatározott időközökben 

olyan fontos adatokat lehet naplózni, melyek elemzése nagyban segít: 

 a sztochasztikus jellegű terheléseket teljesebben megismerni,  

 regisztrálni a daruk szerkezeti egységeinek túlterhelési mértékét és pontos idejét, 

 a szerkezeti károsodások lokalizásában, valamint a géphibákat és fáradásos töréseket 

előidéző okok feltárásában és 

 a daru részeinek méretezésében, valamint az élettartam számításokban. 

A GANZ daru példáján bemutatott relatív egyszerű megoldás csak „ízelítőt” ad a széleskörű 

lehetőségekből, melyeket egy nagy mennyiségű adat gyűjtésére és feldolgozására alkalmas 

rendszer nyújthat a hasonló anyagmozgató gépek állapotfelügyeleténél.  
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Összefoglaló 

A zöld szempontok nemcsak a feldolgozóiparban, de más ágazatokban is egyre inkább előtérbe kerülnek a 

folyamatfejlesztések során. A lean filozófia alapja a veszteségcsökkentés, melynek egyik hatása jellemzően a 

környezeti terhelés csökkentése. Tanulmányunk elején bemutatjuk, hogyan érvényesülnek a környezetvédelmi 

szempontok a lean elvek alkalmazása során mind termelő, mind építőipari vállalatok esetében. A következő 

részben körbejárjuk a „green lean” további építőipari logisztikában történő alkalmazási lehetőségeit, különös 

tekintettel az értékáram elemzési módszertanok fejlesztési lehetőségeire. Végezetül egy bemutatott külföldi 

esettanulmányon keresztül ismertetjük a környezetvédelmi szempontok alkalmazásának lehetőségeit építőipari 

logisztikai folyamatok lean fejlesztése során. 

 

Kulcsszavak: Green Lean, Green VSM, lean építőipar, környezetvédelem, veszteségek, zöld veszteségek 

 

1. Lean és az építőipar 

A Lean az 50-es évektől fogva kezdte meg terjeszkedését a feldolgozóipar különböző 

ágazataiban. Mára már elképzelhetetlen a modern gyártás a különböző Lean elvek és eszközök 

alkalmazása nélkül. A Lean elterjedésének újabb lökést adott a gazdasági világválság, hiszen a 

csökkenő kereslet arra kényszerítette a vállalatokat, hogy javítsák folyamataik hatékonyságát. 

Sztrapkovics Balázs
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Az építőipar a folyamatosan megjelenő új technológiák ellenére is egyre nagyobb 

veszteségekkel néz szembe, hatékonysága alacsony más ágazatokhoz képest (Aziz és Hafez, 

2013), ami általában építési idő és költségnövekedést jelent a gyakorlatban. Nem véletlen, hogy 

az 1990-es évek elején elkezdték honosítani a különböző Lean technikákat e problémák 

kiküszöbölésére. 

A feldolgozóipar és az építőipar különbségei ellenére (építőiparban projekt jellegű a 

munkavégzés, nehezen standardizálhatók a folyamatok, nem jellemző a sorozatgyártás, stb. 

[Antal, Bakos, Bóna, Takács és Sztrapkovics, 2013]) hamar bebizonyosodott, hogy a lean 

eszközök egyszerűbb alkalmazásaitól kezdve, mint az andon (Kemmer, et al., 2006) az átfogó 

változtatást igénylő rendszerekig, mint a kanban (Woo és Woo, 2007), segítséget nyújtanak az 

építőipar gondjainak megoldására. 

A Lean alkalmazásához elsőként a vezetői szemléletváltás szükséges szervezeti szinten, csak 

ezután kezdődhet a filozófia meghonosítása, fokozatosan, a különböző eszközök bevezetése és 

a folyamatos fejlesztés során (Womack és Jones, 2003). A termelékenység és a minőség minél 

nagyobb arányú javítása érdekében érdemes rangsorolni a lehetséges újításokat (Raucha, 

Damiana, Holznera és Matt, 2015), úgy hogy tudjuk a módszerekhez köthető előnyöket (1. 

ábra). 

Ezeknek a vizsgálati paramétereknek egy lehetséges felbontása:  

 időbeli és pénzbeli ráfordítások, 

 érzékelhetőség ideje, 

 teljesítménymutatókra gyakorolt hatás, 

 fenntarthatóság. 

Súlyozásuk vezetői döntésen múlik, de ezek alapvetően a vizsgálati paraméterek mellett az 

építkezés adottságai és a vezetői igények alapján eltérőek lehetnek különböző projektek során. 

Ráfordítás Érzékelhetőség Hatása FenntarthatóságLean eszköz

Just in Time

Kanban

Heijunka
Vizuális 
irányítás

Six Sigma

5S
 

1. ábra. Lean eszközök bevezetésének körülményei Forrás: Raucha, Damiana, Holznera és 

Matt, 2015. 
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Az építőipar a folyamatosan megjelenő új technológiák ellenére is egyre nagyobb 

veszteségekkel néz szembe, hatékonysága alacsony más ágazatokhoz képest (Aziz és Hafez, 

2013), ami általában építési idő és költségnövekedést jelent a gyakorlatban. Nem véletlen, hogy 

az 1990-es évek elején elkezdték honosítani a különböző Lean technikákat e problémák 

kiküszöbölésére. 

A feldolgozóipar és az építőipar különbségei ellenére (építőiparban projekt jellegű a 

munkavégzés, nehezen standardizálhatók a folyamatok, nem jellemző a sorozatgyártás, stb. 

[Antal, Bakos, Bóna, Takács és Sztrapkovics, 2013]) hamar bebizonyosodott, hogy a lean 

eszközök egyszerűbb alkalmazásaitól kezdve, mint az andon (Kemmer, et al., 2006) az átfogó 

változtatást igénylő rendszerekig, mint a kanban (Woo és Woo, 2007), segítséget nyújtanak az 

építőipar gondjainak megoldására. 

A Lean alkalmazásához elsőként a vezetői szemléletváltás szükséges szervezeti szinten, csak 

ezután kezdődhet a filozófia meghonosítása, fokozatosan, a különböző eszközök bevezetése és 

a folyamatos fejlesztés során (Womack és Jones, 2003). A termelékenység és a minőség minél 

nagyobb arányú javítása érdekében érdemes rangsorolni a lehetséges újításokat (Raucha, 

Damiana, Holznera és Matt, 2015), úgy hogy tudjuk a módszerekhez köthető előnyöket (1. 

ábra). 

Ezeknek a vizsgálati paramétereknek egy lehetséges felbontása:  

 időbeli és pénzbeli ráfordítások, 

 érzékelhetőség ideje, 

 teljesítménymutatókra gyakorolt hatás, 

 fenntarthatóság. 

Súlyozásuk vezetői döntésen múlik, de ezek alapvetően a vizsgálati paraméterek mellett az 

építkezés adottságai és a vezetői igények alapján eltérőek lehetnek különböző projektek során. 

Ráfordítás Érzékelhetőség Hatása FenntarthatóságLean eszköz

Just in Time

Kanban

Heijunka
Vizuális 
irányítás

Six Sigma

5S
 

1. ábra. Lean eszközök bevezetésének körülményei Forrás: Raucha, Damiana, Holznera és 

Matt, 2015. 
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2. A Green Lean 

Az 1990-es évektől kezdve egyre fontosabb vállalati szemponttá vált a zöld gondolkodás és a 

fenntarthatóságra való törekvés, vagyis az, hogy szükségleteinket úgy elégítsük ki, hogy a 

következő generáció is megtehesse ugyanezt. Ebben az egyre erősödő társadalmi elvárások és 

állami szabályozások mellett a vezetői érdekek is közreműködnek. Így a fenntarthatóság három 

alappillérre (2. ábra) közül már nem csak a gazdasági, hanem a szociális és a környezeti 

tényezők is előtérbe kerültek (Elkington, 1998). 

 
2. ábra. A fenntarthatóság három tényezője. Forrás: Hu és Lu, 2011. 

 

A Lean alapkoncepciója a veszteségek csökkentése, és ez fenntarthatósági szempontból is 

elsőrendű fontosságú.  A TPS (Toyota Production System) ház hét vesztesége alapján lett 

kidolgozva a hét zöld veszteség (Hines, 2009), ezek a következők: 

 üvegházhatású gáz kibocsátás, 

 fölösleges erőforrás felhasználás, 

 fölösleges energia felhasználás, 

 környezetszennyezés, 

 szemét, 

 fölösleges víz felhasználás, 

 emberi egészségre káros és nem biztonságos munkavégzés. 

A lean azért lehet megfelelő eszköz az építési projektek környezetterhelésének csökkentésére, 

mert a veszteségek csökkentése jellemzően a környezetterhelés csökkentését is jelenti. Fontos 

viszont, hogy ha a környezetterhelés csökkentése az elsődleges szempont akkor a lean 

eszközöket is ezen szempont szolgálatába állítsuk, azon veszteségek megszüntetésére 

koncentráljunk, melyek a legnagyobb terhelést okozzák a környezet számára. 

A zöld veszteségek szoros kapcsolatot mutatnak a Lean veszteségekkel, és a csökkentésük a 

MUDA-k csökkentését is eredményezi (Chiarini, 2014). A 3. ábra mutatja az összefüggésüket, 

a piros vonal közvetlen kapcsolatot mutat, a kék pedig lehetséges kockázatot (Verrie, Rose, & 

Caillaud, 2016). Jól látszik, hogy a fölösleges energia felhasználást majdnem az összes MUDA 

közvetlenül terheli. 

 
3. ábra. Lean eszközök kapcsolata a különböző veszteségekkel. Forrás: Verrie, Rose és 

Caillaud, 2016. 

 

Az ábra bal oldalán a veszteségek Lean eszközzel való kezelése látható, egyszerűbb 

eszközökkel, a vonalak jelzik, hogy az adott lean eszköz mely veszteségeket csökkenti 

nagymértékben. Ezt követően látható, hogy az egyes veszteségek eliminálásával mely 

környezetterhelési tényezőket (zöld veszteség) lehet csökkenteni. A lean célja tehát egybeesik 
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A lean azért lehet megfelelő eszköz az építési projektek környezetterhelésének csökkentésére, 

mert a veszteségek csökkentése jellemzően a környezetterhelés csökkentését is jelenti. Fontos 

viszont, hogy ha a környezetterhelés csökkentése az elsődleges szempont akkor a lean 

eszközöket is ezen szempont szolgálatába állítsuk, azon veszteségek megszüntetésére 

koncentráljunk, melyek a legnagyobb terhelést okozzák a környezet számára. 

A zöld veszteségek szoros kapcsolatot mutatnak a Lean veszteségekkel, és a csökkentésük a 

MUDA-k csökkentését is eredményezi (Chiarini, 2014). A 3. ábra mutatja az összefüggésüket, 

a piros vonal közvetlen kapcsolatot mutat, a kék pedig lehetséges kockázatot (Verrie, Rose, & 

Caillaud, 2016). Jól látszik, hogy a fölösleges energia felhasználást majdnem az összes MUDA 

közvetlenül terheli. 

 
3. ábra. Lean eszközök kapcsolata a különböző veszteségekkel. Forrás: Verrie, Rose és 

Caillaud, 2016. 

 

Az ábra bal oldalán a veszteségek Lean eszközzel való kezelése látható, egyszerűbb 

eszközökkel, a vonalak jelzik, hogy az adott lean eszköz mely veszteségeket csökkenti 

nagymértékben. Ezt követően látható, hogy az egyes veszteségek eliminálásával mely 

környezetterhelési tényezőket (zöld veszteség) lehet csökkenteni. A lean célja tehát egybeesik 
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a fenntarthatósági célokkal, hiszen a veszteségek csökkentésével közvetve a környezetterhelés 

is csökkenthető. 

Az átfogóbb eszközök közül a standard munka nehezen megvalósítható a folyamatosan változó 

építési környezetben, a vizuális irányítással már nagy sikereket értek el korábban (Tezel, 

Koskela és Tzortzopoulos, 2010). A VSM viszont egy kevésbé alkalmazott eszköz, holott a 

folyamatok megismerésére és fejlesztésére előszeretettel alkalmazzák más iparágakban, 

valamint a környezeti szempontokat is figyelembe lehet venni a segítségével. A továbbiakban 

a VSM lehetséges építőipari alkalmazásai kerülnek bemutatásra, különös tekintettel a 

környezetvédelmi szempontok figyelembevételére. 

3. Értékáram elemzés 

Az értékáram elemzés, vagyis a Value Stream Mapping (VSM) alapja a folyamatok érték 

szerinti csoportosítása. Ez alapján megkülönböztetünk: 

 értékadó, 

 értéket nem adó (veszteséges), 

 és értéket nem adó, de szükséges folyamatokat (különböző törvényi kötelezettségek, 

minőség-ellenőrzés, stb.). 

A VSM úgy szemlélteti grafikusan egy adott termék útját, hogy az átfutási időt bontja értékadás 

szerinti szakaszokra; ez a folyamat idővonala. A termelési folyamat mellett mutatja a hozzá 

kapcsolódó információáramlást, a készleteket, a dolgozók számát, a selejtarányt, stb. A módszer 

segítségével könnyen megtalálhatjuk a vizsgált rendszert terhelő veszteségeket, és ésszerűen 

kialakíthatjuk a jövőbeli „ideális” állapotát is (4. ábra). 

 
4. ábra. A VSM tervezési lépései. Forrás: saját szerkesztés. 

 

 

 

Az értékáram elemzés lépései (Thomsen, 2008): 

1. A vizsgálandó termék, termékcsoport kiválasztása. 

2. A folyamat feltérképezése (folyamatelemek összegyűjtése). 

3. Adatok gyűjtése a folyamatelemekről: ciklusidő, létszám, selejt (%), stb. 

4. Információ áramlásának feltérképezése. 

5. Folyamatelemek osztályozása (értékadó, veszteség, szükséges). 

6. Jelenlegi folyamat térképének elkészítése. 

7. Elemezzük a veszteségeket és próbáljuk megszüntetni őket a rendelkezésünkre álló 

eszközökkel és erőforrásokkal. 

8. Jövőbeli folyamat-térkép elkészítése. 

9. Új folyamat bevezetése. 

10. Eredmények vizsgálata és a folyamat ismétlése (bizonyos időközönként). 

A legfontosabb mérőszám, amire a VSM rámutat, az értékadó és az összes idő hányadosa. Ez 

mutatja meg, hogy egy termék az átfutási idő hány százalékát tölti értékteremtő tevékenységgel. 

Az időmérés módja lehet manuális, ami azt jelenti, hogy a termékkel halad egy kísérő 

dokumentum (pl. kártya), melyre a dolgozók feljegyzik az egyes folyamatelemekbe való be- és 

kilépési időpontokat. A másik módszer esetén a termék minden folyamat elején azonosításra 

kerül vonalkód vagy RFID chip alapján, azonban ez csak meglévő technológia esetén 

alkalmazható. A VSM alkalmazásának legnehezebb eleme az időértékek meghatározása, 

ugyanakkor ez a legfontosabb is, hiszen ez alapján végezzük a későbbi elemzéseket. 

 

4. VSM az építőiparban 

Természetesen a VSM is alkalmazható az építőiparban, ahogyan a nemzetközi gyakorlatban 

több gyakorlati projekt is bemutatásra került. Jelen tanulmányban az egyik legmélyrehatóbb 

alkalmazási példa kerül bemutatásra (Gonzalez, Yiu és Belayutham, 2016): egy 1,68 millió 

dollár értékű és 2,6 hektáros területet lefoglaló edukációs célokat szolgáló iroda együttes építése 

során került megszervezésre a Malajziai Pahangban. Az építési terület monszunos területen 

létesült, és közel helyezkedett el a folyóhoz, ezért különösen fontos volt a környezetvédelmi 

szempontok figyelembe vétele. Ezek közül is az üledékszennyezés kapott különös figyelmet.  

Az építés során minden időbeli csúszás növeli ennek a veszélyét az álló fölmunka miatt. 

A valuestream map könnyebb kialakításához és a gyökér okok megtalálásához elsőként 

segítségül hívták a CLD (Casual Loop Diagram) módszertant. Ez egy ok-okozati diagram, ami 

nem csak lineáris kapcsolatokat kezel, hanem segít a különböző változók egymásra hatásának 

vizualizálásában is. Az ábrázolásban a független változó felől nyilak mutatnak a tőle függő 
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Az értékáram elemzés lépései (Thomsen, 2008): 

1. A vizsgálandó termék, termékcsoport kiválasztása. 

2. A folyamat feltérképezése (folyamatelemek összegyűjtése). 

3. Adatok gyűjtése a folyamatelemekről: ciklusidő, létszám, selejt (%), stb. 

4. Információ áramlásának feltérképezése. 

5. Folyamatelemek osztályozása (értékadó, veszteség, szükséges). 

6. Jelenlegi folyamat térképének elkészítése. 

7. Elemezzük a veszteségeket és próbáljuk megszüntetni őket a rendelkezésünkre álló 

eszközökkel és erőforrásokkal. 

8. Jövőbeli folyamat-térkép elkészítése. 

9. Új folyamat bevezetése. 

10. Eredmények vizsgálata és a folyamat ismétlése (bizonyos időközönként). 

A legfontosabb mérőszám, amire a VSM rámutat, az értékadó és az összes idő hányadosa. Ez 

mutatja meg, hogy egy termék az átfutási idő hány százalékát tölti értékteremtő tevékenységgel. 

Az időmérés módja lehet manuális, ami azt jelenti, hogy a termékkel halad egy kísérő 

dokumentum (pl. kártya), melyre a dolgozók feljegyzik az egyes folyamatelemekbe való be- és 

kilépési időpontokat. A másik módszer esetén a termék minden folyamat elején azonosításra 

kerül vonalkód vagy RFID chip alapján, azonban ez csak meglévő technológia esetén 

alkalmazható. A VSM alkalmazásának legnehezebb eleme az időértékek meghatározása, 

ugyanakkor ez a legfontosabb is, hiszen ez alapján végezzük a későbbi elemzéseket. 

 

4. VSM az építőiparban 

Természetesen a VSM is alkalmazható az építőiparban, ahogyan a nemzetközi gyakorlatban 

több gyakorlati projekt is bemutatásra került. Jelen tanulmányban az egyik legmélyrehatóbb 

alkalmazási példa kerül bemutatásra (Gonzalez, Yiu és Belayutham, 2016): egy 1,68 millió 

dollár értékű és 2,6 hektáros területet lefoglaló edukációs célokat szolgáló iroda együttes építése 

során került megszervezésre a Malajziai Pahangban. Az építési terület monszunos területen 

létesült, és közel helyezkedett el a folyóhoz, ezért különösen fontos volt a környezetvédelmi 

szempontok figyelembe vétele. Ezek közül is az üledékszennyezés kapott különös figyelmet.  

Az építés során minden időbeli csúszás növeli ennek a veszélyét az álló fölmunka miatt. 

A valuestream map könnyebb kialakításához és a gyökér okok megtalálásához elsőként 

segítségül hívták a CLD (Casual Loop Diagram) módszertant. Ez egy ok-okozati diagram, ami 

nem csak lineáris kapcsolatokat kezel, hanem segít a különböző változók egymásra hatásának 

vizualizálásában is. Az ábrázolásban a független változó felől nyilak mutatnak a tőle függő 
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változó felé. +/- jel mutatja, hogy milyen a hatás polaritása (pozitív/negatív). A diagram 

kétségtelen előnye, hogy egy ábrán megjeleníthetőek a pozitív és a negatív hatások is. A CLD 

eredménye is alátámasztotta, hogy (a korábbi tapasztalatokból kiindulva) a tanulmány célja az 

adminisztrációs folyamatok fókuszba vétele lett, ezen belül is a rendelés változtatás átfutásának 

javítása. 

 
5. ábra. Az esettanulmány CLD ábrája. Forrás: Gonzalez, Yiu és Belayutham, 2016. 

 

A jelenlegi helyzettel alapvető problémák voltak: túl sok, és túl bonyolult folyamatelem, kevés 

értékadó lépés. A CLD ábrán jól látszik, hogy a legtöbb veszteségforrás a redundáns 

értesítésekből és jóváhagyásokból adódik, az újragondolás is ennek mentén kezdték el, majd 

haladtak a kevesebb problémát generáló elemekig. 

 

 
6. ábra. A fejlesztett folyamat VSM ábrája. Forrás: Gonzalez, Yiu és Belayutham, 2016. 

 

Az átalakítás eredményeképp a folyamatlépések a felére csökkentek (6. ábra), aminek 

köszönhetően 37%-kal csökkent a lead time, így a környezeti tényező (ami egy időfüggő 

változó) is 17%-kal csökkent. Ebből a tanulmányból is jól látszik, hogy pusztán csak a 

folyamatainkban lévő veszteségek csökkentésével (átfutási idő csökkentés, több értékadás), 

elérhetünk olyan állapotokat, amik a környezet számára is kedvezőbbek lehetnek. 

 

7. A Green VSM 

A Green VSM tartalmazza a klasszikus értékáram elemzés szimbólumait, kiegészítve olyan 

mutatókkal, amelyek a folyamat környezetre gyakorolt és társadalmi hatásaival is számolnak.  

A hét zöld veszteséget alapul véve a mérhető, és ábrázolható mennyiségeket keressük, így pl. 

(Hu és Lu, 2011): 

 Energia: a különböző eszközök energia/üzemanyag fogyasztása az egyes 

tevékenységek során (7. ábra). Ezt lehet az eszközön szereplő adatok alapján számolni a 

használati idővel arányosan, de ez nem feltételen ad releváns eredményt, mivel a gépek nem 

mindig maximális hatásfokkal működnek. A másik, de sokkal pontosabb lehetőség a közvetlen 

fogyasztásmérés, külön berendezéssel. 

 

 
7. ábra. Energia felhasználás követése. Forrás: Faulkner és Badurdeen, 2014. 

 

 Víz: a folyamatban a szükséges, a felhasznált és az elvesztegetett víz mennyiségét 

vesszük figyelembe (8. ábra). Itt tekintettel kell lenni az újra felhasznált vagy a visszaforgatott 

folyadékra is, ezek ugyanis nem jelentenek veszteséget. 

 

 
8. ábra. Víz felhasználás követése. Forrás: Faulkner és Badurdeen, 2014. 
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 Alapanyag: általában az energia-felhasználás és az alapanyag-ráfordítás teszi ki a 

projektköltség 50%-át (Sygulla, 2011), ezért ezek vizsgálata különösen fontos pénzügyi 

megfontolásból is. Az idővonala mutatja az elhasznált és hozzáadott anyagok mennyiségét is 

(9. ábra). 

 

 
9. ábra. Anyagfelhasználás követése. Forrás: Faulkner és Badurdeen, 2014. 

 

 Szociális tényező: több lehetséges veszélyforrás és egészségkárosító hatású 

tevékenység egyidejű ábrázolása és súlyozása. Az új folyamatok kialakítása közben ezen 

kockázatok minimalizására kell törekedni. 

 Szemét: a szemét mennyiségét két megközelítésből kell vizsgálni: az egyik magával az 

előállított mennyiségével kapcsolatos mérték, a másik pedig az, hogy ebből mennyi számít 

szennyező anyagnak. 

 

8. Egy Green VSM esettanulmány 

A következőekben bemutatásra kerül egy esettanulmány a Green VSM egy lehetséges 

alkalmazásáról az építőiparban.  A projekt (Rosenbaum, Toledo és Gonzalez, 2009) egy 100 

millió dolláros, 35.000 m2 alapterületű kórházi létesítmény együttes építése során került 

megszervezésre. A tanulmány az öt létesítmény közül a főépület munkálataival foglalkozott, 

ezen belül is a falak építésének folyamatát vizsgálták. Ennek mérésre az óra/m2-t használták 

mérőszámnak, ami azt mutatta meg, hogy 1 m2 falelem mennyi idő alatt épül fel. A 

fővállalkozón kívül egyes műveletek ki lettek szervezve arra szakosodott alvállalkozóknak 

(zsaluzás, szegélyezés, betonvas beépítés). A VSM-ben megismert mérőszámokon kívül a 

folyamatban felhasznált különböző anyagok veszteségeit is mérték a vizsgálat során. A főbb 

vizsgált alapanyagok fa, fém és beton voltak (10. ábra). 

A jelenlegi helyzetet mérésekkel és folyamatos interjúztatással tárták fel. Alapvetően jellemzők 

voltak az időben nagy szórással rendelkező feladatok, itt átlagértékkel számoltak. Jól látszott, 

hogy az alvállalkozókhoz képest a fővállalkozó emberei kevésbé hatékonyan dolgoznak, ez az 

emberek nagy számának és tapasztalatlanságának volt köszönhető. Egyes folyamatelemek 

óriási készletekkel dolgoztak, amik általában rendezetlenül hevertek és ki voltak téve az 

időjárás viszontagságainak is. 

Az esetek többségében a folyamatokra tervezett idő jóval alulmaradt a megvalósításra 

ténylegesen fordított idővel szemben. A legtöbb csúszás a rossz beszállítói ütemezésnek volt 

köszönhető, ennek gyökere a rövidtávú gondolkodásmódban keresendő. Ez pedig több nem 

értékadó folyamatelemhez is vezetett. 

A materiális veszteségekkel nem foglalkoztak, fölösleges túltermelés folyt a helyben előállított 

alapanyagokra (beton), a fa és acél anyagok pedig egyszeri felhasználás után eldobásra kerültek, 

így foglalva még több helyet az amúgy is túlzsúfolt építkezésen, valamint növelve az operáció 

környezetterhelését. A gépek folyamatosan működtek, gyakran kihasználatlanul, a víz 

felhasználása pedig kontroll nélküli rendszerben működött. 

 

 
10. ábra. A folyamat VSM ábrája. Forrás: Rosenbaum, Toledo, & Gonzalez, 2009. 

 

Felvéve a jelenlegi folyamatok VSM-ét és látva a veszteségeket, az alábbi folyamatfejlesztési 

javaslatokat dolgozták ki (11. ábra): 

 A betonvas szerelését és annak ékelését eddig két külön csapat csinálta. Ezek 

összevonásával gyorsul a folyamat, és a veszteségek is csökkennek. 
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óriási készletekkel dolgoztak, amik általában rendezetlenül hevertek és ki voltak téve az 

időjárás viszontagságainak is. 

Az esetek többségében a folyamatokra tervezett idő jóval alulmaradt a megvalósításra 

ténylegesen fordított idővel szemben. A legtöbb csúszás a rossz beszállítói ütemezésnek volt 

köszönhető, ennek gyökere a rövidtávú gondolkodásmódban keresendő. Ez pedig több nem 

értékadó folyamatelemhez is vezetett. 

A materiális veszteségekkel nem foglalkoztak, fölösleges túltermelés folyt a helyben előállított 

alapanyagokra (beton), a fa és acél anyagok pedig egyszeri felhasználás után eldobásra kerültek, 

így foglalva még több helyet az amúgy is túlzsúfolt építkezésen, valamint növelve az operáció 

környezetterhelését. A gépek folyamatosan működtek, gyakran kihasználatlanul, a víz 

felhasználása pedig kontroll nélküli rendszerben működött. 

 

 
10. ábra. A folyamat VSM ábrája. Forrás: Rosenbaum, Toledo, & Gonzalez, 2009. 

 

Felvéve a jelenlegi folyamatok VSM-ét és látva a veszteségeket, az alábbi folyamatfejlesztési 

javaslatokat dolgozták ki (11. ábra): 

 A betonvas szerelését és annak ékelését eddig két külön csapat csinálta. Ezek 

összevonásával gyorsul a folyamat, és a veszteségek is csökkennek. 
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 Minden tevékenységnek standardnak kell lennie, a szükséges kimenetek, a technikai 

folyamatok, a hozzájuk kapcsolódó eszközök és felelősök leírásával. 

 Szükséges a TQM bevezetése az alvállalkozókra. Ez azt jelenti, hogy vállalniuk kell, 

hogy utómunkaigény nélkül képesek elvégezni a rájuk bízott feladatokat. 

 A beszállítókkal való szoros kapcsolat kiépítése. 

 FIFO rendszerű építés alkalmazása, vagyis ha egy falrész elsőként került felhúzásra, 

akkor azt elsőként is fejezzék be. 

 A beszállítóktól való rendelés ütemezésén szükséges változtatni, a betonvasak 

szállítását pedig kanban kártyákkal biztosítani. 

 A materiális veszteségek kezelésére az újrahasznosítást helyezik kilátásba 

különböző fémek és papír esetén. Ha van lehetőség újra felhasználásra, akkor pedig annak 

alkalmazását. 

 A porszennyezés elkerülésre geotextíliák használata az építési területen. A 

vízfelhasználás javítása mellett pedig annak tisztítatása helyi berendezésekkel. 

 

 
11. ábra. A folyamat fejlesztett VSM ábrája. Forrás: Rosenbaum, Toledo és Gonzalez, 2009. 

 

 

9. Az esettanulmányok tapasztalatainak rendszerező áttekintése 

A Value Stream Mapping építőipari alkalmazásai azt mutatják, hogy a módszertan jól 

alkalmazható ebben az iparágban is, elsősorban az átfutási időt érintő problémák oldhatóak meg 

vele igen jó hatékonysággal. Habár az építőipari folyamatok nem standardak, az egyes 

folyamatelemek jól elkülöníthetőek. Nehézkes azonban az egyes folyamatelemekkel 

kapcsolatos adatok felvétele, hiszen gyakori, hogy egy folyamatot nem standard eszköz és 

munkaerő számmal végeznek el, emiatt nehéz definiálni a pontos adatokat, ebből következőleg 

az egyes folyamatok hatékonysága is nehezen összehasonlítható. 

A környezetvédelmi szempontok értékáram elemzésben történő érvényre juttatásával 

kapcsolatban látható, hogy jelentősen eltérőek az alkalmazási példák. Vannak alkalmazások, 

ahol csak a hulladékok számszerűsítésére törekedtek, míg a tanulmányban bemutatott esetben 

valamennyi közvetett környezetterhelési tényezőt igyekeztek figyelembe venni. Több 

környezetterhelési tényező figyelembe vétele esetén elengedhetetlen azok 

összehasonlíthatósága. Az esettanulmányból ezt hiányoljuk, mivel előállhat olyan fejlesztési 

ötlet, amikor az egyik környezetterhelési paramétert úgy tudjuk csökkenteni, hogy egy másik 

paramétert növelünk. Ezen esetekben elengedhetetlen a paraméterek összehasonlíthatósága, 

hogy eldönthessük, környezeti szempontból előnyös-e az adott fejlesztés. 

 

10. További lehetőségek 

Az esettanulmányból jól látható, hogy a VSM környezetvédelmi szempontokat is figyelembe 

vevő kibővített alkalmazásával jelentős veszteségcsökkentés érhető el. Az építőiparban, mivel 

jellemzően egy szabadban, a természetes környezethez közelebb végzendő tevékenységről van 

szó, nagyobb szerepet kap a környezeti terhelések csökkentése. 

Javaslatként felmerül a harmadik folyamatkategória (szükséges, de nem értékteremtő) 

bevezetése a későbbiekre az egyszerűbb értékteremtő/veszteség skála helyett. Ugyanis az 

építkezések során is van sok olyan folyamat, amely közvetlenül nem teremt értéket, azonban 

elvégzése szükséges különböző jogi szabályozások vagy technológiai korlátok miatt. Ehhez 

alapvetően a folyamatok részletesebb felbontása szükséges, a jelenlegi térképen nem 

állapíthatók meg a szükséges lépések. Ezzel a változással elérhető, hogy a valóban eliminálandó 

folyamatlépéseket vizsgáljuk. 

A részletesebb leírás előnyös lenne a veszteségek kezelésére is. Fa és fém felhasználásnál ez 

megoldott, viszont beton esetén a veszteség általánosságban van kezelve. Így csak a folyamat 

során felmerülő veszteségindexet látjuk, felbontás esetén a cement, a víz, és az adalékanyag 
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9. Az esettanulmányok tapasztalatainak rendszerező áttekintése 

A Value Stream Mapping építőipari alkalmazásai azt mutatják, hogy a módszertan jól 

alkalmazható ebben az iparágban is, elsősorban az átfutási időt érintő problémák oldhatóak meg 

vele igen jó hatékonysággal. Habár az építőipari folyamatok nem standardak, az egyes 

folyamatelemek jól elkülöníthetőek. Nehézkes azonban az egyes folyamatelemekkel 

kapcsolatos adatok felvétele, hiszen gyakori, hogy egy folyamatot nem standard eszköz és 

munkaerő számmal végeznek el, emiatt nehéz definiálni a pontos adatokat, ebből következőleg 

az egyes folyamatok hatékonysága is nehezen összehasonlítható. 

A környezetvédelmi szempontok értékáram elemzésben történő érvényre juttatásával 

kapcsolatban látható, hogy jelentősen eltérőek az alkalmazási példák. Vannak alkalmazások, 

ahol csak a hulladékok számszerűsítésére törekedtek, míg a tanulmányban bemutatott esetben 

valamennyi közvetett környezetterhelési tényezőt igyekeztek figyelembe venni. Több 

környezetterhelési tényező figyelembe vétele esetén elengedhetetlen azok 

összehasonlíthatósága. Az esettanulmányból ezt hiányoljuk, mivel előállhat olyan fejlesztési 

ötlet, amikor az egyik környezetterhelési paramétert úgy tudjuk csökkenteni, hogy egy másik 

paramétert növelünk. Ezen esetekben elengedhetetlen a paraméterek összehasonlíthatósága, 

hogy eldönthessük, környezeti szempontból előnyös-e az adott fejlesztés. 

 

10. További lehetőségek 

Az esettanulmányból jól látható, hogy a VSM környezetvédelmi szempontokat is figyelembe 

vevő kibővített alkalmazásával jelentős veszteségcsökkentés érhető el. Az építőiparban, mivel 

jellemzően egy szabadban, a természetes környezethez közelebb végzendő tevékenységről van 

szó, nagyobb szerepet kap a környezeti terhelések csökkentése. 

Javaslatként felmerül a harmadik folyamatkategória (szükséges, de nem értékteremtő) 

bevezetése a későbbiekre az egyszerűbb értékteremtő/veszteség skála helyett. Ugyanis az 

építkezések során is van sok olyan folyamat, amely közvetlenül nem teremt értéket, azonban 

elvégzése szükséges különböző jogi szabályozások vagy technológiai korlátok miatt. Ehhez 

alapvetően a folyamatok részletesebb felbontása szükséges, a jelenlegi térképen nem 

állapíthatók meg a szükséges lépések. Ezzel a változással elérhető, hogy a valóban eliminálandó 

folyamatlépéseket vizsgáljuk. 

A részletesebb leírás előnyös lenne a veszteségek kezelésére is. Fa és fém felhasználásnál ez 

megoldott, viszont beton esetén a veszteség általánosságban van kezelve. Így csak a folyamat 

során felmerülő veszteségindexet látjuk, felbontás esetén a cement, a víz, és az adalékanyag 
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külön lenne kezelve, de megtartva magát a készterméket is. Ezzel tisztább képet kaphatnánk az 

összetevők felhasználásnak hatékonyságáról is az előállítás során.  

Meg kell említeni, hogy a víz felhasználással nem foglalkozott a tanulmány. Itt, ahogy az már 

bemutatásra került, az idővonal alatt vezethető lehetne a felhasznált vízmennyiség, ugyanis a 

víz, mint alapanyag értéke nagyon jelentős egy építkezés során. A tanulmányban érdekes pont, 

hogy folyamatközi készletként kezelték a félkész falakat, mely egy igen újszerű, jó 

megközelítés. Ismerve az egy négyzetméter befejezésének időszükségletét, a félkész falak 

négyzetméterértéke is elhelyezhető az átfutási idő dimenzióban. 

Összességében elmondható, hogy a VSM egy jól alkalmazható eszköz az építőipari folyamatok 

fejlesztése során, mivel az építőiparban az egyik leginkább súlyponti tényező az átfutási idő, 

mely a VSM alapja. Fontos fejlesztés lehetne a jövőre nézve az építkezésekhez kapcsolódó 

externáliák beépítése a Green VSM elemzésekbe. Egy építőipari projekt során jelentős az 

externáliák aránya, és főként a lakóövezetei építkezések esetén egy, akár a projekt ütemezését 

is befolyásolható tényező lehet. Ebből adódóan az externáliák eliminálásával vagy 

csökkentésével hatással tudunk lenni a projekt átfutási idejére. Látható, hogy a 

környezetvédelmi szempontok egyre fontosabbá válnak az építőiparban is, és ezen szempontok 

figyelembevételére a Green VSM egy jó és hatékony eszköz. Ezen fejlesztés segítségével 

jelentősen növelhető lenne a Greean VSM, mint folyamatfejlesztési eszköz eredményessége. 
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Összefoglaló  

A lean filozófia alkalmazása elsősorban a termelési rendszereknél terjedt el, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben 

a szolgáltatási területeken is megjelent. A filozófia egyik súlyponti kérdése a húzó elv megvalósítása, vagyis a 

nyomó elvű rendszerek húzó rendszerűvé való átalakítása. Ezzel lehetővé válik a vevői igények rugalmasabb 

kielégítése, valamint a hatékonyabb folyamatfejlesztés is. A nyomó rendszerről húzó rendszerre való átállás 

folyamata egyértelműen meghatározott, ugyanakkor ezen folyamat hatékonysága jelentősen növelhető 

szimulációs modellezés technikájának felhasználásával. A tanulmány alapvetően ezen hatékonyságnövelési 

lehetőségeket, valamint megvalósításuk általános módszerét ismerteti. 

 

Kulcsszavak: lean filozófia, nyomó elv, folyamatfejlesztés 

 

1. Bevezetés 

A gyakorlati életben a piaci verseny erősödése megköveteli a veszteségek folyamatos 

csökkentését. Azon vállalatoknak, melyek nem képesek veszteségeik gyors és dinamikus 

csökkentésére versenyképtelenné válnak, piaci szerepe csökken. A lean filozófia eszköz- és 

szabályrendszerének felhasználásával lehetővé válik a veszteségek felszámolása, így a 

versenyképesség növelése. Amennyiben a lean filozófia lényegét szeretnénk megfogalmazni, 

akkor véleményünk szerint lényegét a legjobban Toyota üzemvezetője, Taichi Ohno fejezte 

ki: „a megrendelés és a pénzbeérkezés közötti idő csökkentése a veszteségek 

kiküszöbölésével” (Womack és Jones, 2008). A filozófia három MU-t különböztet meg, 

nevezetesen a Muri-t (túlterhelés), Mura-t (kiegyenlítetlenség) és a Muda-t (veszteség). A 

Muri és a Mura Mudát eredményez, ezért írnak a legtöbb helyen csupán a veszteségek 
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kiküszöböléséről. A veszteségek nyolc típusát különböztetjük meg (túltermelés, felesleges 

készlet, mozdulati veszteség, anyagmozgatási veszteség, várakozás, selejt, felesleges 

műveletek, dolgozók tudásának ki nem használása), melyek kiküszöbölését a lean eszközök 

segítségével valósíthatjuk meg (Womack és Jones, 2008). A lean meghatároz öt alapelvet, 

melynek segítségével hatékony módon nyílik lehetőség a veszteségek kiküszöbölésére, ezek a 

következők (Womack és Jones, 2008; Rother és Shook, 2003): 

- érték meghatározása, 

- értékfolyamat feltérképezése, 

- folyamatos áramlás létrehozása,  

- húzó elv létrehozása, 

- tökéletesítés. 

Elmondható, hogy ideális rendszereknél a fent említett lépéssorozat végrehajtása jelentős 

mértékben csökkentheti a folyamatok veszteségeit, ugyanakkor vannak olyan esetek, amikor 

az említett alapelvek nem hajthatók végre maradéktalanul (pl. a hőkezelésnél nem hozható 

létre folyamatos anyagáramlás a költségtényezők miatt) (Cselényi és Illés, 2006). A dolgozat 

további részében az egyik súlyponti alapelvet, vagyis a nyomó elvről a húzó elvre való átállás 

folyamatát vizsgáljuk abból a szempontból, hogy a szimulációs modellezés technikája hogyan 

tudná ezt a folyamatot hatékonyabbá tenni. 

 

2. A húzó és a nyomó elvű termelésirányítási filozófia értelmezése 

A nyomó elvű és a húzó elvű termelésirányítási elv alapvetően abban különbözik egymástól, 

hogy a nyomó elv a vevői igények prognózisán alapszik, a húzó elv pedig a ténylegesen 

felmerült vevői igények kielégítésén (Glistau, Norge Machado és Illés, 2014). Ennek az a 

következménye, hogy a nyomó elvnél sok esetben túltermelés és/vagy készlethiány 

keletkezik, ugyanakkor a húzó elvnél ez nem fordul elő. Például a gépjármű tankolásánál 

nyomóelv szerint a gépjármű várható futás-teljesítménye alapján becsüljük meg a tankolandó 

mennyiséget, a húzóelv esetén pedig akkor tankolunk, ha elértünk egy meghatározott 

üzemanyagmennyiséget. Egyértelműen belátható, hogy a húzóelv nagyobb biztonságot ad. 

Ugyanez van jelen a termelési folyamatoknál is. A húzóelv alapján működő termelési 

rendszereknél az egyik legfontosabb célkitűzés a termelési átfutási idő rendelési átfutási idő 

alá való csökkentése, mivel, így lehetővé válna a kvázi „készletmentes” termelési folyamat 

(az igény beérkezésekor kezdődne el a termelési folyamat, nem lenne szükség késztermék 

raktárra). A nyomó és a húzó elvű termelésirányítási rendszer közötti alapvető különbségeket 

az 1. táblázat szemlélteti.  
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kiküszöböléséről. A veszteségek nyolc típusát különböztetjük meg (túltermelés, felesleges 

készlet, mozdulati veszteség, anyagmozgatási veszteség, várakozás, selejt, felesleges 

műveletek, dolgozók tudásának ki nem használása), melyek kiküszöbölését a lean eszközök 

segítségével valósíthatjuk meg (Womack és Jones, 2008). A lean meghatároz öt alapelvet, 

melynek segítségével hatékony módon nyílik lehetőség a veszteségek kiküszöbölésére, ezek a 

következők (Womack és Jones, 2008; Rother és Shook, 2003): 

- érték meghatározása, 

- értékfolyamat feltérképezése, 

- folyamatos áramlás létrehozása,  

- húzó elv létrehozása, 

- tökéletesítés. 

Elmondható, hogy ideális rendszereknél a fent említett lépéssorozat végrehajtása jelentős 

mértékben csökkentheti a folyamatok veszteségeit, ugyanakkor vannak olyan esetek, amikor 

az említett alapelvek nem hajthatók végre maradéktalanul (pl. a hőkezelésnél nem hozható 

létre folyamatos anyagáramlás a költségtényezők miatt) (Cselényi és Illés, 2006). A dolgozat 

további részében az egyik súlyponti alapelvet, vagyis a nyomó elvről a húzó elvre való átállás 

folyamatát vizsgáljuk abból a szempontból, hogy a szimulációs modellezés technikája hogyan 

tudná ezt a folyamatot hatékonyabbá tenni. 

 

2. A húzó és a nyomó elvű termelésirányítási filozófia értelmezése 

A nyomó elvű és a húzó elvű termelésirányítási elv alapvetően abban különbözik egymástól, 

hogy a nyomó elv a vevői igények prognózisán alapszik, a húzó elv pedig a ténylegesen 

felmerült vevői igények kielégítésén (Glistau, Norge Machado és Illés, 2014). Ennek az a 

következménye, hogy a nyomó elvnél sok esetben túltermelés és/vagy készlethiány 

keletkezik, ugyanakkor a húzó elvnél ez nem fordul elő. Például a gépjármű tankolásánál 

nyomóelv szerint a gépjármű várható futás-teljesítménye alapján becsüljük meg a tankolandó 

mennyiséget, a húzóelv esetén pedig akkor tankolunk, ha elértünk egy meghatározott 

üzemanyagmennyiséget. Egyértelműen belátható, hogy a húzóelv nagyobb biztonságot ad. 

Ugyanez van jelen a termelési folyamatoknál is. A húzóelv alapján működő termelési 

rendszereknél az egyik legfontosabb célkitűzés a termelési átfutási idő rendelési átfutási idő 

alá való csökkentése, mivel, így lehetővé válna a kvázi „készletmentes” termelési folyamat 

(az igény beérkezésekor kezdődne el a termelési folyamat, nem lenne szükség késztermék 

raktárra). A nyomó és a húzó elvű termelésirányítási rendszer közötti alapvető különbségeket 

az 1. táblázat szemlélteti.  
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Nyomó elvű termelésirányítási filozófia Húzó elvű termelésirányítási filozófia 
Vevői igények prognosztizálása alapján 
történő gyártás 

Ténylegesen felmerült vevői igények 
alapján történő gyártás. 

Hosszabb termelési átfutási idő Rövidebb termelési átfutási idő 
Jelentősebb folyamatközi készletek Alacsonyabb folyamatközi készletek 
Eseti törekvések a veszteségek 
kiküszöbölésére 

Rendszerszintű törekvés a veszteségek 
kiküszöbölésére 

A dolgozók „egyszerű” feladatokat 
végeznek 

A dolgozók „összetett” feladatokat 
végeznek 

Rendelkezésre álló erőforrások (emberi, 
gépi) kihasználása alacsonyabb 

Rendelkezésre álló erőforrások (emberi, 
gépi) kihasználása magasabb 

Nagyobb alapterület igény Kisebb alapterület igény 
Nagyobb sorozatnagyság Kisebb sorozatnagyság 

1. táblázat Termelésirányítási filozófiák összehasonlítása. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

3. Húzó elvű termelésirányítási rendszer kialakításának folyamata 

A termelési logisztikai folyamatok nyomó rendszerről a húzó rendszerre való átalakításának 

alapvetően kétféle változata létezik. Az egyik esetben a kijelölt teljes folyamat átalakítása 

„egyszerre” történik meg (A változat az 1. ábrán). A másik esetben a folyamat átalakítása 

részfolyamatonként történik, így a szerzett tapasztalatok beépülhetnek a következő 

részfolyamat kialakításába (B változat az 1. ábrán). Az átalakítási folyamat fontosabb lépései 

a következők: 

1. Előfeltételek teljesítése (Kosztolányi és Schwahofer, 2012): A húzó elvű termelésirányítási 

rendszer bevezetése előtt a meglévő rendszerrel kapcsolatban meg kell valósítani a következő 

lean eszközöket: 

- vizuális irányítás, 

- javaslattételi rendszer, 

- 5S, 

- standardizálás, 

- fejlesztést ösztönző vállalati kultúra kialakítása, 

- kaizen. 

2. Csoport létrehozása: A kanban rendszer bevezetésének megtervezését, koordinálását végző 

csoportot létre kell hozni, úgy hogy a bevezetésben érintett valamennyi terület képviseltesse 

magát, illetve a csoportban legyen legalább egy olyan személy, akinek tapasztalata van a 

kanban rendszerek kialakításával kapcsolatban. 

3. Ütemterv elkészítése: A bevezetési folyamat főbb mérföldköveinek és azok határidejének 

meghatározása. 

4. Oktatás (Kosztolányi és Schwahofer, 2012): A bevezetést végző csoport minden tagját 

oktatásban kell részesíteni a húzó elvű termelésirányítási rendszerek kialakításával, 

működtetésével kapcsolatban. 

 

Előfeltételek 
teljesítése Csoport létrehozása Ütemterv elkészítése Oktatás

Jelen állapot 
ábrázolása, elemzése, 

értékelése

Jövőállapot 
megtervezése

1. Részrendszer 
eszközeinek 

megtervezése

1. Részrendszer 
működésének 

oktatása

1. Részrendszer 
működtetése és 

fejlesztése

N. Részrendszer 
működtetése és 

fejlesztése

1. Részrendszer 
megvalósítása

N. Részrendszer 
megvalósítása

N. Részrendszer 
működésének 

oktatása

N. Részrendszer 
eszközrendszer 
megtervezése

Rendszer eszközeinek 
megtervezése

Rendszer 
működésének 

oktatása

Rendszer 
működtetése és 

fejlesztése

Rendszer 
megvalósítása

Rendszer 
bevezetésének 
megtervezése

Rendszer működtetési 
szabályainak 

meghatározása

1. Részrendszer 
működtetési 
szabályainak 

meghatározása

N. Részrendszer 
működtetési 
szabályainak 

meghatározása

A. változat

B. változat

A. változat

B. változat

 
1. ábra. Nyomó rendszerről húzó rendszerre való átállás folyamata. Forrás: saját szerkesztés. 

 

5. Jelen állapot ábrázolása, elemzése, értékelése: Az átalakítandó folyamat jelen állapotának 

feltérképezését célszerű az értékfolyamat térképezés módszerével megvalósítani (Rother és 

Shook, 2003). A módszer lehetőséget biztosít a jelenlegi állapot megismerésére, objektív 

értékelésére. 

6. Jövőállapot megtervezése: A jövőállapot megtervezése, alapvetően egy jövőállapot térkép 

elkészítését (Rother és Shook, 2003) jelenti, amely több lehetséges változat értékelését 

követően kerül kiválasztásra. A térkép meghatározza a rendszer működésének alapelveit, 

vagyis, hogy hol és milyen típusú eszköz elhelyezésére van szükség, illetve, hogy hogyan 

történjen az anyag- és információáramlás. 

7. Rendszer bevezetésének megtervezése (Glistau, Norge Machado és Illés, 2014): A rendszer 

bevezetésének megtervezése alapvetően egy olyan táblázat elkészítését jelenti, ahol megadjuk 

az elvégzendő feladatokat, a teljesítés időszakát (Gantt diagramm), a feladat teljesítésével 

elérendő teljesítmény mutatókat, valamint a feladat elvégzésében érintett személyeket 

(RASIC chart). A rendszer bevezetésének ütemezése történhet rövid idő alatt a teljes folyamat 

vonatkozásában (lásd az 1. ábrán az A változat), illetve több lépésben értékfolyamat 

hurkonként (Rother és Shook, 2003), a részfolyamatok kialakítása során szerzett tapasztalatok 

felhasználásával (lásd az 1. ábrán az B változat). 

8. Rendszer működési szabályainak meghatározása (Rother és Shook, 2003): Ebben a 

lépésben meg kell határozni a rendszerben dolgozó személyek pontos munkautasításait 
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4. Oktatás (Kosztolányi és Schwahofer, 2012): A bevezetést végző csoport minden tagját 

oktatásban kell részesíteni a húzó elvű termelésirányítási rendszerek kialakításával, 

működtetésével kapcsolatban. 

 

Előfeltételek 
teljesítése Csoport létrehozása Ütemterv elkészítése Oktatás

Jelen állapot 
ábrázolása, elemzése, 

értékelése

Jövőállapot 
megtervezése

1. Részrendszer 
eszközeinek 

megtervezése

1. Részrendszer 
működésének 

oktatása

1. Részrendszer 
működtetése és 

fejlesztése

N. Részrendszer 
működtetése és 

fejlesztése

1. Részrendszer 
megvalósítása

N. Részrendszer 
megvalósítása

N. Részrendszer 
működésének 

oktatása

N. Részrendszer 
eszközrendszer 
megtervezése

Rendszer eszközeinek 
megtervezése

Rendszer 
működésének 

oktatása

Rendszer 
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1. ábra. Nyomó rendszerről húzó rendszerre való átállás folyamata. Forrás: saját szerkesztés. 

 

5. Jelen állapot ábrázolása, elemzése, értékelése: Az átalakítandó folyamat jelen állapotának 

feltérképezését célszerű az értékfolyamat térképezés módszerével megvalósítani (Rother és 

Shook, 2003). A módszer lehetőséget biztosít a jelenlegi állapot megismerésére, objektív 

értékelésére. 

6. Jövőállapot megtervezése: A jövőállapot megtervezése, alapvetően egy jövőállapot térkép 

elkészítését (Rother és Shook, 2003) jelenti, amely több lehetséges változat értékelését 

követően kerül kiválasztásra. A térkép meghatározza a rendszer működésének alapelveit, 

vagyis, hogy hol és milyen típusú eszköz elhelyezésére van szükség, illetve, hogy hogyan 

történjen az anyag- és információáramlás. 

7. Rendszer bevezetésének megtervezése (Glistau, Norge Machado és Illés, 2014): A rendszer 

bevezetésének megtervezése alapvetően egy olyan táblázat elkészítését jelenti, ahol megadjuk 

az elvégzendő feladatokat, a teljesítés időszakát (Gantt diagramm), a feladat teljesítésével 

elérendő teljesítmény mutatókat, valamint a feladat elvégzésében érintett személyeket 

(RASIC chart). A rendszer bevezetésének ütemezése történhet rövid idő alatt a teljes folyamat 

vonatkozásában (lásd az 1. ábrán az A változat), illetve több lépésben értékfolyamat 

hurkonként (Rother és Shook, 2003), a részfolyamatok kialakítása során szerzett tapasztalatok 

felhasználásával (lásd az 1. ábrán az B változat). 

8. Rendszer működési szabályainak meghatározása (Rother és Shook, 2003): Ebben a 

lépésben meg kell határozni a rendszerben dolgozó személyek pontos munkautasításait 
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különböző körülmények között (pl. folyamatfejlesztés módját, változó vevői igények mellett 

készletszint szabályozását, stb).  

9. Rendszer eszközeinek megtervezése: Meg kell tervezni a standard és speciális kanban 

kártya típusokat (pool kanban, express kanban, stb.), a heijunka táblát, a szupermarketeket 

és/vagy FIFO csatornákat, a kanban tároló helyeket, szállítókocsikat. 

10. Rendszer megvalósítása: A rendszer bevezetési tervének megfelelően a meg kell 

valósítani a húzó rendszert. 

11. Rendszer működésének oktatása (Kosztolányi és Schwahofer, 2012): A rendszer 

üzemeltetésében részt vevő dolgozók részére meg kell tanítani és be kell gyakoroltatni a 

kidolgozott húzó rendszer működtetésével kapcsolatos munkautasításokat.  

12. Rendszer működtetése és fejlesztése: A rendszer megvalósítását és a dolgozók képzését 

követően a rendszert működtetni kell, mely a kezdetekben számos problémával járhat. A 

működtetés során a folyamatos fejlesztésre kell törekedni, mely tapasztalatainak 

felhasználásával a B változat (lásd az 1. ábra) esetén hatékonyabb részfolyamat bevezetés 

történhet meg. 

 

4. Szimulációs modellezés alkalmazási lehetőségei a húzó elvű termelésirányítási 

rendszer kialakításánál 

Amennyiben a szimulációt, mint fogalmat szeretnénk értelmezni, akkor ez egy olyan 

módszer, amely alkalmas a folyamatok/rendszerek valósághű modellezésére és így 

értékelhetővé válnak a folyamatok/rendszerek állapotváltozásai (Tamás, Illés és Tollár, 2012). 

Alkalmazásával lehetővé válik a már létező rendszer/tervezett jövőbeni rendszer vizsgálata, 

működésének optimalizálása is (Kostal és Velisek, 2011). A szimulációt, mint technikát 

többek között alkalmazzák termelés ütemezés optimalizálására (Tamás, Illés és Tollár, 2012), 

tervezési hibák elkerülésére (Illés és Skapinyecz, 2013), különböző tervezési változatok 

összehasonlítására, sztochasztikus folyamatok vizsgálatára, stb. A nyomó rendszerről a húzó 

rendszerre való átállás egy komplex folyamat mely jelenleg sok esetben a szimulációs 

módszerek alkalmazása nélkül kerül megvalósításra. A fejezet rávilágít arra, hogy ezen 

módszer alkalmazásával milyen hatékonyságnövelési lehetőségek érhetők el. A 2. ábrán 

kiemelésre (vastag körvonal) kerültek azon területek, ahol a szimulációs modellezés 

alkalmazása előnyökkel járhat. A továbbiakban ezen területek kerülnek bemutatásra. 
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2. ábra. Szimulációs vizsgálati lehetőségek a nyomó rendszerről a húzó rendszerre való átállás 

folyamatában. Forrás: saját szerkesztés. 

 

Jelen állapot ábrázolása, elemzése, értékelése: A jelenlegi állapot szimulációs 

modellezésével lehetővé válik a kiinduló rendszer működésének mélyebb megértése, 

értékelése, mely információk felhasználásával a jövőállapot megtervezése egyszerűbbé válik 

(Tamás, 2016). 

Jövőállapot megtervezése: A szimulációs modellezés segítségével rövid idő alatt többféle 

rendszerváltozat létrehozható és vizsgálható, így a kiválasztott vizsgálati szempontok 

(alapterület igény, átfutási idő, kanban kártyák száma, dolgozók száma, stb.) alapján objektív 

döntés hozható. 

Rendszer működtetési szabályainak meghatározása: A szimulációs modellezés segítségével 

nagyobb hatékonysággal lehet meghatározni a cselekvési terveket különböző vevői igények 

mellett. A szükséges kanban készletek nagyobb pontossággal meghatározhatóak, mivel a 

sztochasztikus hatások nagy pontossággal figyelembe vehetőek. A termelési folyamat 

munkautasításai pontosabban meghatározhatóak, így az emberi és gépi erőforrások 

kihasználtsága növelhető. 

Rendszer eszközeinek megtervezése: A jövőben ellátandó feladatok szimulációs 

modellezésével nagyobb pontossággal határozható meg a szükséges milkrun pótkocsik száma, 

kanban kártya tárhelyek típusa, száma, műveletközi készlettárolók típusa, száma. Ez az 

alkalmazási lehetőség jelentős megtakarítást eredményezhet a vállalatok számára. 

Rendszer működtetése és fejlesztése: A kialakított rendszer folyamatos fejlesztése 

elengedhetetlen a versenyképesség megtartása/növelése érdekében. A több értékfolyamatot 

érintő folyamatfejlesztési döntéseket érdemes nagyobb körültekintéssel szimulációs 
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2. ábra. Szimulációs vizsgálati lehetőségek a nyomó rendszerről a húzó rendszerre való átállás 

folyamatában. Forrás: saját szerkesztés. 

 

Jelen állapot ábrázolása, elemzése, értékelése: A jelenlegi állapot szimulációs 

modellezésével lehetővé válik a kiinduló rendszer működésének mélyebb megértése, 

értékelése, mely információk felhasználásával a jövőállapot megtervezése egyszerűbbé válik 

(Tamás, 2016). 

Jövőállapot megtervezése: A szimulációs modellezés segítségével rövid idő alatt többféle 

rendszerváltozat létrehozható és vizsgálható, így a kiválasztott vizsgálati szempontok 

(alapterület igény, átfutási idő, kanban kártyák száma, dolgozók száma, stb.) alapján objektív 

döntés hozható. 

Rendszer működtetési szabályainak meghatározása: A szimulációs modellezés segítségével 

nagyobb hatékonysággal lehet meghatározni a cselekvési terveket különböző vevői igények 

mellett. A szükséges kanban készletek nagyobb pontossággal meghatározhatóak, mivel a 

sztochasztikus hatások nagy pontossággal figyelembe vehetőek. A termelési folyamat 

munkautasításai pontosabban meghatározhatóak, így az emberi és gépi erőforrások 

kihasználtsága növelhető. 

Rendszer eszközeinek megtervezése: A jövőben ellátandó feladatok szimulációs 

modellezésével nagyobb pontossággal határozható meg a szükséges milkrun pótkocsik száma, 

kanban kártya tárhelyek típusa, száma, műveletközi készlettárolók típusa, száma. Ez az 

alkalmazási lehetőség jelentős megtakarítást eredményezhet a vállalatok számára. 

Rendszer működtetése és fejlesztése: A kialakított rendszer folyamatos fejlesztése 

elengedhetetlen a versenyképesség megtartása/növelése érdekében. A több értékfolyamatot 

érintő folyamatfejlesztési döntéseket érdemes nagyobb körültekintéssel szimulációs 
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modellezés alkalmazásával meghozni, mivel egy rossz döntés akár jelentős veszteségeket is 

okozhat (pl. a szükségesnél kisebb teljesítőképességű technológiai berendezés beszerzése, 

stb.). 

 

5. Szimulációs vizsgálat megvalósításának módszere 

A 4. fejezetben felvázolt szimulációs vizsgálati lehetőségek megvalósítására számos – 

diszkrét eseményvezérelt – szimulációs keretrendszer alkalmazható (pl. Plant Simulation, 

Arena, Simul8, stb.), ugyanakkor elmondható, hogy a vizsgálatoknak jól meghatározott 

keretek között kell megtörténniük. Ennek megfelelően a szimulációs vizsgálat lépései a 

következőképpen definiálhatók (Tamás és Illés, 2015): 

- Szimuláció céljának meghatározása, vizsgált logisztikai rendszer lehatárolása: A 

szimulációs program elkészítése előtt egyértelműen meg kell határozni a vizsgálati 

célokat, hiszen ezek ismerete elengedhetetlen a vizsgálandó logisztikai rendszer 

lehatárolásához.  

- Vizsgált rendszer működésének megismerése: A lehatárolt logisztikai rendszer elemeinek 

anyagáramlási és működési jellemzőit a szimulációs vizsgálatot végző személyeknek meg 

kell ismerniük, annak érdekében, hogy a modellalkotás kapcsán valamennyi a vizsgálat 

szempontjából fontos tényező ismertté váljon. 

- Vizsgálati célok eléréséhez szükséges logisztikai mutatók halmazának meghatározása 

(pl. technológiai berendezések kihasználtsága, átfutási idő, stb.) 

- Input és output adatok meghatározása: A megelőző munkafázisokat követően 

meghatározhatók a létrehozandó szimulációs modell input és output adatai, így 

véglegesíthető a vizsgált vállalat irányába megfogalmazott adatkérés. Az igényelt adatok 

nem minden esetben állnak rendelkezésre, ilyenkor mérlegelni kell, hogy helyszíni 

méréssel vagy statisztikai adatok alapján történő becsléssel határozzuk-e meg a szükséges 

hiányzó adatokat. 

- Szimulációs modell elkészítése: A rendelkezésre álló információk alapján létrehozásra 

kerül a vizsgálati modell, melynek segítségével a megadott input adatok alapján 

értékelhetővé válnak a rendszer működésében bekövetkezett változások. 

- Kidolgozott modell ellenőrzése, javítása: A vizsgálati modell működését a vállalati 

szakemberekkel közösen kell hitelesíteni (pl. a jelenlegi állapot valóságos és szimulációs 

eredményeinek összevetésével és/vagy az anyagáramlási folyamatok szimulációs 

modellben való ellenőrzésével). Számos esetben előfordulhat, hogy a vizsgálati modellen 

kisebb korrekciókat kell végrehajtani a helyes működés érdekében. 

- Vizsgálati eredmények értékelése, javaslatok megfogalmazása: A hitelesített vizsgálati 

modellen a vizsgálat szempontjából kijelölt paraméterek változtatásával értékelhetővé 

válnak a logisztikai rendszer megváltozott működési jellemzői, melyek alapján javaslatok 

fogalmazhatók meg a megfelelő kialakításra vonatkozóan. 

 

6. Összefoglalás 

A lean filozófia alkalmazásának egyik legfontosabb mérföldköve a húzó elvű 

termelésirányítási rendszer kialakítása. Segítségével a vevői igények kielégítésének 

rugalmassága fokozható, illetve a logisztikai folyamatok hatékonyabb fejlesztése is lehetővé 

válik. Ez a legtöbb vállalatnál az eddigiekben alkalmazott nyomó elvű termelésirányítási 

rendszer húzó elvűre való átalakításával érhető el. A tanulmány bemutatta az átalakítás 

gyakorlati megvalósításának folyamatát, valamint a folyamat szimulációs modellezés 

segítségével való fejlesztési lehetőségeit, illetve a megvalósítás általános módszerét is. 

Összességében elmondható, hogy a szimulációs modellezés alkalmazása a húzó elvű termelés 

irányítási rendszerek kialakításánál csökkenti a tervezési hibákat, valamint hozzájárul az 

emberi és gépi erőforrások jobb kihasználásához. További kutatások alapjául szolgálhat – a 

szimuláció alkalmazása szempontjából meghatározott területek vonatkozásában – a modellek 

létrehozásához, működéséhez szükséges adatstruktúrák, valamint a megfelelő alternatívák 

kiválasztását (pl. anyagmozgató gép, rendszerváltozat, stb.) elősegítő döntési módszerek 

kidolgozása.  
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- Vizsgálati eredmények értékelése, javaslatok megfogalmazása: A hitelesített vizsgálati 

modellen a vizsgálat szempontjából kijelölt paraméterek változtatásával értékelhetővé 

válnak a logisztikai rendszer megváltozott működési jellemzői, melyek alapján javaslatok 

fogalmazhatók meg a megfelelő kialakításra vonatkozóan. 

 

6. Összefoglalás 

A lean filozófia alkalmazásának egyik legfontosabb mérföldköve a húzó elvű 

termelésirányítási rendszer kialakítása. Segítségével a vevői igények kielégítésének 

rugalmassága fokozható, illetve a logisztikai folyamatok hatékonyabb fejlesztése is lehetővé 

válik. Ez a legtöbb vállalatnál az eddigiekben alkalmazott nyomó elvű termelésirányítási 

rendszer húzó elvűre való átalakításával érhető el. A tanulmány bemutatta az átalakítás 

gyakorlati megvalósításának folyamatát, valamint a folyamat szimulációs modellezés 

segítségével való fejlesztési lehetőségeit, illetve a megvalósítás általános módszerét is. 

Összességében elmondható, hogy a szimulációs modellezés alkalmazása a húzó elvű termelés 

irányítási rendszerek kialakításánál csökkenti a tervezési hibákat, valamint hozzájárul az 

emberi és gépi erőforrások jobb kihasználásához. További kutatások alapjául szolgálhat – a 

szimuláció alkalmazása szempontjából meghatározott területek vonatkozásában – a modellek 

létrehozásához, működéséhez szükséges adatstruktúrák, valamint a megfelelő alternatívák 

kiválasztását (pl. anyagmozgató gép, rendszerváltozat, stb.) elősegítő döntési módszerek 

kidolgozása.  
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Összefoglaló

A csomagolás hatásai rendkívül fontosak a járműipari konszern cégek számára, különös tekintettel a 

költséghatékonyságra és a környezetterhelésre. A csomagolás kiválasztása és a hozzá tartozó fejlesztési folyamat 

a motorgyártásban a járműipar egyik fontos eleme. A döntéshozatal és a különböző csomagolási megoldásokra és 

rendszerekre irányuló stratégiák sokfélék lehetnek. Ennek az az oka, hogy gyakorlatilag minden autóipari konszern 

a saját motorjait gyártja és szállítja az összeszerelő üzemeibe az egész világon. Ezek a cégek gyakran hasonló 

logisztikai irányelveket és ellátási rendszereket alkalmaznak a csomagolás használatára, visszavételére és 

helyreállítására. Ebben a cikkben a csomagolási ellátási lánc menedzsment elemeire összpontosítunk egy autóipari 

konszern motor ellátásának területén. Modellezzük a döntéshozatali szerkezetet és folyamatokat a csomagolási 

ellátási lánccal összefüggésben.

Kulcsszavak: járműipar, csomagolás, ellátási lánc menedzsment, csomagolási ellátási lánc

1. Bevezetés

A költséghatékonyság mindig fontos kérdés a vállalati gyakorlatban, de az ellátási láncok erős 

versenye miatt még fontosabbá válik a csomagolás területén is. A vállalati döntések a 

csomagolás területén az optimális csomagolási funkciók és kiadások megtalálását és 

meghatározását célozzák meg. Ez a döntés alapvetően a csomagolási rendszerek közötti 

választás mechanizmusát foglalja magában, azaz, hogy egyutas (eldobható) vagy 

újrahasználható (többutas) rendszert alkalmazunk-e (Böröcz és Földesi, 2008).

Az egyutas csomagolás csak egy használatra alkalmas. Az újrahasználható tárolókat megtöltik/ 

megrakják a termékkel és elküldik a rendeltetési helyre, ezután az üres tárolót visszaküldik a 

beszállítónak, újratöltik és ez a kör ismétlődik újra és újra. Egyes esetekben ez egy nyitott 

rendszerben (open-loop system) valósul meg, más esetekben az újrahasználható csomagolást 

egy központi gyűjtőben kezelik, ahol tisztítják, tárolják, és újra elosztják (Yam, 2009). Az 
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egyutas rendszer fő problémája a használat után keletkezett hulladék, ezzel egyidejűleg a 

csomagolás relatív előállítási költsége alacsonyabb. A többutas eszközök esetén a szállítási és 

fenntartási költségek jelentősek lehetnek (Böröcz és Földesi, 2008).

Természetesen a környezeti szempontok is fontos részei a folyamatnak, ide értve a keletkezett 

hulladék mennyiségének csökkentését a gyártás során. A fenntarthatóság és gazdaságosság 

szempontjait figyelembe véve a csomagolás hatékonyságának növelése fontos stratégiai cél a

szervezetek számára. A jogszabályok is a csomagolási műveletek újragondolására kényszerítik 

a cégeket (Smith, 2012). Ez az oka annak, hogy a járműipari ellátási lánc (automotive supply 

chain) sok szereplője többutas csomagolási rendszereket alkalmaz. A többutas 

csomagolóanyagokat többutas szállítási egységként (returnable transport item) jellemezhetjük 

és általában egy zárt rendszerű ellátási lánc (closed-loop supply chain) részei (Böröcz és Singh, 

2015).

Ebben a cikkben a járműipari ellátási lánc jellemzőire összpontosítunk és megvizsgáljuk egy 

motorgyár csomagolási ellátási láncát. A többutas csomagolás költségszerkezetét – mint a 

megfelelő autóipari csomagolás kiválasztásának egyik fő szempontját – is bemutatjuk és 

kategorizáljuk.

2. A járműipari ellátási lánc (automotive supply chain)

Az autóipar cégek és szervezetek tevékenysége széles skálán mozog, amely magában foglalja 

az autók tervezését, fejlesztését, gyártását, marketingjét és értékesítését. Az iparág bevétele 

alapján a legjelentősebb gazdasági szektornak számít. Emellett az autóipar rendkívül 

koncentrált, a 10 legnagyobb járműipari konszern osztozik a piac csaknem 80%-án (Lowry, 

2014).

Vegyük példának a német Volkswagen konszernt, amely 2016-ban a világ egyik legnagyobb 

járműgyártója. 2015. májusi adatok szerint a cégcsoport 20 európai országban 119 gyárban 

folytat termelést, 11 további telephellyel rendelkezi Amerikában, Ázsiában és Afrikában. 

Csaknem 41 000 járművet gyárt naponta és 153 országban értékesíti termékeit. Jelenleg 24 

gyárában folytat motorgyártást az egész világon, ez az összes telephely kb. 20%-a (Volkswagen, 

2015).1

Az ún. OEM (Original Equipment Manufacturer2) napjainkban egy átlagos autót több, mint 10 

000 alkatrészből szerel össze, ami hozzájárul a szükséges alkatrészek meglétének

bizonytalanságához, illetve lecsökkenti a tervezési ciklust a logisztikai folyamatban (Battini és 

                                                           
1 Itt hangsúlyoznunk kell, hogy ez az érték a VW konszernre vonatkozik, nem általánosítható a teljes autóiparra.
2 Eredeti berendezés-gyártóként fordíthatnánk magyarra.

Boysen, 2013.) A gyártó telephelyekre továbbá nagy mennyiségű alkatrész érkezik naponta. 

Ezek az ellátási láncok a folyamatok egyszerűsítésére törekvés ellenére feltételezhetően egyre 

összetettebbé válnak majd a jövőben.

A járműipari ellátási lánc egy globális gyártási és elosztási hálózat, amely a nyersanyagok 

bányászásával kezdődik. A feldolgozott nyersanyagra a beszállítóknak van szüksége, akik 

alkatrészeket, összetettebb komponenseket vagy teljes modulokat képesek előállítani. A lánc 

utolsó lépéseként az OEM az összes alkatrészt kész autóvá szereli össze.

Az OEM szerepe az a járműipari ellátási láncban, hogy komponenseket vásárol és integrál egy 

kész járműbe. Ezért a jelentősebb OEM-ek az alapvető kompetenciákra fókuszálnak. Ez azt 

jelenti, hogy a hatalmas számú alkatrész kezelése helyett teljes modulok összeszerelésére 

tolódott a hangsúly, amelyeket közvetlenül, lényegesen kisebb számú beszállítótól szereznek 

be, mint korábban (Doran, 2005).

Az alapvető kompetenciákra fókuszálás trendje szerint a beszállítók egyre jelentősebb funkciót 

töltenek be a járműipari ellátási láncban. Veloso és szerzőtársai a szerepük alapján négy fő 

kategóriába sorolta a beszállítókat: rendszerintegrátor (system integrator), rendszergyártó

(system manufacturer), komponens specialista (component specialist) és nyersanyag beszállító

(raw material supplier):

a) A rendszerintegrátor beszállító rendelkezik a komponensek, alegységek és rendszerek 

megtervezésének és modulokba integrálásának képességével, amelyek közvetlenül az 

OEM összeszerelő üzemeihez kerülnek beszállításra. (Például az alváz vagy az ajtók.)

b) A rendszergyártók olyan cégek, amelyek egy alkatrész vagy rendszer globális 

szabványát állítják be. Ők tervezik, fejlesztik és gyártják ezeket a rendszereket és 

közvetlenül vagy közvetetten, a rendszerintegrátoron keresztül ellátják az OEM-t.

c) A komponens specialista a speciális alrendszerek vagy komponensek tervezését és 

előállítását végzi egy adott jármű számára. Továbbá ezek a beszállítók folyamat

specialisták is lehetnek, mint például fémpréselők, fröccsöntők vagy kovácsolók. 

(Például a teljes ülés összeszerelése.)

d) A nyersanyag beszállító az OEM-nek és beszállítóinak egyaránt szolgáltat. A szükséges 

alkatrészeknek és komponenseknek időben és megfelelő állapotban kell az összeszerelő 

sorhoz érniük, különben a termelés megállhat és az OEM minden 60-90 percben 

elveszíti egy autóból származó profitját (Veloso és Henry, 2000).

Ahogy korábban említettük, ebben a cikkben a motorgyárakra és a járműipari ellátási láncban 

elfoglalt helyükre koncentrálunk. A fenti csoportosítást alkalmazzuk egy motorgyártó-fókuszú 

ellátási láncra (1. ábra).
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1. ábra. Járműipari ellátási lánc. Forrás: saját szerkesztés.

A járműipari ellátási lánc csoportosítása látható az 1. ábrán. Ebben az esetben a motorgyártó 

játssza a rendszerintegrátor szerepét, az OEM a jármű összeszerelő üzemmel egyezik meg. Ki 

kell emelni, hogy a motorgyártók általában az OEM-el megegyező tulajdonú konszern céghez 

tartoznak, így termékeik legnagyobb részét konszern cégeknek és leányvállalatoknak adják el. 

Továbbá beszállítóik egy része azonos más konszern motorgyárak, vagy az OEM beszállítóival.

Emiatt a különleges tulajdonosi struktúra miatt a járműipari ellátási láncot más iparágaktól 

eltérően kell szervezni, amely a csomagolási döntéseket is jelentősen befolyásolhatja. A fent 

említett döntéshozatali modell egyszerűsíthető, különböző előnyöket eredményez, de 

határozatlan idejű korlátozásokat is okozhat a résztvevők között.

3. A csomagolás formái és funkciói

A csomagolás a logisztikai rendszer jelentős eleme. Nyilvánvalóan a logisztikai költségre és 

teljesítményre is figyelemre méltó hatása van, különösen a szállítmányozás vagy a raktározás 

területén.

A csomagolás funkcióit a következőképpen csoportosíthatjuk (Böröcz és Mojzes, 2008):

 a termék és a környezet védelme (fizikai, biztonsági, természetes lebomlás, hulladék 

redukálása, stb.),

 logisztikai elhatárolás és kezelés (egység, ömlesztett, raklap, konténer, stb.),

 információ (szimbólum, logó, leírás, stb.).

A logisztikai csomagolás területén (ipari fuvarozás vagy felhasználói csomagolás) a cégek 

döntéseket hoznak annak érdekében, hogy az optimális csomagolási költségeket 

meghatározzák. Ez a döntéshozatali szituáció gyakorlatilag az egyutas és többutas (eldobható 

vagy újrahasználható) csomagolási rendszerek közötti választást jelenti. A csomagolás 

elsődleges funkciója az autóiparban is a termékek és alkatrészek védelme a teljes logisztikai 

költségre optimalizálva. Ezért az elosztási környezet és a logisztikai költségek együttesen 

definiálják a csomagolás lehetséges formáit és aztán meghatározzák a végső megoldást.

(Böröcz, 2009).

A többutas csomagolási rendszerek menedzselése nem csak a visszfuvarok megszervezését 

jelenti. A tárolók tisztítása és karbantartása, tárolása és adminisztrációja is a folyamat részei

(Kroon és Vrijens, 1995). Gyakran használnak szabványosított szállítóanyagokat többutas 

csomagolásként a járműipari ellátási láncban, mint például az EUR raklap, állványok vagy 

speciális tartók bizonyos típusú alkatrészekhez (Boysen és Emde, 2015).

Bár a többutas csomagolások számos formája megfigyelhető a gyakorlatban, funkcióik 

ugyanazon fogalmi struktúra alapján épülnek fel. A rendszer összetettsége magasabb fokú, ha 

a résztvevők száma a különböző szinteken emelkedik, ahogy ez a 2. ábrán is látható. A

bonyolultabb többutas rendszer szervezése jellemzően csak szabványosított eszközökkel 

valósítható meg. Ki kell azonban emelnünk, hogy az ilyen csomagolási eszközök nem minden 

esetben térnek vissza üresen, hanem újrahasznosítják őket más célra, vagy termékkel részben 

megtöltve küldik vissza őket. Az eldobható csomagolással is előfordulhat, hogy újra betölti 

korábbi szerepét. A „pooling” rendszer alapvetően egy csomagolás bérlési lehetőség 

szabványosított eszközökre. Ebben az esetben a felhasználó a bérleti szolgáltatás előnyeit 

élvezi, a többutas csomagolás megvásárlásának alternatívájaként. Egyrészt a rendszer 

használatával a befektetett eszköz mennyisége csökken, másrészt lehetővé válik a logisztikai 

csomagolási folyamatok hatékonyságának növelése a rejtett költségek elkerülésével, ami 

közvetlen hatással van a csomagolás összköltségére (Dubiel, 1996).
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 információ (szimbólum, logó, leírás, stb.).

A logisztikai csomagolás területén (ipari fuvarozás vagy felhasználói csomagolás) a cégek 

döntéseket hoznak annak érdekében, hogy az optimális csomagolási költségeket 

meghatározzák. Ez a döntéshozatali szituáció gyakorlatilag az egyutas és többutas (eldobható 

vagy újrahasználható) csomagolási rendszerek közötti választást jelenti. A csomagolás 

elsődleges funkciója az autóiparban is a termékek és alkatrészek védelme a teljes logisztikai 

költségre optimalizálva. Ezért az elosztási környezet és a logisztikai költségek együttesen 

definiálják a csomagolás lehetséges formáit és aztán meghatározzák a végső megoldást.

(Böröcz, 2009).

A többutas csomagolási rendszerek menedzselése nem csak a visszfuvarok megszervezését 

jelenti. A tárolók tisztítása és karbantartása, tárolása és adminisztrációja is a folyamat részei

(Kroon és Vrijens, 1995). Gyakran használnak szabványosított szállítóanyagokat többutas 

csomagolásként a járműipari ellátási láncban, mint például az EUR raklap, állványok vagy 

speciális tartók bizonyos típusú alkatrészekhez (Boysen és Emde, 2015).

Bár a többutas csomagolások számos formája megfigyelhető a gyakorlatban, funkcióik 

ugyanazon fogalmi struktúra alapján épülnek fel. A rendszer összetettsége magasabb fokú, ha 

a résztvevők száma a különböző szinteken emelkedik, ahogy ez a 2. ábrán is látható. A

bonyolultabb többutas rendszer szervezése jellemzően csak szabványosított eszközökkel 

valósítható meg. Ki kell azonban emelnünk, hogy az ilyen csomagolási eszközök nem minden 

esetben térnek vissza üresen, hanem újrahasznosítják őket más célra, vagy termékkel részben 

megtöltve küldik vissza őket. Az eldobható csomagolással is előfordulhat, hogy újra betölti 

korábbi szerepét. A „pooling” rendszer alapvetően egy csomagolás bérlési lehetőség 

szabványosított eszközökre. Ebben az esetben a felhasználó a bérleti szolgáltatás előnyeit 

élvezi, a többutas csomagolás megvásárlásának alternatívájaként. Egyrészt a rendszer 

használatával a befektetett eszköz mennyisége csökken, másrészt lehetővé válik a logisztikai 

csomagolási folyamatok hatékonyságának növelése a rejtett költségek elkerülésével, ami 

közvetlen hatással van a csomagolás összköltségére (Dubiel, 1996).
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2. ábra. A többutas csomagolási rendszer szervezési szintjei. Forrás: Böröcz, 2009.

Habár a megfelelő csomagolás kiválasztása előtt részletes elemzés készül, a legtöbb esetben a 

lánc különböző résztvevői közötti tárgyalás lehetősége nem szokott felmerülni. A rendszer 

használatát a lánc egymást követő elemei általában más módon értelmezik. Ezért egyutas 

csomagolásokat többutasként használnak és fordítva, más funkciót betöltve.

Zhang és Segerstedt a többutas csomagolás kezelését két különböző módra osztják fel:

(1) megosztott (vagy vevő által menedzselt) mód, amikor a csomagolás az összeszerelő 

tulajdonában van, és a beszállítók megosztják egymás között;

(2) dedikált (vagy eladó által menedzselt) mód, amikor a csomagolás a beszállítók tulajdonában 

van, és nem oszthatják meg egymás között. A dedikált módszernek az egyszerű menedzsment 

az előnye, ugyanakkor a megosztott módszerrel a biztonsági készlet és a csomagolási károk 

csökkentése érhető el (Zhang és Segerstedt, 2015).

Az ipari csomagolási ellátási lánc legfontosabb szereplői a beszállítók, összeszerelő üzemek, és 

a csomagolást begyűjtők (többutas csomagolás esetén). A csomagolás gyártók is fontosak, de 

a megfelelő csomagolás kiválasztása az adott termék számára a gyárak, beszállítók vagy az ő 

együttes kompetenciájuk (Chan és Chan, 2005).

3. ábra. Motorgyár csomagolási ellátási lánca. Forrás: saját szerkesztés.

A 3. ábrán láthatóak a különbségek a hagyományos csomagolási ellátási lánc és a járműipari 

csomagolási ellátási lánc között. Minden szervezési szint jelen van a hálózatban (lásd 2. ábra),

de a motorgyár esetében a kimenő oldalon a többutas csomagolások használata gyakoribb. A

csomagolás típusának kiválasztására irányuló döntéshozatal az autóipari konszern határán 

kívülre nyúlik, és általában a beszállítók viselik ennek a következményeit. Habár a korábban 

említett példából egyértelműen kiderül, hogy az ún. megosztott módszer (ahol a beszállítókat 

szintén bevonják a folyamatba) költséghatékonyabb lehet. A következő fejezetben a 

csomagolási költségek típusait mutatjuk be.

4. A járműipari csomagolás költségei

Ha a csomagolásra korlátozott figyelmet fordítunk, az magasabb költségeket eredményezhet a

fizikai elosztásban. Továbbá egyes kutatók szerint a csomagolást nem csupán a költség 

szempontjából kellene figyelembe venni, hanem az ellátási láncban betöltött értékteremtő 

funkciója is fontos (Chan és Chan, 2005).
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3. ábra. Motorgyár csomagolási ellátási lánca. Forrás: saját szerkesztés.

A 3. ábrán láthatóak a különbségek a hagyományos csomagolási ellátási lánc és a járműipari 

csomagolási ellátási lánc között. Minden szervezési szint jelen van a hálózatban (lásd 2. ábra),

de a motorgyár esetében a kimenő oldalon a többutas csomagolások használata gyakoribb. A

csomagolás típusának kiválasztására irányuló döntéshozatal az autóipari konszern határán 

kívülre nyúlik, és általában a beszállítók viselik ennek a következményeit. Habár a korábban 

említett példából egyértelműen kiderül, hogy az ún. megosztott módszer (ahol a beszállítókat 

szintén bevonják a folyamatba) költséghatékonyabb lehet. A következő fejezetben a 

csomagolási költségek típusait mutatjuk be.

4. A járműipari csomagolás költségei

Ha a csomagolásra korlátozott figyelmet fordítunk, az magasabb költségeket eredményezhet a

fizikai elosztásban. Továbbá egyes kutatók szerint a csomagolást nem csupán a költség 

szempontjából kellene figyelembe venni, hanem az ellátási láncban betöltött értékteremtő 

funkciója is fontos (Chan és Chan, 2005).
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A döntéshozási mechanizmus három fázisát határozhatjuk meg: a növekvő csomagolási 

költségek azonosítása, közvetlen csomagolási költségek meghatározása, csomagolási költségek 

felosztása (Böröcz, 2009). Sajnos a vállalati gyakorlat alapján nagyon ritkán érhetőek el 

elégséges információk a csomagolás valódi költségeinek mérésére. Mindemellett, ha a 

megfelelő csomagolási eszközök és rendszer létrehozása a terméktervezés megfelelő 

szakaszában történik, akkor egy visszajelző mechanizmus fejlesztésére is van lehetőség. Ha 

csak az anyagköltségeket tekintjük relevánsnak, az helytelen vagy nem optimális megoldáshoz 

vezethet, miközben fontos lenne figyelembe venni például az újrahasznosítást is. Az 1. 

táblázatban a költségtípusokat soroltuk fel.

1. táblázat. Az egy- és többutas csomagolások költségeinek összefüggései a járműipari ellátási 

lánc szereplői között. Forrás: saját szerkesztés.

a = beszállító, b = motorgyár, c = OEM, d = megosztott, E = egyutas, T = többutas

Egyes költségek csak többutas csomagolásokra alkalmazhatóak, mint például a tőkelekötés 

költsége tárolás esetén, vagy a tisztítás és javítás költsége. Néhány költség egy- és többutas 

csomagolásnál is felmerül, a különbség elhanyagolható. A rendszer egészét tekintve 

Motorgyár 
csomagolási 
ellátási lánc

Összefüggés

Csomagolóanyag költsége a, b E > T
Csomagolási kiegészítők költsége a, b E > T
Értékcsökkenés b E ~ T
Lekötött tőke b E < T
Üzemeltetési költség d E < T
Energia költség a E > T
Értékcsökkenés a, b E ~ T
Lekötött tőke a, b E ~ T
Munkaerő költsége a, b E ~ T
Energia költség a, b E ~ T
Értékcsökkenés d E ~ T
Lekötött tőke d T
Raktárbérlés/ingatlan költsége d E > T
Üzemeltetési költség d E ~ T
Energia költség d E > T

Kezelési költség
(HUF/óra)

Csomagolási folyamat munkaerő 
költsége

d E ~ T

Javítás költsége b T
Hiány költsége (elvesztés) c E > T
Selejt termék költsége b E ~ T
Gyűjtés és válogatás költsége b, c E < T
Újrahasznosítás költsége b, c E > T
Megsemmisítés költsége b, c E > T
Letéti díj a T
Tisztítás és javítás költsége b T
Rendszer menedzsment és d E < T
Biztosítás költsége a, b E ~ T
Sérült eszköz költsége a E ~ T

Származtatott 
költség

(HUF/db)

Egyéb
(HUF/db)

Költség típusa

Anyagköltség
(HUF/db)

Felszerelés/eszköz 
(HUF/kW/óra, 

HUF/GJ)

Szállítási költség
(HUF/km, 

HUF/fuvar)

Tárolási költség
(HUF/m2/nap, 

HUF/raklap/nap)

elmondható, hogy a többutas csomagolás relatív költsége alacsonyabb. Természetesen ez attól 

is függ, hogy ki viseli ezeket a költségeket. Az 1. táblázatban ezeket osztottuk fel a járműipari 

ellátási lánc szereplői között. Sok esetben több szereplő osztozik a költségeken (pl. tárolás és 

kezelés díja, adminisztrációs díj mindenhol felmerülhet), de az OEM sok költséget áthárít a 

beszállítókra és a motorgyártókra. A csomagolási irányelvek bevezetése – a rendszer típusától 

függetlenül – költségcsökkenéshez vezethet a felhasznált anyagok mennyiségének 

csökkentésével, illetve az újrahasznosítás segítségével.

5. Összegzés

A járműipari ellátási láncban a többutas csomagolás dominál. Egyaránt használnak egy- és 

többutas megoldásokat, de a motorgyár és az OEM közötti szállítások esetén a többutas 

csomagolást részesítik előnyben a cégek. A csomagolási ellátási lánc szempontjából a 

megfelelő csomagolási eszközök és rendszerek megválasztásakor a döntéshozatali terület 

túlnyúlik a konszern határán, ez a viselkedés pedig tovább stabilizálja a konszern saját 

folyamatait. 
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elmondható, hogy a többutas csomagolás relatív költsége alacsonyabb. Természetesen ez attól 

is függ, hogy ki viseli ezeket a költségeket. Az 1. táblázatban ezeket osztottuk fel a járműipari 

ellátási lánc szereplői között. Sok esetben több szereplő osztozik a költségeken (pl. tárolás és 
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Összefoglaló

A Magyarországon működő logisztikai vállalkozások döntő többsége a mikro, kis- és középvállalkozások (KKV) 

kategóriájába tartozik. Hatékony és folyamatos működésük eredményeként fontos szerepet játszanak az ország 

jövedelemtermelésében, a foglalkoztatásban, valamint az új beruházások létrehozásában is. A logisztikai 

vállalkozások munkavállalóinak száma a válság kitörésének évében 160.000 fő volt. Ez az adat a 2008-as

szolgáltatói szektor foglalkoztatottsági adataihoz viszonyítva 6,5%-os részarányt mutat, amely érték a 2013-as 

évre már 10% fölé emelkedett és a kormányzati szándéknak is köszönhetően ez a tendencia várhatóan tovább 

folytatódik a jövőben. A logisztikai KKV-k jelentős része családi vállalkozás, melyek a fuvarozás, a 

szállítmányozás és a logisztika számos területén jelen vannak, számuk több tízezres nagyságrendre tehető. 

Hazánkban a fuvarozó, szállítmányozó társaságok jelentős részét az 1990-es évek elején alapították, amikor a 

tulajdonos akkor 25-30 évesen indította el vállalkozását. Ezek az alapító vezetők lassan hátra szeretnének lépni a 

napi operatív feladatoktól és át szeretnék adni a vállalatuk vezetését egy arra alkalmas családtagnak vagy 

menedzsernek. Az alapítók szándéka miatt a hazai logisztikai vállalkozásokat érintő generációváltás problémája a 

következő öt év során jelentősen felerősödik, és aktuális kihívássá válik. Jelen tanulmány hazai, szektorspecifikus 

anonim esettanulmányokon és általánosan vizsgált nemzetközi (INSIST) kutatás eredményein keresztül mutatja

meg a generációváltás problémáját a hazai logisztikai családi vállalatok életében és keresi a kihívásokra adható 

legjobb válaszokat.
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1. Bevezetés

A felső vezetői dilemmákkal és paradoxonokkal1 néhány magyar (Karmazin et al., 2013; 

Cserpes, 2015) és több nemzetközi (Cameron-Quinn, 1988; Clegg et al., 2002; Wasserman, 

2008) szakirodalom is foglalkozott már az elmúlt években. A témában született publikációk 

elsősorban a szervezetben bent lévő, azt még operatívan irányító felsővezetők – legyen az 

tulajdonos vagy menedzser – helyzetéből vizsgálják a dilemmákat, ellenben nem vizsgálják 

lehatárolva és megfelelő súllyal kezelve a gazdasági, társadalmi környezet változásai által 

okozott helyzeteket az alapító-tulajdonos szempontjából. Az elérhető szakkönyvek sorából

kiemelkedik Storey és Salaman Vezetői dilemmák című műve (2010), amely a gyakorló 

vezetők számára jól feldolgozza a felsővezetői dilemmákat és paradoxonokat, továbbá az

okokat kiváltó tényezők elemzésének köszönhetően, megfelelő utat mutat azok kezelésére és 

feloldhatóságának módjaira is.

A Storey és Salaman által felsorolt dilemmák és paradoxonok első típusa az üzleti stratégiához 

kapcsolható, ahol – eltérően a többitől – a szerzők jól megkülönböztetik az alapító tulajdonos

személyét a többi felsővezetőtől (Storey és Salaman, 2010, 33–35. o.). A szerzőpáros 

Wasserman (2008) kutatási eredményeit felhasználva a tulajdonosra vetített fókuszon keresztül 

mutatja be az első típusú dilemmát, a „hatalomra” vagy a „gazdagságra” irányuló üzleti döntés

paradoxonát és annak feloldhatóságát (Storey és Salaman, 2010, 35. o.). Ez a paradox helyzet 

több, a későbbikben bemutatott alapító-tulajdonosi dilemma eredendője is, így 

alapdilemmaként foghatjuk fel. A további öt típus tárgyalása során Storey és Salaman

elsősorban a felsővezetői megközelítést preferálják – és nem vizsgálják azokat a tulajdonos 

helyzetéből –, ezért a publikáció további részében inkább áttérünk a tématerület fókuszára: az

INSIST (Intergenerational Succession in SMEs Transition) nemzetközi kutatás során érintett 

tulajdonosi dilemmákra és a hazai logisztikai vállalatok körében feltárt, valóságszerű

esettanulmányokon keresztül történő bemutatására (multiple case studies). A szerzők az 

alaphelyzetből kiindulva (a tulajdonos átadta a vállalatának a vezetését egy menedzsernek) nem 

keresik az esetek közötti hasonlóságot, inkább az egyes megoldások bemutatásával és a záró 

kérdésfeltevéseknek köszönhetően megpróbálják érzékeltetni a különböző perspektívák 

lehetőségeit.

                                                           
1 A dilemma általában vagy-vagy helyzetet takar, ahol választani kell két lehetőség közül. A paradoxon lényege 
ezzel ellentétben az, hogy nem szükséges és nem is lehetséges az egymást kizáró választás két alternatíva közt. A 
paradoxonok esetében két egymással látszólag ellentétes nézet egyszerre, egy időben érvényes és működőképes. 
A paradoxonokra építő gondolkodás értéke pontosan ebben a kettősségben ragadható meg (Cameron és Quinn,
1988, 2. o. alapján Storey és Salaman, 2010, 29–30. o.). A gyakorlatban a két fogalom jelentős átfedést mutat, így 
nem teszünk különbséget a két fogalom használata során.
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2. Az első számú vezető kiválasztásának dilemmája (Első esettanulmány)

2.1. Bevezetés

Az INSIST projekt során a családi vállalkozások generációváltási problémáit vizsgálva, a 

kutatók szembesültek azokkal a „hátralépő” tulajdonosi dilemmákkal, amelyek a fenti szerzők

által azonosított első típusú paradoxonra épülnek, ellenben újabb helyzeteket és dilemmákat 

eredményeztek. Az eddigiekben még nem azonosított új dilemmát az újonnan kinevezett első 

számú vezető elköteleződésének iránya okozta. Szvetelszky (2015) szerint a belülről kinevelt 

új vezető elsősorban a menedzsment felé lojális, míg a „kívülről” felvett új vezető elsősorban a 

tulajdonos felé mutat nagyobb elköteleződést. Az első esettanulmányban bemutatásra kerülő

vállalat – a lehetőségeivel élve – a „belülről” kinevelt fiatal menedzserének adta át a társaság 

vezetését. A fenti megállapítással (miszerint a „belülről” kinevelt új, elsőszámú vezető 

elsősorban a menedzsment felé lesz elkötelezett) az átadást követő években szembesül a 

nyugdíjba ment tulajdonos és ez a felismerés jelentős dilemmát okozott a számára.

2.2. Az új vezető kiválasztása

Magyar magánszemély tulajdonában lévő belföldi és nemzetközi fuvarozással foglalkozó

dunántúli vállalat tulajdonosa – a megromlott egészségi állapotára hivatkozva – a 2000-es évek 

közepén úgy döntött, hogy a vállalkozás vezetését a belülről „kinevelt” munkatársának adja át. 

A tulajdonos gyermekei még fiatalok voltak, közép-, ill. főiskolára jártak ezekben az években.

A tulajdonos elképzelése az volt, hogy a családi vállalkozás hosszútávon, generációváltásokon

keresztül biztosítsa a család megélhetését, miközben a vállalat folyamatosan fejlődik, és 

jelentős értéket állít elő a család és a megrendelők számára. A DLA Piper adatai szerint a 

cégeladások egyik legnagyobb része abban az esetben történik meg, ha a tulajdonos hátralépési 

szándéka során „a következő generáció nem akarja folytatni az adott vállalkozást” (Piac és 

Profit, 2016a). A mi esetünkben a kilépést esetlegesen kísérő vállalatértékesítést semmi esetre 

sem szerette volna az alapító-tulajdonos. A növekedésben a nemzetközi piacra lépés is benne 

volt, ellenben azt felismerte, hogy arra – kompetenciánál fogva – csak a második, vagy 

harmadik generáció lesz képes. Ezt a feltételezést erősíti meg Simon (2010) kutatási eredménye 

is, melynek során az igazolódott be, hogy a vizsgált vállalatok körében a harmadik generáció 

volt képes arra, hogy a családi vállalat nemzetközi piacra lépését megvalósítsa. A tulajdonos 

azt gondolta, hogy a nem családtag beemelésével egy generációt megtakaríthat és akár fel is

gyorsíthatja a vállalkozás fejlődését.

Az első számú vezetői poszt várományosa ekkor már nyolc-tíz éve dolgozott a társaságnál és 

végigjárta a vállalati ranglétrát. Együtt fejlődött a szervezettel, folyamatosan képezte magát és 
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a vezetőváltást megelőző időszakban a tulajdonos-ügyvezető mellett már operatív vezetőként 

is dolgozott. A két vezető szoros együttműködésben vezette a társaságot, magas volt a 

bizalomszint, a munkatársi kapcsolaton túl családjaik között is barátság alakult ki az évek során.

A vezetőváltást is közösen tervezték meg és nemzetközi tudományos kutatások eredményeit 

figyelembe véve2 tizennyolc hónap alatt 2008. január 1-re sikeresen meg is valósították az 

átadást. A motiváció kialakítása során elsősorban vezetői jövedelmek és csomagok 

meghatározására került sor, a pozícióhoz járó tulajdonosi rész átadása csak jövőbeli 

elképzelésként fogalmazódott meg a felekben.

A vállalkozás indulásától kezdve a tulajdonos által megfogalmazott és képviselt értékek szinte 

„átitatták” a vállalat összes tevékenységét, a nyújtott szolgáltatások által a vevőkiszolgálás 

folyamatait, a munkatársak viselkedését, belső és külső kapcsolatait és természetesen a 

problémák megoldásának módszereit is. Az uralkodó gondolkodásmód3 feloldására a 

tulajdonos már az átadást megelőzően is tett lépéseket a szervezeten belül, így többek között 

önálló vélemény megfogalmazására is képes menedzsmentet és „teret” alakított ki (értekezletek 

rendje, közösségi tér, könyvtár stb.), illetve a kultúraváltás jegyében a felhatalmazott vállalati 

kultúra irányába vezette a közösséget és modern vezetői eszközöket alkalmazott a tevékenysége 

során (coaching, delegálás, bevonás). 

Az új vezető ezt az irányt folytatta, ellenben a menedzsmentet szinte teljesen megújította, és az 

egyre modernebb vezetői eszközök professzionalista alkalmazása által, a rejtett bajnokok4 által 

elért teljesítményekhez mérhető eredményeket mutatott fel a válságot követő években. A

vállalat ezt megelőzően is eredményes volt, azonban jövedelmezősége az új vezető által 

irányított években még jelentősebb arányban nőtt. A főbb számok növekedésén túl az interjúból 

megállapíthatjuk azt is, hogy az átadást követő években a tulajdonos (volt ügyvezető) és az új 

vezető kevesebbet találkozott és beszélt egymással, a mindennapos kapcsolatuk megszűnt, így 

a kommunikáció mennyisége lecsökkent.

2010-re a két személy közötti „együtt-gondolkodás és lét” által kialakult „harcostársi” légkör

megváltozott. Mi lesz a jövő? A fenti helyzet komoly dilemmát okozott a tulajdonos számára.

A probléma általános kiterjesztése kapcsán az alábbi kérdések vetődhetnek fel a jövőben a 

logisztikai területen működő családi vállalkozások körében: mi lehet a hazai logisztikai 

                                                           
2 Kets (1988) alapján Nemes (1992).
3 „Egy bizonyos látásmód, világnézet vagy egy vállalkozás céljai eléréséhez, valamit az üzleti döntéshozatalhoz 
szükséges adminisztratív eszközök megfogalmazása” (Prahalad, 2009, 45.o.).
4 Hermann Simon: Rejtett bajnokok (2010) alapján rejtett bajnok vállalatnak nevezhető az a vállalkozás, amely 
vezető pozíciót tölt be a saját piacán. A vállalatra olyan pénzügyi eredmények jellemzőek, mint például az, hogy 
az elmúlt öt évben az árbevételét megduplázta úgy, hogy közben megőrizte a profitabilitását.

vállalkozások tulajdonosai számára a legjobb módszere a vezetés átadásának? Egy belülről 

kinevelt menedzsernek átadni a vállalat vezetését (aki később a menedzsment felé lesz 

elsősorban lojális), vagy kívülről kiválasztani egy alkalmas személyt a társaság élére, aki 

elsősorban a tulajdonos felé lesz elkötelezett? Melyik megoldás a legjobb a tulajdonosok 

számára? Amennyiben az első megoldás a kézenfekvőbb, de meg akarja, vagy fontosnak tartja 

megtartani a jó kapcsolatot a vezetőtársával, akkor már a vezetés átadásakor javasolt a 

pozícióhoz köthető (rész)tulajdonjog átadása az új vezető számára. Így az új vezető is 

tulajdonossá válik, és ennek következtében nagyobb esély van arra, hogy megmarad a 

„barátság”. Vagy „feláldozható” a régi baráti kapcsolat a vezető-váltás során? A fenti 

esettanulmány jó mintát ad a hazai logisztikai vállalkozások tulajdonosai számára: a

vezetőváltás elérte célját, az uralkodó gondolkodásmód változásának és a professzionális

vezetés által alkalmazott módszereknek köszönhetően a logisztikai vállalat eredményesebbé 

vált. Vajon azonban a két személy eltávolodása nem fontos-e a társaság jövőjének 

szempontjából?

2.3. Értékelés és nyitott kérdések

A fenti esettanulmányt feldolgozva és több szempontból is vizsgálva, majd azt teoretikus 

koncepcióval továbbfűzve, eljuthatunk az örökösök, a gyermekek legjobb utódlásának 

alternatíváihoz is, hiszen ebben a helyzetben is megvalósul a vezetőváltás, csak az a családon 

belül marad. Az INSIST projektben vizsgált vállalatok esetében az utódlás útján történő 

vezetőváltás két jól elhatárolható szemléletben ment végbe. Az első, amikor az alapító 

fontosnak tartja azt, hogy a gyermeke megismerje a vállalkozás minden egyes területét és 

elvárja, hogy „alulról” dolgozza be magát a vállalatba és a kiváló munkájának eredményeként, 

folyamatosan emelkedjen fel a rá váró első számú vezetői székbe. Ebben az esetben többször 

előfordul az, hogy az utód mentort kap a kijelölt karrierpálya teljesítése érdekében. A második 

irány az, amikor a tulajdonos elküldi a gyermekét más vállalathoz tanulni, abból a célból, hogy 

az utód ott tapasztalatokat szerezzen, majd ezekkel felvértezve térjen vissza a családi 

vállalkozáshoz.

Az első esettanulmány értékelésének fényében elgondolkodtató a két elterjedt és szinte 

gyakorlattá vált irány várható eredménye, illetve annak hatása a tulajdonos és az utód

kapcsolatára. Vajon a családi kapcsolat ereje felülírja az első esettanulmány során tapasztalt 

magatartást, és az utód mindig lojálisabb marad a tulajdonos szülők felé (mindegy, hogy 

belülről nevelődik ki vagy más vállalattól jön vissza), mint a menedzsment felé? Ez egy 

izgalmas kérdés és bizonyára több érdekes eset is előfordult már a családi vállalatok 
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vállalkozások tulajdonosai számára a legjobb módszere a vezetés átadásának? Egy belülről 

kinevelt menedzsernek átadni a vállalat vezetését (aki később a menedzsment felé lesz 

elsősorban lojális), vagy kívülről kiválasztani egy alkalmas személyt a társaság élére, aki 

elsősorban a tulajdonos felé lesz elkötelezett? Melyik megoldás a legjobb a tulajdonosok 

számára? Amennyiben az első megoldás a kézenfekvőbb, de meg akarja, vagy fontosnak tartja 

megtartani a jó kapcsolatot a vezetőtársával, akkor már a vezetés átadásakor javasolt a 

pozícióhoz köthető (rész)tulajdonjog átadása az új vezető számára. Így az új vezető is 

tulajdonossá válik, és ennek következtében nagyobb esély van arra, hogy megmarad a 

„barátság”. Vagy „feláldozható” a régi baráti kapcsolat a vezető-váltás során? A fenti 

esettanulmány jó mintát ad a hazai logisztikai vállalkozások tulajdonosai számára: a

vezetőváltás elérte célját, az uralkodó gondolkodásmód változásának és a professzionális

vezetés által alkalmazott módszereknek köszönhetően a logisztikai vállalat eredményesebbé 

vált. Vajon azonban a két személy eltávolodása nem fontos-e a társaság jövőjének 

szempontjából?

2.3. Értékelés és nyitott kérdések

A fenti esettanulmányt feldolgozva és több szempontból is vizsgálva, majd azt teoretikus 

koncepcióval továbbfűzve, eljuthatunk az örökösök, a gyermekek legjobb utódlásának 

alternatíváihoz is, hiszen ebben a helyzetben is megvalósul a vezetőváltás, csak az a családon 

belül marad. Az INSIST projektben vizsgált vállalatok esetében az utódlás útján történő 

vezetőváltás két jól elhatárolható szemléletben ment végbe. Az első, amikor az alapító 

fontosnak tartja azt, hogy a gyermeke megismerje a vállalkozás minden egyes területét és 

elvárja, hogy „alulról” dolgozza be magát a vállalatba és a kiváló munkájának eredményeként, 

folyamatosan emelkedjen fel a rá váró első számú vezetői székbe. Ebben az esetben többször 

előfordul az, hogy az utód mentort kap a kijelölt karrierpálya teljesítése érdekében. A második 

irány az, amikor a tulajdonos elküldi a gyermekét más vállalathoz tanulni, abból a célból, hogy 

az utód ott tapasztalatokat szerezzen, majd ezekkel felvértezve térjen vissza a családi 

vállalkozáshoz.

Az első esettanulmány értékelésének fényében elgondolkodtató a két elterjedt és szinte 

gyakorlattá vált irány várható eredménye, illetve annak hatása a tulajdonos és az utód

kapcsolatára. Vajon a családi kapcsolat ereje felülírja az első esettanulmány során tapasztalt 

magatartást, és az utód mindig lojálisabb marad a tulajdonos szülők felé (mindegy, hogy 

belülről nevelődik ki vagy más vállalattól jön vissza), mint a menedzsment felé? Ez egy 

izgalmas kérdés és bizonyára több érdekes eset is előfordult már a családi vállalatok 
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Péter (17 éves). Abban az időben Klaudia főiskolai hallgató volt, és már akkor látszódott, hogy

nagyon vonzódik az informatika iránt. Péter a vállalkozás székhelyéül szolgáló városban 

működő középiskola diákja volt. Az átadás során az utódlás kérdése csak távlati célként merült 

fel, ellenben a tulajdonost már akkor is foglalkoztatta ez a kérdés. A gyermekek a vállalkozással 

együtt nőttek fel, az alapító-tulajdonos folyamatosan mesélt nekik a vállalkozás sikereiről és 

kudarcairól, illetve bevonta őket a közös gondolkodásba, amelynek célja az volt, hogy közösen 

alakítsák ki azokat az alternatívákat, amelyek közül a legjobb kiválasztása elvezethet a 

legmegfelelőbb utódlás megvalósításához. A gyermekek tanulmányaik befejezését követően

szándékuk szerint további, felsőfokú képzésekre kívántak járni, így még középtávon sem vált 

láthatóvá az, hogy ők a vállalat keretein belül fognak dolgozni. A gyermekek felnőtté válása 

során jó testvéri viszony alakult ki az utódok között, így az alapító szülők az utódlás kérdésében 

prioritásként kezelték a jó testvéri viszony megtartását. 

A családi megbeszélések során felmerült a családi alkotmány létrehozásának kérdése is. A 

tulajdonos fontosnak érezte azt, hogy az utódok ne csak mint jelentős vagyon egyszerű átvételét

kezeljék az utódlást, hanem ismerjék fel azt is, hogy a vállalkozói szellem „átkerülése” és annak

bennük való kialakulása is fontos lesz a sikeres folytatás, az értékek és a vagyon megőrzése 

szempontjából. Ezért a tulajdonos a 2000-es évek közepén úgy döntött, hogy a hosszú távú

generációváltással kapcsolatos céljainak megvalósítása érdekében kisebb vállalkozásokat 

vásárol fel és ott helyezi el először az utódokat annak érdekében, hogy ott tanulják meg a

társaságok működését A-tól Z-ig. A tulajdonos – a holding vállalat, mint stratégiai elképzelés

és az utódlás legjobb folyamatának kialakítása érdekében – két kisebb vállalkozást vásárolt fel, 

amelyek közül az egyik informatikával és tanácsadással, a másik saját ingatlanok vásárlásával, 

fejlesztésével, bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozott.

Azt gondolta, hogy a két kisebb vállalkozásba kiszervezett tevékenységeken keresztül a 

jövőben is (az erőforrások birtoklásán keresztül) biztosíthatja az anyavállalatban lévő 

befolyását: az egyik vállalkozás big data tevékenységével (az informatikai terület által kezelt 

anyavállalati adatok kockázatmentes rendelkezésre állásának biztosítása), a másik „bolygó” 

vállalkozás által kezelt ingatlanvagyon birtoklásán keresztül pedig biztonságot és később 

megélhetést is biztosíthat a tulajdonosok (átadók és utódok) számára.

Klaudia a főiskolai tanulmányai mellett gyakornokként dolgozott a tanácsadó társaságban és 

abban sikeresen menedzselte az informatikai üzletágat. A tulajdonosi hozzáállás még jobb 

kialakulása érdekében a szülők 10%-os tulajdonjogot ajándékoztak számára a 

kisvállalkozásban. A felsőfokú tanulmányai mellett rendszergazda képesítést adó képzésre is 

beiratkozott a 2000-es évek végén. Diplomájának átvételét követően már a tanácsadó 

generációváltása során a világban. Mindenesetre az esettanulmány elgondolkodtató és a 

jelenlegi tulajdonosok számára figyelemfelhívók a záró kérdésfelvetések, ezért ezzel a 

problémával foglalkozni szükséges a jövőben. Utolsó kérdésként merült fel a kutatás során az, 

hogyan lehet jól kezelni a generációváltást abban az esetben, ha az utódok többen vannak és 

testvérek. A következő esettanulmány erre a kérdésre keresi a legjobb válaszokat.

3. A testvéri kapcsolatok és generációváltási problémák (Második esettanulmány)

3.1. Bevezetés

Az INSIST projekt során a kutatók vizsgálták a testvérek általi utódlás kérdését is (Heidrich, 

2016). Az elemzés eredményeként különbözőséget véltek felfedezni a testvérek általi utódlás 

sikerességében akkor, ha az utódok neme eltérő. A lány-lány testvérek jelentősen erősebb és 

együttműködőbb kapcsolatot mutattak, mint a fiú-fiú testvérek, ellenben a fiú-lány kapcsolatok 

esetén a kimenetel többesélyes is lehet. A nemzetközi szakirodalom megállapításait vizsgálva 

(Tagiuri és Davis, 1982; Aronoff és Ward, 1995; Gersick et al., 1997 in Piac és Profit, 2016b)

három, jól lehatárolható kapcsolati minta létezhet a testvérek között. 

Az első a „domináns kapcsolat”, amikor az egyik testvér a felnőtté válás során, általában 

valaminek a hatására (a szülők válása, egyik szülő korai elvesztése) dominánsabbá válik és a

többi (másik) testvér fölé emelkedik. Ez a kapcsolat meghatározó lesz a vállalkozáson belül is 

és a domináns személy nagyobb tulajdonra és vezetői pozícióra fog törekedni, mint a testvére(i). 

A második az „egyenlőbb az egyenlők közötti” kapcsolat, amelyben a tehetségesebb testvért a 

többiek előretolják, vezetői pozícióba helyezik, ellenben, ha ezzel az úgynevezett atyáskodó 

magatartással visszaél, akkor visszavehetik tőle a bizalmat és az ügyvezetést. A harmadik „a

teljes az egyenlőség kapcsolat”, amelyben a testvérek meghatározott időszakonként váltják 

egymást a vezetői pozícióban, vagy a vállalkozás funkcionális területeit egymás közt felosztva, 

hasonló szintű vezetői pozíciókat töltenek be és egymás mellett vezetnek. 

A testvéri kapcsolat az emberi élet leghosszabb kapcsolata, a szülők, az átadók felelőssége az, 

hogy a családi vállalkozás megőrzése és folytatása érdekében a legjobb megoldásokat 

alkalmazzák az utódlás során. A családi vállalatok generációváltásának kudarcai több esetben 

is a testvérháborúk energiaelnyelési problémáira vezethetők vissza.

3.2. A tulajdonos dilemmája: Testvéri kapcsolat kezelése az utódlás során

Magyarország egyik vezető, családi tulajdonban lévő budapesti szállítmányozó vállalatának

tulajdonosa belülről kinevelt távoli rokonának, mint menedzsernek adta át a vállalkozás 

vezetését 2010-ben. A tulajdonosnak két gyermeke volt az átadás évében: Klaudia (20 éves), és 
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Péter (17 éves). Abban az időben Klaudia főiskolai hallgató volt, és már akkor látszódott, hogy

nagyon vonzódik az informatika iránt. Péter a vállalkozás székhelyéül szolgáló városban 

működő középiskola diákja volt. Az átadás során az utódlás kérdése csak távlati célként merült 

fel, ellenben a tulajdonost már akkor is foglalkoztatta ez a kérdés. A gyermekek a vállalkozással 

együtt nőttek fel, az alapító-tulajdonos folyamatosan mesélt nekik a vállalkozás sikereiről és 

kudarcairól, illetve bevonta őket a közös gondolkodásba, amelynek célja az volt, hogy közösen 

alakítsák ki azokat az alternatívákat, amelyek közül a legjobb kiválasztása elvezethet a 

legmegfelelőbb utódlás megvalósításához. A gyermekek tanulmányaik befejezését követően

szándékuk szerint további, felsőfokú képzésekre kívántak járni, így még középtávon sem vált 

láthatóvá az, hogy ők a vállalat keretein belül fognak dolgozni. A gyermekek felnőtté válása 

során jó testvéri viszony alakult ki az utódok között, így az alapító szülők az utódlás kérdésében 

prioritásként kezelték a jó testvéri viszony megtartását. 

A családi megbeszélések során felmerült a családi alkotmány létrehozásának kérdése is. A 

tulajdonos fontosnak érezte azt, hogy az utódok ne csak mint jelentős vagyon egyszerű átvételét

kezeljék az utódlást, hanem ismerjék fel azt is, hogy a vállalkozói szellem „átkerülése” és annak

bennük való kialakulása is fontos lesz a sikeres folytatás, az értékek és a vagyon megőrzése 

szempontjából. Ezért a tulajdonos a 2000-es évek közepén úgy döntött, hogy a hosszú távú

generációváltással kapcsolatos céljainak megvalósítása érdekében kisebb vállalkozásokat 

vásárol fel és ott helyezi el először az utódokat annak érdekében, hogy ott tanulják meg a

társaságok működését A-tól Z-ig. A tulajdonos – a holding vállalat, mint stratégiai elképzelés

és az utódlás legjobb folyamatának kialakítása érdekében – két kisebb vállalkozást vásárolt fel, 

amelyek közül az egyik informatikával és tanácsadással, a másik saját ingatlanok vásárlásával, 

fejlesztésével, bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozott.

Azt gondolta, hogy a két kisebb vállalkozásba kiszervezett tevékenységeken keresztül a 

jövőben is (az erőforrások birtoklásán keresztül) biztosíthatja az anyavállalatban lévő 

befolyását: az egyik vállalkozás big data tevékenységével (az informatikai terület által kezelt 

anyavállalati adatok kockázatmentes rendelkezésre állásának biztosítása), a másik „bolygó” 

vállalkozás által kezelt ingatlanvagyon birtoklásán keresztül pedig biztonságot és később 

megélhetést is biztosíthat a tulajdonosok (átadók és utódok) számára.

Klaudia a főiskolai tanulmányai mellett gyakornokként dolgozott a tanácsadó társaságban és 

abban sikeresen menedzselte az informatikai üzletágat. A tulajdonosi hozzáállás még jobb 

kialakulása érdekében a szülők 10%-os tulajdonjogot ajándékoztak számára a 

kisvállalkozásban. A felsőfokú tanulmányai mellett rendszergazda képesítést adó képzésre is 

beiratkozott a 2000-es évek végén. Diplomájának átvételét követően már a tanácsadó 
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operatív vezetőként dolgozni, hanem „csak” tulajdonosi szerepben gondolkodnak a jövőjüket 

illetően.

3.3. Értékelés és nyitott kérdések

A fenti esettanulmány érdekes gondolatokat ébreszthet a hazai családi logisztikai 

vállalkozásokat vezető tulajdonosok fejében, és erősen elgondolkodhatnak a fenti irányokon.

Az olvasóban felvetésként az alábbi kérdések merülhetnek fel: az esettanulmányban hozott 

tulajdonosi megoldás volt a legjobb az adott helyzetben? Szükség volt a „bolygó” vállalkozások 

felvásárlására és beindítására? A kérdésekre adható válaszok sokszínűek lehetnek, 

mindenesetre jó alternatívák születhetnek a probléma feltárása során a hazai logisztikai családi 

vállalatok gyakorlatában. Hova léphet hátra a tulajdonos? Hogyan kell szétválasztania a családi 

és vállalati pénzügyeket, mielőtt hátralép? Miből tud megélni egy tulajdonos, ha visszavonul? 

Lehetnek más céljai is, mint a profitszerzés? A harmadik esettanulmány felvezetése, a

szakirodalom feldolgozása és bemutatása talán jó válaszokat adhat a fenti záró kérdésekre.

4. A tulajdonos hátralépése és a finanszírozás kérdései (Harmadik esettanulmány)

4.1. Bevezetés

Az INSIST projekt során feltárt Bootstrapping5 technikák (Filep, 2016) és az ebből adódó 

pénzügyi kapcsolatok megnehezíthetik az alapító-tulajdonos kilépését, továbbá az azt követő

időszakban az alapító család egzisztenciájának magas színvonalon való biztosítását. Arról nem 

is beszélve, hogy a nemzetközi kutatások eredményei és a hazai tapasztalatok szerint az alapító-

tulajdonos – talán egy rövid pihenőt követően – új kihívásokat keres már röviddel a 

vezetőváltást követő időszakban. Azonban nagyon nehéz számára olyan, hasonlóan komplex, 

kihívásokkal teli pozíciót találni, mint amelyet már az előző időszakban megszokott és 

vállalatvezetőként is betöltött. A hátralépő alapító-tulajdonosoknak is szükségük van egy 

„homokozóra”, ahol kiélhetik magukat és folytathatják azt a „játékot,” amelyet eddig is 

játszottak.6 A következő esettanulmány talán jól példázza a fenti kihívásokat és az alapító-

tulajdonos dilemmáit az említett helyzetben.

                                                           
5 Bootstrapping: egy olyan alkalmazott módszer, amelynek célja, hogy kielégítse a vállalat erőforrás-szükségleteit, 
miközben elkerüli a pénzügyi tranzakciókat (Neeley, é.n.).
6 Dr. Kürt Sándor, a Kürt Zrt. alapító-tulajdonosa így fejezte ki magát a Menedzserszövetség által szervezett 
üzletember találkozón 2016. február 18-án Budapesten

vállalkozás ügyvezetőjeként az informatikai üzletágat önállóan fejlesztette tovább és ezzel 

párhuzamosan beadta felvételi kérelmét egy fővárosi egyetem közgazdász nappali 

mesterképzésére, vállalkozásfejlesztési szakirányra. A nagyobb gyermek az egyetemi 

tanulmányai mellett folytatta a tanácsadó vállalkozás fejlesztését. A tulajdonos szülők azt 

gondolták, hogy a felsőfokú tanulmányok befejezését követően a visszatérő utódnak teljes 

egészében átadják a tanácsadó vállalkozás vezetését és tulajdonjogát.

Péter az érettségit követően egy fővárosi egyetem BA képzésére jelentkezett, kereskedelem-

marketing angol nyelvű szakirányra, nappali képzésre. Azt tervezte, hogy a tanulmányai mellett 

diákmunkásként fog dolgozni a családi vállalat számára és PR, marketing területen fogja 

támogatni a központ törekvéseit. Emellett bevonásra került a másik, „bolygó” vállalkozás 

mindennapjaiba is, és a tulajdonosok azt tervezték, hogy az utód fejlődésének és hozzáállásának 

függvényében az ő számára is átadnak 10%-nyi tulajdonjogot az ingatlanfejlesztő 

vállalkozásban, amely visszatérését követően akár 100%-ra is növekedhet. A 2010-es évekre 

tovább erősödött az alapító szülőkben az az érzés, hogy az utódlás során prioritásként kezeljék 

a testvérek jó viszonyának megőrzését. Természetesen emellett fontos volt az alapítók számára 

az is, hogy a családi vállalat értékei megmaradjanak, a vállalat tovább fejlődjön, és jó kezekben 

legyen még akkor is, amikor ők már nem lesznek. A vállalat generációkon átívelő életben 

maradása határozott célja az alapítónak, illetve ezzel párhuzamosan a jövőben is szeretné 

biztosítani a gyermekei (és utódaik) számára azt az egzisztenciális szintet, amit a 

rendszerváltást követő években megteremtett számukra. 

A 2000-es évek végén a tulajdonos számára az tűnt a legjobb megoldásnak, ha a középvállalat 

vezetését ellátó, távoli rokon által vezetett menedzsment megtartása mellett egy vagyonkezelő 

társasággal is felveszik a kapcsolatot, és egy külső, speciális tudással rendelkező tanácsadó 

csoport bevonásával hosszú távon is biztosíttatja a vállalkozás értékének megőrzését. A

vagyonkezelővel kialakított szerződés értelmében a vállalat jövedelmező működtetése és 

fejlesztése az elsődleges cél, az eredményből a mindenkori tulajdonosok, utódok, örökösök 

tulajdoni részarányuknak megfelelően részesülnek. A „bolygó” vállalkozások átkerültek az 

utódok tulajdonába és ott ők „kicsiben” kipróbálhatták magukat (valójában spin-off

vállalkozásként működnek). A kialakított speciális struktúrának köszönhetően az alapító-

tulajdonos nem korlátozta az örökösöket az önmegvalósításban, emellett nem kockáztatta a 

családi „nagy” vállalat esetleges tönkretételét (az új generáció rossz döntéseinek sorozata által) 

és/vagy a testvéri viszony elmérgesedését. A 2010-es éveket követően azon is elgondolkodtak 

a család tagjai, hogy milyen egyéni életcéljaik vannak, és a külső környezet nyomásával 

ellentétben milyen kihívások várhatnak az utódokra akkor, ha nem kívánnak az anyavállalatban 
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operatív vezetőként dolgozni, hanem „csak” tulajdonosi szerepben gondolkodnak a jövőjüket 

illetően.

3.3. Értékelés és nyitott kérdések

A fenti esettanulmány érdekes gondolatokat ébreszthet a hazai családi logisztikai 
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tulajdonosi megoldás volt a legjobb az adott helyzetben? Szükség volt a „bolygó” vállalkozások 
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vállalatok gyakorlatában. Hova léphet hátra a tulajdonos? Hogyan kell szétválasztania a családi 

és vállalati pénzügyeket, mielőtt hátralép? Miből tud megélni egy tulajdonos, ha visszavonul? 

Lehetnek más céljai is, mint a profitszerzés? A harmadik esettanulmány felvezetése, a

szakirodalom feldolgozása és bemutatása talán jó válaszokat adhat a fenti záró kérdésekre.

4. A tulajdonos hátralépése és a finanszírozás kérdései (Harmadik esettanulmány)

4.1. Bevezetés

Az INSIST projekt során feltárt Bootstrapping5 technikák (Filep, 2016) és az ebből adódó 

pénzügyi kapcsolatok megnehezíthetik az alapító-tulajdonos kilépését, továbbá az azt követő

időszakban az alapító család egzisztenciájának magas színvonalon való biztosítását. Arról nem 

is beszélve, hogy a nemzetközi kutatások eredményei és a hazai tapasztalatok szerint az alapító-

tulajdonos – talán egy rövid pihenőt követően – új kihívásokat keres már röviddel a 

vezetőváltást követő időszakban. Azonban nagyon nehéz számára olyan, hasonlóan komplex, 

kihívásokkal teli pozíciót találni, mint amelyet már az előző időszakban megszokott és 

vállalatvezetőként is betöltött. A hátralépő alapító-tulajdonosoknak is szükségük van egy 

„homokozóra”, ahol kiélhetik magukat és folytathatják azt a „játékot,” amelyet eddig is 

játszottak.6 A következő esettanulmány talán jól példázza a fenti kihívásokat és az alapító-

tulajdonos dilemmáit az említett helyzetben.

                                                           
5 Bootstrapping: egy olyan alkalmazott módszer, amelynek célja, hogy kielégítse a vállalat erőforrás-szükségleteit, 
miközben elkerüli a pénzügyi tranzakciókat (Neeley, é.n.).
6 Dr. Kürt Sándor, a Kürt Zrt. alapító-tulajdonosa így fejezte ki magát a Menedzserszövetség által szervezett 
üzletember találkozón 2016. február 18-án Budapesten
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új vezetőjétől (a holding vállalat kialakításának megvalósításához). A tulajdonos szerint a

nagyobb célokba való bevonás hiánya okozhatta az anyavállalati vezető támogatásának 

gyengeségét.

Érdekes eset bemutatásával érzékeltetjük a hátralépést tervező hazai logisztikai vállalatok 

tulajdonosai felé – a rájuk váró kihívások közül – az egyik nem elhanyagolható problémát: a 

munkavállalók kérdését. Az interjúalany elmondása alapján az eset az alábbiak szerint történt. 

Az anyavállalat egyik vezető munkatársát elbocsájtották, mert úgy ítélték meg, hogy a 

szállítmányozási csoport vezetőjének a beosztott munkatársakkal kialakított kapcsolata nem 

felel meg az elvárásoknak, az elbocsátott vezető elfed és elferdít bizonyos információkat a 

beosztottakkal és a vezetőivel szemben is. Több esetben is hibázott a középvezető a vállalatnál 

töltött évei alatt, ezért közös megegyezéssel elbocsátásra került. 

Az alapító-tulajdonos kiváló szakembernek ismerte a volt középvezetőt és általánosságban 

megbízott benne. A tulajdonosnak – a korábbi években végzett közös és sikeres szakmai 

projekteknek köszönhetően – jó munkakapcsolata alakult ki a középvezetővel, ezért úgy érezte, 

hogy elsősorban tacit7 tudása miatt meg kell tartania őt a holding számára. Úgy döntött, hogy 

állást ajánl az elbocsátott középvezető számára az egyik leányvállalatnál. A felajánlott 

lehetőség, mint információ eljutott az anyavállalat új vezetőjéhez is, aki láthatóan nem örült 

ennek a megoldásnak, mivel az volt a saját véleménye, hogy „aki nem felel meg az anyavállalat 

számára, az ne feleljen meg a leányvállalatok számára sem”. 

4.3. Értékelés és nyitott kérdések (kiútkeresés)

Az alapító-tulajdonos nehéz helyzetbe került, hiszen a kisebb vállalkozásainak adminisztratív 

támogatásához szüksége volt a jelentős ismeretekkel és tapasztalással bíró elbocsátott 

munkatársra. Nem szerette volna a spin-off vállalkozásait új, netán kezdő beosztottakkal 

elindítani, mert megítélése szerint túl hosszú időt vett volna igénybe, ha friss diplomásokkal 

kezd el dolgozni. Könnyebb alkalmazni egy rég bevált munkatársat, aki kiesett az 

anyavállalatból, ellenben nem akart szembemenni a központi vállalat első számú vezetőjének 

nézeteivel. Vajon a különböző vállalati kultúrák eltéréseiből fakadt ez a helyzet? Az alapító-

tulajdonos tudta, hogy kilépésével változni fog a nagyvállalat kultúrája, hiszen az új vezető a

változó környezetben már nem képes csak a régi értékeket képviselve vezetni.

A két vezető eltérő nemű, más generációból jött, és az interjúalanyunk is őszintén kimondta: 

részben különböző gondolkodású emberekről beszélhetünk. Az alapító-tulajdonos sokat 

                                                           
7 A tacit tudás az a tudás, amely csak tapasztalati úton szerezhető meg (Polanyi, 1962; Nelson és Winter, 1982; 
Nonaka, 1994 in Prahalad, 2009).

4.2. A tulajdonos hátralépése, de hová?

A magyar logisztikai piac egyik meghatározó dél-alföldi szállítmányozó és logisztikai családi 

vállalkozásának tulajdonosa a 2000-es évek elején úgy döntött, hogy a belülről kinevelt és a 

vállalatánál szép karriert befutott, fiatal menedzserének adja át az első számú vezetői szerepet.

Az átadási folyamat a tervezett lépések mentén történt, úgy érezte, felkészült rá, azonban az 

alapító-tulajdonost mégis negatívan érintette az átadást követő időszakban „az íróasztal és 

titkárnő hiánya”. A korábbi ügyvezető más területeken is vezetői és oktatói szerepet töltött be: 

közhasznú szervezetet vezetett, aktív tagja volt egy szakmai szervezetnek, valamint 

felsőoktatási intézményekben végzett oktatói tevékenységet. Emellett rendszeresen publikált,

szakkönyveket írt, konferenciákon meghívott előadóként vett részt. A vezetőváltásnak

köszönhető többlet szabadidő miatt azt tervezte, hogy több időt fordít a családjára, az

egészséges életmódra és a saját maga képzésére. Az átadást követő végső kilépésének 

fokozatait is megtervezte, melynek következtében már egyre kevesebb időt töltött a

vállalatánál, és egyre kisebb feladatokkal járó pozíciókat töltött be a vállalati szervezetben.

Felesége a pénzügyi osztályon dolgozott és vele kapcsolatban is hasonló folyamatot vittek 

végig: az ő általa végzett pénzügyi feladatokat is fokozatosan átvették a munkatársak, így a

házaspár kiszervezése lehetővé vált az átadást követő években. A család napi megélhetését 

nagyban támogatta a vállalat eszközeinek saját célra történő felhasználása (például 

személygépjárművek rendelkezésre állása) és a családtagok havi fizetése. Az átadást követő 

harmadik évben az alapító-tulajdonos azzal szembesült, hogy az említett egyéb, megmaradt

elfoglaltságok már nem kötik le teljes mértékben az energiáit, így újabb kihívások irányába tett

lépéseket. Magánszemélyként két mikrovállalkozást vásárolt fel, az egyik könyveléssel, a

másik ingatlanok fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozott. Azt tervezte, hogy az 

anyavállalat pénzügyi támogatását az első mikrovállalkozás keretén belül, míg a vállalati 

tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztését, üzemeltetését és esetleges bérbeadását a másik

mikrovállalkozásán keresztül biztosítja.

Ezek a vállalkozások, mint spin-off társaságok jelentek meg az anyavállalat körül, esélyt adva

a tulajdonos számára, hogy ismét vállalkozónak érezze magát, továbbá lehetőséget kaptak a 

tulajdonos család tagjai (kilépve az anyavállalattól) a valós munkavállalói jogviszony 

folytatására. A leányvállalkozások jövedelemtermelő képességének köszönhetően lehetővé vált

a tulajdonos család napi, anyavállalattól független megélhetésének biztosítása is. Az alapító-

tulajdonos a bolygó vállalkozások építése során azzal szembesült, hogy az új, kisebb 

vállalkozások kultúrája merőben eltért az akkori, az általa felépített és átadott húsz éves 

vállalatétól. A leányvállalkozások építése során csak részbeni megértést kapott az anyavállalat 
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új vezetőjétől (a holding vállalat kialakításának megvalósításához). A tulajdonos szerint a

nagyobb célokba való bevonás hiánya okozhatta az anyavállalati vezető támogatásának 

gyengeségét.

Érdekes eset bemutatásával érzékeltetjük a hátralépést tervező hazai logisztikai vállalatok 

tulajdonosai felé – a rájuk váró kihívások közül – az egyik nem elhanyagolható problémát: a 

munkavállalók kérdését. Az interjúalany elmondása alapján az eset az alábbiak szerint történt. 

Az anyavállalat egyik vezető munkatársát elbocsájtották, mert úgy ítélték meg, hogy a 

szállítmányozási csoport vezetőjének a beosztott munkatársakkal kialakított kapcsolata nem 

felel meg az elvárásoknak, az elbocsátott vezető elfed és elferdít bizonyos információkat a 

beosztottakkal és a vezetőivel szemben is. Több esetben is hibázott a középvezető a vállalatnál 

töltött évei alatt, ezért közös megegyezéssel elbocsátásra került. 

Az alapító-tulajdonos kiváló szakembernek ismerte a volt középvezetőt és általánosságban 

megbízott benne. A tulajdonosnak – a korábbi években végzett közös és sikeres szakmai 

projekteknek köszönhetően – jó munkakapcsolata alakult ki a középvezetővel, ezért úgy érezte, 

hogy elsősorban tacit7 tudása miatt meg kell tartania őt a holding számára. Úgy döntött, hogy 

állást ajánl az elbocsátott középvezető számára az egyik leányvállalatnál. A felajánlott 

lehetőség, mint információ eljutott az anyavállalat új vezetőjéhez is, aki láthatóan nem örült 

ennek a megoldásnak, mivel az volt a saját véleménye, hogy „aki nem felel meg az anyavállalat 

számára, az ne feleljen meg a leányvállalatok számára sem”. 

4.3. Értékelés és nyitott kérdések (kiútkeresés)

Az alapító-tulajdonos nehéz helyzetbe került, hiszen a kisebb vállalkozásainak adminisztratív 

támogatásához szüksége volt a jelentős ismeretekkel és tapasztalással bíró elbocsátott 

munkatársra. Nem szerette volna a spin-off vállalkozásait új, netán kezdő beosztottakkal 

elindítani, mert megítélése szerint túl hosszú időt vett volna igénybe, ha friss diplomásokkal 

kezd el dolgozni. Könnyebb alkalmazni egy rég bevált munkatársat, aki kiesett az 

anyavállalatból, ellenben nem akart szembemenni a központi vállalat első számú vezetőjének 

nézeteivel. Vajon a különböző vállalati kultúrák eltéréseiből fakadt ez a helyzet? Az alapító-

tulajdonos tudta, hogy kilépésével változni fog a nagyvállalat kultúrája, hiszen az új vezető a

változó környezetben már nem képes csak a régi értékeket képviselve vezetni.

A két vezető eltérő nemű, más generációból jött, és az interjúalanyunk is őszintén kimondta: 

részben különböző gondolkodású emberekről beszélhetünk. Az alapító-tulajdonos sokat 

                                                           
7 A tacit tudás az a tudás, amely csak tapasztalati úton szerezhető meg (Polanyi, 1962; Nelson és Winter, 1982; 
Nonaka, 1994 in Prahalad, 2009).

L
og

is
zt

ik
ai

 p
er

sp
ek

tív
ák



188     LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2017

Irodalomjegyzék

Aronoff, C. E. – Ward, J. L. (1995): Family-owned businesses: A thing of the past or the model 

for the future. Family Business Review, 8(2), 121–130.

Clegg, S.R. – Pitsis, T.S. – Rura-Polley, T. – Marosszeky, M. (2002): Governmentality Matters: 

Designing an Alliance Culture of Inter-Organizational Collaboration for Managing Projects. 

Organization Studies, May 2002 (23), 317–337.

Cserpes, A. (2012): Vezetői dilemmák – A szervezeti struktúra dilemmái és paradoxonai a 

Keresztury Városi Művelődési Központban. Budapesti Gazdasági Főiskola, 

http://eutanacsado.hu/wp-content/uploads/2015/05/Vezet%C5%91i-dilemm%C3%A1k.pdf,

letöltés dátuma: 2016. március 16.

Filep, J. (2016): A családi vállalkozások pénzügyi műveltségének fejlesztési lehetőségei és 

korlátai. Alkalmazott tudományok III. Fóruma, 2016. március 10-11., Budapesti Gazdasági 

Egyetem.

Gersick, K.E. – Davis, J.A. – Hampton, M.M. – Lansberg, I. (1997): Generation to Generation: 

Life Cycles of the Family Business. Harward Business School Press. Idézi: Piac és Profit 

(2016b): Testvérek a cégben: meddig tart az egyenlőség? Piac és Profit, 2016. március 09. 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/testverek-a-cegben-meddig-tart-az-egyenloseg/ 

Letöltés dátuma: 2016. március 14.

Heidrich, B. (2016): A vezetésátadás paternizmus és testvéri rivalizálás okozta korlátai a 

családi vállalkozásokban. Alkalmazott tudományok III. Fóruma, 2016. március 10-11., 

Budapesti Gazdasági Egyetem.

Karmazin, Gy. – Szécsi, G. – Nagy, J. (2013): A vezető szerepe a válságban – Vezetői 

dilemmák és döntések turbulens időkben. Magyar Üzleti Világ, 1, 42–43.

Kets de Vries, M.F.R. (1988): The dark side of CEO succession. Harvard Business Review (66),

1, 56–60.

Neeley, Lynn (é. n.): Bootstrap finance. Northern Illinois University, DeKalb, IL, 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.9043&rep=rep1&type=pdf,

letöltés dátuma: 2016. március 16.

Nelson, R. R. – Winter, S. G. (1982): An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, Belknap Press.

Nemes, F. (1992): Hogyan kerülhető el az újonnan kinevezett vállalatvezetők bukása? 

Munkatudományi figyelő (Munkatudományi Szemle), 31–38.

Nonaka, I. (1994): A Dynamic Theory of Organization Knowledge Creation. Organization 

Science, 5, 14–37.

gondolkodott a kialakult helyzeten és többnyire az említett kulturális különbségek oldaláról 

közelítette meg a dilemmát: netán csak a paternalista jegyeket is magában hordozó előző 

vállalati kultúra továbbvitelének szándéka „csap össze” a jelenlegi, megváltozott szemlélettel

és kultúrával? Az alapító-tulajdonos nem értette, hogy az anyavállalat felsővezetője miért szól

bele az ő „bolygó” vállalkozásainál alkalmazott humánpolitikába, hiszen „az anyavállalat 

menedzsmentje még nem egyenlő a jövőbeli holding vállalat igazgatótanácsával.” Az alapító-

tulajdonosnak dilemmát okozott a kialakult helyzet és erősen elgondolkozott azon, hogy talán 

hibát követett el akkor, amikor a holdinggá válási folyamatot nem a központi holding vállalat 

alapításával kezdte, hanem a leányvállalkozások felvásárlásával.

Vajon fel lehetett volna-e emelni a holding vállalat igazgatóságába a mostani anyavállalat 

menedzsmentjét a másik megoldással (a központi holding vállalat indításával), amelynek 

köszönhetően nem merülhettek volna fel a fenti (bevonás, hatáskör) problémák? Az alapító-

tulajdonosban felmerültek azok a kérdések is ebben az időszakban, hogy biztosan a

leányvállalatokba történő „hátralépés” és munkavégzés, és az ennek köszönhető holding 

vállalati struktúra kialakítása a legjobb alternatívája a tulajdonosi visszavonulásnak. Vajon nem 

lenne jobb, ha inkább csatlakozna a 45+ vezetői programhoz és elfoglalná magát más, kisebb

vállalkozások fejlesztésével? Vajon ő is úgy fog járni (gondolta), mint Bojár Gábor, aki tudta, 

hogy „miután megtörtént a vállalatánál a vezetőváltás, előbb vagy utóbb el kell adnia a cégét” 

(Piac és Profit, 2016c), mivel nem tudja elviselni azt, hogy valaki másképp „játszik a 

vagyonával,” mint ahogyan azt ő szeretné?

Összefoglalás

A három esettanulmány a tulajdonos hátralépésének gyakorlati megoldásaiból származtatott,

nem keresi a párhuzamokat a három eset között, ellenben erős irányokat és kérdéseket vet fel 

az olvasó, illetve még az operatív vezetői pozícióban helyet foglaló hazai logisztikai vállalatok

tulajdonosai számára. A publikáció akkor éri el a célját, ha a fenti esettanulmányok elolvasást 

követő újragondolásának és értelmezésének köszönhetően a hazai logisztikai vállalatok 

generációváltással járó problémája a lehető legkedvezőbb módon valósul meg a jövőben.

Amennyiben a fenti anonim esettanulmányok által bemutatott logisztikai vállalatok történetei 

az olvasó számára esetlegesen felismerhető azonosságot mutatnak egy általa is ismert 

vállalatnál hallott vagy tapasztalt esettel, akkor az csak a véletlennek köszönhető, ezért a

szerzők kérik, hogy a feltételezést tartsa meg magának a kedves Olvasó.
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Abstract

Given the advances made in information technology, both hardware and software, it has become possible to 

create software for operations improvement for use in the academic and small business environment that is 

technically on-par with the most sophisticated product available. In this paper I describe one such software, 

Production Operation Management Quantitative Method for Business and comment on its managerial 

orientation. I give Distribution Planning examples of its use for case analysis.

Keywords: Logistics, modeling transportation- and traveling salesman problem, logistics course

1. Introduction

For large and small organization’s the operating system is a key source of competitive 

advantage. While large organizations can rely on internal staffs, and complex and expensive 

software systems (SAP, etc.), smaller independent organizations or operations within these 

firms require a different solution approach. A number of vendors include Material 

Requirement Planning (MRP) in their ERP software. However, given the advances made in 

information technology, hardware and software, the solution approach needs not be 

technically inferior to the most sophisticated product that is available on the market. Thus, I

should be able to bring state-of-the art approaches for problem solving and improvement of 

operations into the small and medium business environment. This can be achieved through 

creating software that illustrates the power of algorithmic, simulation, and model building 

approaches to solving large and complex problems faced by operations managers the world 

over; and provides a tool that is not simply academic in content but one that can provide 

answers to practicing managers. It would also be useful for business school students, both 
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firms require a different solution approach. A number of vendors include Material 

Requirement Planning (MRP) in their ERP software. However, given the advances made in 

information technology, hardware and software, the solution approach needs not be 

technically inferior to the most sophisticated product that is available on the market. Thus, I

should be able to bring state-of-the art approaches for problem solving and improvement of 

operations into the small and medium business environment. This can be achieved through 

creating software that illustrates the power of algorithmic, simulation, and model building 

approaches to solving large and complex problems faced by operations managers the world 

over; and provides a tool that is not simply academic in content but one that can provide 
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2. Using POM QM MRP module for Distribution Planning Problem

Distribution requirements planning (DRP) is a systematic process to make the delivery of 

goods more efficient by determining which goods, in what quantities, and at what location are 

required to meet anticipated demand. The goal is to minimize shortages and reduce the costs 

of ordering, transporting, and holding goods.

Also known as distribution replenishment planning, DRP is a time-based approach that 

determines when inventory is likely to be depleted and plans replenishment to avoid 

shortages. DRP uses a tree-like structure where a central facility, such as a warehouse, 

supplies regional facilities which then supply other facilities in the tree. This structure can 

contain any number of layers.

“Benefits:

 Supplier Planning: order what you really need from your suppliers based on current 

and historical usage.

 Stock Planning: ensures appropriate quantities of raw material items are at each 

factory location for use in the manufacturing process. You cannot make the products 

you sell without the right materials.

 Stock Control: controlling your stock levels is what DRP is all about. Enjoy lower 

stock holdings, reduce your investment in inventory and help your cash flow position. 

The end result is more timely replenishment – you cannot sell what you do not have,

or what you cannot get quickly. This idea from Online Advantage.

 Time Saving Replenishment: save your Purchasing users days each month by using 

our paperless Order Creation and Release routines that base their decisions on real-

time values (from Inventory) for Stock Holding, Minimum Stock, Maximum Stock 

and Re-order Quantities, Customer Order requirements and Lead Times so that 

purchase orders and stock transfers order an be created and sent in a timely fashion”

(Online Advantage, 2014).

 Perhaps the most significant change from an operational standpoint was the extension 

of the ideas of MRP into the management of stock within the distribution network. 

Distribution Requirements Planning (DRP) was the approach by which optimum stock 

levels would be maintained in multiple warehouses usually serving different 

geographical locations. 

undergraduate and graduate, who are trying to analyze cases and solve every-day problems 

faced by operations managers. An overriding concern in the design and development of such a 

system is that both individual students and practicing managers should be able to come up to 

speed and be able to use the software within a short period of time and with minimal learning 

effort. These systems should be also based on two somewhat overlapping concepts. First, I

must recognize that managers understand the problem environment and the availability of 

data in a language that is different from that required to develop and implement technical 

solutions to their problems. Second, the tradeoff between problem precision and rapid 

scenario evaluations should always come down on the side that facilitates the latter. Thus, the 

software system should stress managerially oriented data inputs and problem formulation 

philosophy. Therefore, the “real” technology or the engines for optimization and simulation 

are hidden from the decision maker. What are visible to the user are the screens and dialog 

boxes for stating the problem in managerial language. Alternative scenario analysis should be 

facilitated by having it built in whenever possible or with simple, user initiated parameter 

selection windows. Every attempt should be made to keep the problem formulation, analysis, 

and report generation format consistent across different problem environments. These design 

features underscore the decision analytical framework and the need for software to have 

minimal learning cost. At a minimum, the problem solving environments should address the 

following keys competitive advantage drivers:

1. Logistics management by transport network modeling.

2. Response time improvement by time management and process analysis.

3. Quality management using statistical process control and acceptance sampling.

4. Supply chain management by inventory modeling and material requirement planning

5. Capacity management by forecasting and aggregate planning (Réger, 2010).

In the next section, I give an overview of the software system (POM QM) I developed for use 

in the small business and academic environments keeping the design considerations discussed 

above. I highlight the features of POM QM that have been specially crafted to better explain 

the managerial implications of the Logistics Management techniques and also briefly 

comment upon the design challenges in developing such a software. I show my experience of

teaching with POM QM Material Requirement Planning (MRP) Module to solve Distribution 

Planning Problem.
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2. Using POM QM MRP module for Distribution Planning Problem

Distribution requirements planning (DRP) is a systematic process to make the delivery of 
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Also known as distribution replenishment planning, DRP is a time-based approach that 

determines when inventory is likely to be depleted and plans replenishment to avoid 

shortages. DRP uses a tree-like structure where a central facility, such as a warehouse, 

supplies regional facilities which then supply other facilities in the tree. This structure can 

contain any number of layers.

“Benefits:

 Supplier Planning: order what you really need from your suppliers based on current 

and historical usage.

 Stock Planning: ensures appropriate quantities of raw material items are at each 

factory location for use in the manufacturing process. You cannot make the products 

you sell without the right materials.

 Stock Control: controlling your stock levels is what DRP is all about. Enjoy lower 

stock holdings, reduce your investment in inventory and help your cash flow position. 

The end result is more timely replenishment – you cannot sell what you do not have,

or what you cannot get quickly. This idea from Online Advantage.

 Time Saving Replenishment: save your Purchasing users days each month by using 

our paperless Order Creation and Release routines that base their decisions on real-

time values (from Inventory) for Stock Holding, Minimum Stock, Maximum Stock 

and Re-order Quantities, Customer Order requirements and Lead Times so that 

purchase orders and stock transfers order an be created and sent in a timely fashion”

(Online Advantage, 2014).

 Perhaps the most significant change from an operational standpoint was the extension 

of the ideas of MRP into the management of stock within the distribution network. 

Distribution Requirements Planning (DRP) was the approach by which optimum stock 

levels would be maintained in multiple warehouses usually serving different 

geographical locations. 
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looking at the finished goods distribution chain rather than at bills of material. Planners for 

the finished goods would thus be given action messages prompting inter-warehouse transfers. 

A key element of DRP is the planning table, which usually includes elements that are 

important in the process, including:

 forecast demands,

 current inventory levels,

 recommended replenishment quantities,

 replenishment lead times.

DRP distribution works by either a pull or push method. The pull method moves up goods 

through the network by fulfilling customer orders. This provides more availability for 

consumers because local management controls the availability of the goods. However, 

managing distribution inventory can be difficult because every order is new to the supplying 

location as demand flows up the network. This is called the “Bullwhip Effect:” small changes 

in consumer demand that generate large swings in demand higher up the network. In contrast, 

the push method sends goods down through the network. It generally has lower costs because 

shipments are planned globally and stored centrally. However, service levels can suffer if 

central planning is too far removed from the actual demand.

DRP ideally combines the service levels of pull with the efficiency of push, but this depends 

on accurate forecasts and stable processes to be successful. If both of these exist, DRP 

produces high fulfillment performance with minimal inventory. Companies usually try to 

hedge their bets by using safety stock, but that can reduce the overall effectiveness of the DRP 

strategy, resulting in higher inventory levels or shortages (Rouse, 2015).

The framework for DRP is given by the number of lines in the indented bill of materials 

(BOM) and the number of time periods. In the screen that follows, which represents the 

preceding example, there is a problem with 9 BOM lines and 10 periods, as seen at the top of 

the screen. (This is a good module to toggle the Do not Display Zero option from the toolbar 

or Format menu.)

Figure 3. Format menu. Source: Edited on own.

Figure 1. Graphics Form. P-time: production time, D-time: distribution time. Source: Edited 

on own.

Figure 2. Tree Graphics Form. Source: Edited on own.

In this example the system would be built around planning parameters for the “A” location 

which satisfied local market demand and also acted as the buffer by which the other 

warehouses (“AB”, “AC”) would be replenished - presumably to avoid the long lead times 

from the manufacturing plant in the “Factory”. In the simplest case the stock projection within 

each of the satellite warehouses would be used to calculate demands on “A”. These would be 

taken into account in calculating the projection in the “A” warehouse and this would then 

generate demand on the factory. As with MRP, the action messages would sometimes relate 

to new deliveries and sometimes to suggestions regarding re-scheduling or cancellation

(Henderson, 2016).

DRP was thus applying the MRP logic of passing demand down through the levels and 

performing a stock projection and plan review at each level. The difference was that it was 

A

AB AC

ABA ABB ACA ACCACB
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looking at the finished goods distribution chain rather than at bills of material. Planners for 

the finished goods would thus be given action messages prompting inter-warehouse transfers. 

A key element of DRP is the planning table, which usually includes elements that are 

important in the process, including:

 forecast demands,

 current inventory levels,

 recommended replenishment quantities,

 replenishment lead times.

DRP distribution works by either a pull or push method. The pull method moves up goods 

through the network by fulfilling customer orders. This provides more availability for 

consumers because local management controls the availability of the goods. However, 

managing distribution inventory can be difficult because every order is new to the supplying 

location as demand flows up the network. This is called the “Bullwhip Effect:” small changes 

in consumer demand that generate large swings in demand higher up the network. In contrast, 

the push method sends goods down through the network. It generally has lower costs because 

shipments are planned globally and stored centrally. However, service levels can suffer if 

central planning is too far removed from the actual demand.

DRP ideally combines the service levels of pull with the efficiency of push, but this depends 

on accurate forecasts and stable processes to be successful. If both of these exist, DRP 

produces high fulfillment performance with minimal inventory. Companies usually try to 

hedge their bets by using safety stock, but that can reduce the overall effectiveness of the DRP 

strategy, resulting in higher inventory levels or shortages (Rouse, 2015).

The framework for DRP is given by the number of lines in the indented bill of materials 

(BOM) and the number of time periods. In the screen that follows, which represents the 

preceding example, there is a problem with 9 BOM lines and 10 periods, as seen at the top of 

the screen. (This is a good module to toggle the Do not Display Zero option from the toolbar 

or Format menu.)

Figure 3. Format menu. Source: Edited on own.
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At the beginning of the problem, there are no units of any kind of inventory on-hand.

Figure 5. Matrix Form use the POM QM. Source: Edited on own.

DRP has a product tree viewer, shown as follows. An indented Family Tree - Lineage (Bill of 

Materials) is displayed: “ABA” is 1 child of “AB” and “AB” is 1 child of “A” and /1 and /2 

and /3 are means a lead time.

Figure 6. Family Tree - Lineage Graphics Form. Source: Edited on own.

A portion of the results is displayed at Figures 7–8.

Total required: The total number of units required in each week is listed in the first row. For 

the end item, this is the demand schedule that was input on the data screen.  For other items, 

this is computed.

On-hand. The number on-hand is listed here. This starts as given on the data screen and is 

reduced according to needs.

Scheduled receipt: This is the amount that was scheduled in the original data screen 

Item names: The item names are entered in this column. The same name will appear in more 

than one row if the item is used by more parent items, such as item “A”, or “AB”. Note that, 

as a rule, names are unimportant, but in MRP names are highly important. Case (upper/lower) 

does not matter, but spaces matter indeed.

Item level: The level in the indented BOM must be given here. The item cannot be placed at a 

level more than one below the item immediately above. Do not use low-level codes. It is also 

remarkable that it is permissible to have more than one item at level 0 (more than one end 

item).

“Lead time: The lead time in order to get the item is entered here. The default is 1.

Number (#) per parent: The number of units of this subassembly needed for its parent is 

entered here. The default is 1.

On-hand inventory: The current inventory on-hand at the beginning of the problem is listed 

here. If a subassembly is listed twice, it makes sense for the current inventory to appear only 

one time. However, if it appears twice, the starting inventory will be the sum of the listed 

amounts.

Lot size: The lot size can be specified here. A 0 or a 1 will perform lot-for-lot ordering. If 

another number is placed here, all orders for that item will be in lots that are integer multiples

of that number.

Minimum quantity: It is possible to specify minimum order sizes.

Demands: Demands are entered under Period 1 through Period 12. The demands are entered 

for any level 0 item, in the period in which the items are demanded.

Scheduled receipts. If units are scheduled to be delivered in the future, they should be listed 

in the appropriate time period (column) and item (row)” (Howard, 2010).

A sample data screen expressing the problem appears in the preceding illustration.

Demand/ Period Pd 9. Pd 10. Pd 11. Pd 12.

ABA 25 30 20 10

ABB 20 15 30 20

ACA 25 35 20 15

ACB 15 35 40 20

ACC 25 30 35 30

Figure 4. Demand of Materials list. Source: Edited on own.
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At the beginning of the problem, there are no units of any kind of inventory on-hand.

Figure 5. Matrix Form use the POM QM. Source: Edited on own.

DRP has a product tree viewer, shown as follows. An indented Family Tree - Lineage (Bill of 

Materials) is displayed: “ABA” is 1 child of “AB” and “AB” is 1 child of “A” and /1 and /2 

and /3 are means a lead time.

Figure 6. Family Tree - Lineage Graphics Form. Source: Edited on own.

A portion of the results is displayed at Figures 7–8.

Total required: The total number of units required in each week is listed in the first row. For 

the end item, this is the demand schedule that was input on the data screen.  For other items, 

this is computed.

On-hand. The number on-hand is listed here. This starts as given on the data screen and is 

reduced according to needs.

Scheduled receipt: This is the amount that was scheduled in the original data screen 
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The problems analyzed in this paper are by no means new. The novelty of this paper is the 

application of the POM QM software to work out the DRP application method for logistics 

higher education.
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Net required: The net amount required is the amount needed after the on-hand inventory is 

used. 

Planned receipt: This is the amount that will be received. It will be the same as the net 

required many times, but it also may be larger as a result of minimum order size and lot size 

requirements.

Order release: This is the net required but offset by the lead time.

The first part of the result is shown in Figure 7.

Figure 7. First part of Result of Matrix Form use the POM QM. Source: Edited on own.

The second part is the result is displayed in Figure 8.

Figure 8. Second part of Result of Matrix Form use the POM QM. Source: Edited on own.
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environment of container shipping is surveyed in order to map the forwarding duties related to 

sea freight. The second main area focuses on the maximum utilization of containers, as their 

capacity is limited in terms of weight and size. The third examined area is cost calculations 

performed on the basis of price quotes provided by shipping companies. Altogether, it can be 

concluded that it is recommended to perform the comparison and competition of the price 

quotes provided by shipping companies as performing the necessary calculations can 

potentially save costs.

Zoltán Schváb: The hidden items of the logistics performance indicators: The negative 

effects of road accidents involving lorries in logistics processes  

The accident losses of road haulage are represented only weakly in the logistics indicators of 

the business performance index systems, even though their direct and indirect effects cannot be 

corrected after-wise. In 2015 the social costs of road casualties occurring on the roads of the 

EU mounted to the considerably high number of EUR 100 billion. It is necessary to make both 

the decision makers and the public aware of this huge loss; furthermore the issue of safety needs 

to be addressed better in the designing and organizing of the work processes.

Csaba Hollik: The opportunities of the combined container transportation on railway and 

public road on corridor V

The study reviews the main characteristics of combined carriage of goods, its past and present 

situation in Hungary. It will introduce some of the relevant container terminals present in the 

Hungarian market and the innovative solutions initiated by the Hungarian government to

improve the carriage of goods on railway.

Dr. Kristina Čižiūniené and Dr. Jonas Matijošius: Application of preventive measures for 

heavy vehicle transport in supply chain: Lithuania as case study

Accident rate of heavy vehicles in local and international transport is one of the major problems 

which influences supply chain management. Research shows that preventive measures are 

intended for preservation of working capacity, health and life of drivers in their professional 

activities; they are planned and applied in all phases of the activities of the enterprise to ensure 

protection of the drivers against the professional risk or its minimization. According to the 

practice, the following preventive measures can be used: transport workers’ education and 

training system and the implementation of EuroRAP. This paper will analyze these two 

measures.

Abstracts in English

Dr. Árpád Vásárhelyi: The role of digitalization in transport and logistics

The history of transport and logistics reaches back to the middle of the 19th century, but in the 

last decade there were more changes in the industry than ever before and they happened because 

of the digitalization, including all the new tools for purchasing, tracking, and billing. The aim 

of this study is to give an overview of the role of digitalization in the field of logistics, of its 

history, used and unused aspects, and its future tendencies.

Prof. Dr. Béla Illés: Logistics and digitalization

The quality of the logistics processes has a determining role in the competitiveness of 

companies. The growing importance of logistics, as a field that deals with the combination of 

the material and information flows, is secured by the rapid advances in information technology. 

All the intelligent devices, distributed intelligence based hierarchical systems, various control 

and supervisory methods, automated identification systems, communication networks, GPS 

based tracking systems, cyberphysical systems, standardized data management systems and 

web based cloud services utilized in the field were born due to the advances in informatics. For 

this reason, digitalization has a crucial importance in logistics, as it benefits the effective 

utilization of all the above solutions, while it also helps to realize the Internet of Things, thereby 

making possible the real-time handling of large amounts of information and the utilization of 

simulation methods in real-time decision making. All of these changes will significantly affect 

the economy, including the job market and the competitiveness of companies.

Gábor Szendrő, Zoltán Nagy and Dr. Ádám Török: Theoretical investigation of the 

connection between real life logistics and the structure of the internet

Can the real world of distribution and logistics learn from the digital world of the internet? In 

this chapter the authors investigate the possibilities and similarities between these structures. 

The first part describes the structure of the internet, while the second part of the paper analyzes 

the internet like logistic system.

Dr. Judit Oláh and Réka Pászinczki: Illustration of multimodal import cost analysis with 

a practical example

This paper describes the import process of wristwatches launched by a watch dealership by 

means of overseas container shipping. The paper focuses on three main areas. First, the 
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environment of container shipping is surveyed in order to map the forwarding duties related to 

sea freight. The second main area focuses on the maximum utilization of containers, as their 

capacity is limited in terms of weight and size. The third examined area is cost calculations 

performed on the basis of price quotes provided by shipping companies. Altogether, it can be 

concluded that it is recommended to perform the comparison and competition of the price 

quotes provided by shipping companies as performing the necessary calculations can 

potentially save costs.

Zoltán Schváb: The hidden items of the logistics performance indicators: The negative 

effects of road accidents involving lorries in logistics processes  

The accident losses of road haulage are represented only weakly in the logistics indicators of 

the business performance index systems, even though their direct and indirect effects cannot be 

corrected after-wise. In 2015 the social costs of road casualties occurring on the roads of the 

EU mounted to the considerably high number of EUR 100 billion. It is necessary to make both 

the decision makers and the public aware of this huge loss; furthermore the issue of safety needs 

to be addressed better in the designing and organizing of the work processes.

Csaba Hollik: The opportunities of the combined container transportation on railway and 

public road on corridor V

The study reviews the main characteristics of combined carriage of goods, its past and present 

situation in Hungary. It will introduce some of the relevant container terminals present in the 

Hungarian market and the innovative solutions initiated by the Hungarian government to

improve the carriage of goods on railway.

Dr. Kristina Čižiūniené and Dr. Jonas Matijošius: Application of preventive measures for 

heavy vehicle transport in supply chain: Lithuania as case study

Accident rate of heavy vehicles in local and international transport is one of the major problems 

which influences supply chain management. Research shows that preventive measures are 

intended for preservation of working capacity, health and life of drivers in their professional 

activities; they are planned and applied in all phases of the activities of the enterprise to ensure 

protection of the drivers against the professional risk or its minimization. According to the 

practice, the following preventive measures can be used: transport workers’ education and 

training system and the implementation of EuroRAP. This paper will analyze these two 

measures.
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Péter Csavajda, Dr. Ákos Mojzes and Bence Molnár: Measurement and evaluation the 
application of the multi-depth corrugated boxes in the logistics processes
Corrugated fibreboard box is one of the most popular packaging all over the world for packing, 
storing and distributing goods. Packaging engineers have to design a corrugated packaging that 
has to meet with different requirements on the entire supply chain. One of these needs is to 
minimalize the unfilled and unnecessarily space. This is particularly true when these packaging 
is used in distribution or picking center where varied products can be put together in a 
corrugated shipper. This is also particularly expected in case of less than container-load (LTL, 
LCL) shipments, where the shipping cost is usually based on the required area (m2) or cubic 
capacity (m3) of the container, so the useful filling of the shipping device is a very strong 
advantage. Therefore many different type and sizes should be used to ensure the optimum 
logistics results. The multi-depth corrugated boxes can be a suitable solution for resolving this 
optima problem. These kind of boxes are pre-creased at various heights, thus offer multiple 
depths to allow for easy height adjustment. But the creasing(s) can cause a big loss on strength 
capability of the box and thereby can lead to damages. This study was initiated to understand 
the behavior of compression strength in corrugated containers as a function of the geometrical 
sizes and creasing numbers.

Csaba Hegyi and Adrián Horváth: Analysis of the simulation of deliveries in the view of 
the service level
The main basis of long co-operation between logistic service suppliers and their clients is the 
satisfaction of these latter. Commissioners are satisfied if the service provider delivers the 
products in expected condition and time while asking acceptable price for this. Logistic 
companies can meet these expectations in case they are able to plan, to simulate their tasks in 
advance and to realize this with the utilization of resources according to the plan. Exact planning 
is essential for the effective execution. The goal of this analysis is to show how the accuracy of 
input data will influence the punctuality of the routing plans.

Attila Zélity and László Szabó: The advantages of condition monitoring of cranes in 
modern material handling
The stoppages and wastes in the material handling processes (for example in harbors, steel 
plants, heavy machinery) are often caused by the failures of cranes, therefore the early 
recognition of structural damages is beneficial from many aspects. The continuous condition 
monitoring of elevators and the data what is collected during periodic investigations can provide 
important information for crane manufacturers, design engineers, standardization institutes, 
safety reviewer companies and maintenance engineers. This study provides an insight into the 

Ágnes Wimmer: Valuable supplier relationships – Approach of successful companies

Companies operate embedded in their supply chains and business networks: effective and 

efficient management of their business relationships is a key point in their business success. 

The article examines the successful companies’ approach to their suppliers. The empirical 

analysis is based on the research of Competitiveness Research Center of Corvinus University 

of Budapest, carried out in 2013. The results indicate that the “good performers”, the leading 

companies pay more attention to their supplier relationships, have greater expectations to 

suppliers and increasingly see suppliers as a resource and value driver (that not is the case in 

the group of companies lagging behind and the average performers).

Dr. Andrea Gelei and Dr. Judit Nagy: Basic structures of supply networks

The extended supply network incorporates not only the interlink and relationship of a buyer and 

its supplier but the logistics service provider, too, which is necessary to carry out the logistics 

processes. The aim of our study is to present some extended supply network structures and to 

set the dimensions that help identifying the smallest unit of analysis in case of any networks. 

Based on a literature review we identified the type of logistics service, the geographical extent 

of network activity, the type of actors, and the applied coordination and governance tools as 

most important determinant factors of supply network structures. We highlighted four supply 

network structure types. Each of them represent an even more complex structure, with which 

we want to point out that finding the smallest unit of analysis of a supply network could prove 

challenging. 

Dr. Imre Egri: The North-South Central European Corridor of the European Union as 

an element of Corridor V

Concerning the pan-European and the Helsinki Transport Corridors, the development of 

Corridor V comprises an organic part of the Hungarian transport system. Today the classical 

Záhony–Budapest–Trieste section is already expanded with several junctions; therefore, the 

above-mentioned section has been extended to Southern Europe and the Far East (the Silk 

Road). The regulations no. 1315/2013/EU and 1316/2015/EU already call this corridor TEN-T

Mediterranean Corridor. As for the European junctions, the development of the north-southern 

section from Poland (the Baltic States) to the Southern Balkan is becoming more and more 

topical. This part of the corridor might contribute to the development of the Balkans and 

integrate the economy of the eastern region into the development of the European Union.
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Péter Csavajda, Dr. Ákos Mojzes and Bence Molnár: Measurement and evaluation the 
application of the multi-depth corrugated boxes in the logistics processes
Corrugated fibreboard box is one of the most popular packaging all over the world for packing, 
storing and distributing goods. Packaging engineers have to design a corrugated packaging that 
has to meet with different requirements on the entire supply chain. One of these needs is to 
minimalize the unfilled and unnecessarily space. This is particularly true when these packaging 
is used in distribution or picking center where varied products can be put together in a 
corrugated shipper. This is also particularly expected in case of less than container-load (LTL, 
LCL) shipments, where the shipping cost is usually based on the required area (m2) or cubic 
capacity (m3) of the container, so the useful filling of the shipping device is a very strong 
advantage. Therefore many different type and sizes should be used to ensure the optimum 
logistics results. The multi-depth corrugated boxes can be a suitable solution for resolving this 
optima problem. These kind of boxes are pre-creased at various heights, thus offer multiple 
depths to allow for easy height adjustment. But the creasing(s) can cause a big loss on strength 
capability of the box and thereby can lead to damages. This study was initiated to understand 
the behavior of compression strength in corrugated containers as a function of the geometrical 
sizes and creasing numbers.

Csaba Hegyi and Adrián Horváth: Analysis of the simulation of deliveries in the view of 
the service level
The main basis of long co-operation between logistic service suppliers and their clients is the 
satisfaction of these latter. Commissioners are satisfied if the service provider delivers the 
products in expected condition and time while asking acceptable price for this. Logistic 
companies can meet these expectations in case they are able to plan, to simulate their tasks in 
advance and to realize this with the utilization of resources according to the plan. Exact planning 
is essential for the effective execution. The goal of this analysis is to show how the accuracy of 
input data will influence the punctuality of the routing plans.

Attila Zélity and László Szabó: The advantages of condition monitoring of cranes in 
modern material handling
The stoppages and wastes in the material handling processes (for example in harbors, steel 
plants, heavy machinery) are often caused by the failures of cranes, therefore the early 
recognition of structural damages is beneficial from many aspects. The continuous condition 
monitoring of elevators and the data what is collected during periodic investigations can provide 
important information for crane manufacturers, design engineers, standardization institutes, 
safety reviewer companies and maintenance engineers. This study provides an insight into the 
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Dr. György Karmazin and István Gál: Family-own logistics companies in Hungary and 
the challenges of generation change
A decisive majority of logistics ventures operating in Hungary belong to the category of micro, 
small or medium-size (SME) businesses. Due to their continuous and efficient operation they 
play an important role in the income generation of the country but also in creating employment 
and affecting new investments. In the year of the outbreak of the crisis, the number of workers 
employed by logistics enterprises was 160,000. In 2008, compared to the overall employment 
in the service sector this figure represented a 6.5% ratio which grew to over 10% by 2013 and, 
due also to the government’s intensions, the trend can be expected to continue in the future as 
well. A significant part of logistics SMEs are family businesses present in the fields of transport, 
forwarding and several logistics services, their number amounting to tens of thousands. In 
Hungary, a major part of the transport and forwarding companies were founded in the early 
1990s, with entrepreneurs starting their businesses aged between 25 and 30. By now, these
founding managers would like to slowly step back from the daily duties of operation and pass 
on management to a capable family member or manager. Because of the intention of founders, 
the problem of generational transition affecting domestic logistics companies is likely to gain 
greater importance in the course of the coming five years and become a relevant challenge. The 
authors of the present study aim to introduce the problem of generational transition through 
domestic, sector-specific, anonymous case studies, and through the findings of a general-focus 
international research (INSIST) into family businesses, highlighting the problems of generation 
change in the life of Hungarian family businesses involved in logistics, while also striving to 
find the best possible answers to these challenges.

Dr. Béla Réger: Using production operation management quantitative method modeling 
software to solve a distribution planning problem
Given the advances made in information technology, both hardware and software, it has become 
possible to create software for operations improvement for use in the academic and small 
business environment that is technically on-par with the most sophisticated product available. 
In this paper I describe one such software, Production Operation Management Quantitative 
Method for Business and comment on its managerial orientation. I give Distribution Planning 
examples of its use for case analysis.

benefits of relatively simple but from aspect of maintenance efficient systems, on basis of 
investigations which were made on harbor cranes.

Balázs Sztrapkovics and Balázs Pataki: Application of Green Lean in logistics of 
engineering by the support of Value Stream Mapping
The green aspects became important in process improvement projects, in the production, and 
also in the other sectors of the environment. The base of the lean philosophy is to reduce the 
wastes. In the first part of our publication we introduce how the environmental protection 
aspects apply in the lean principles in production, and in construction processes. In the next part 
we put green lean management in the scope, specially the opportunities how to apply it in the 
construction logistics processes. We analyzed the application of Value Stream Mapping in the 
Construction logistics. In a detailed case study is introduced, how Value Stream Mapping can 
show the wastes in Construction logistics.

Dr. Péter Tamás: Application of simulation modeling for formation of pull-principled 
production control system
The lean philosophy has spread in the field of the production systems and during the last decade 
it also appeared in the service areas. One of the philosophy’s priority questions is realization of 
the push principle, namely the push systems’ transformation into pull systems. The pull system 
enables a more flexible satisfaction of the customer needs and the more efficient process 
improvement as well. The transformation process from push system into pull system has been 
already determined clearly, however, one can increase the process’ efficiency by using the
simulation modeling. This paper presents these efficiency improvement possibilities.

Kata Vöröskői: Modelling the packaging supply chain of an automotive engine company
Automotive industrial groups consider the impacts of packaging very important, mainly 
focusing on the cost effectiveness and environmentally conscious nature thereof. The selection 
of packaging and the relevant development process in engine production are among the main 
elements of the extensive automotive industry. Decision-making and strategies on using 
different packaging solutions and systems can be very varied. The reason is that each 
automotive group practically produces its own engines and transports them to their assembling 
subsidiaries all over the world. These groups often apply similar logistics policies and supply 
systems to use, take-back and recover their packaging. The focus of this paper will be on the 
components and elements of packaging supply chain management in the field of engine supply 
for automotive industry groups. We show models defining the network process for decision-
making within the automotive groups as regards the packaging supply chain.
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Dr. György Karmazin and István Gál: Family-own logistics companies in Hungary and 
the challenges of generation change
A decisive majority of logistics ventures operating in Hungary belong to the category of micro, 
small or medium-size (SME) businesses. Due to their continuous and efficient operation they 
play an important role in the income generation of the country but also in creating employment 
and affecting new investments. In the year of the outbreak of the crisis, the number of workers 
employed by logistics enterprises was 160,000. In 2008, compared to the overall employment 
in the service sector this figure represented a 6.5% ratio which grew to over 10% by 2013 and, 
due also to the government’s intensions, the trend can be expected to continue in the future as 
well. A significant part of logistics SMEs are family businesses present in the fields of transport, 
forwarding and several logistics services, their number amounting to tens of thousands. In 
Hungary, a major part of the transport and forwarding companies were founded in the early 
1990s, with entrepreneurs starting their businesses aged between 25 and 30. By now, these
founding managers would like to slowly step back from the daily duties of operation and pass 
on management to a capable family member or manager. Because of the intention of founders, 
the problem of generational transition affecting domestic logistics companies is likely to gain 
greater importance in the course of the coming five years and become a relevant challenge. The 
authors of the present study aim to introduce the problem of generational transition through 
domestic, sector-specific, anonymous case studies, and through the findings of a general-focus 
international research (INSIST) into family businesses, highlighting the problems of generation 
change in the life of Hungarian family businesses involved in logistics, while also striving to 
find the best possible answers to these challenges.

Dr. Béla Réger: Using production operation management quantitative method modeling 
software to solve a distribution planning problem
Given the advances made in information technology, both hardware and software, it has become 
possible to create software for operations improvement for use in the academic and small 
business environment that is technically on-par with the most sophisticated product available. 
In this paper I describe one such software, Production Operation Management Quantitative 
Method for Business and comment on its managerial orientation. I give Distribution Planning 
examples of its use for case analysis.
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Elhunyt  Prof. Dr. Dr. hc. emeritus Knoll Imre, a hazai logisztika egyik alapítója

Knoll Imre professzor úr néhány nappal 94. születésnapja előtt, balesetét követően visszaadta 
lelkét Teremtőjének.
Budapesten, 1922. szeptember 18-án született orvos családban. 
Érdeklődése — melynek kibontásában segítségére volt mérnök keresztapja is — műszaki 
pályára irányította. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen vette át 1944-
ben Budapesten mérnök-közgazdász diplomáját.
A hazai iparban dolgozó mérnökből vált egyetemi oktatóvá, kutatóvá, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktorává. Új utakat keresett. Ez vezette el őt és a vele csapatban kutató munkatársait 
arra a felismerésre, hogy az anyagáramlás időben és térben is elkülönülő folyamatait célszerű 
volna egy rendszerként felfogni. Részese volt a hazai logisztikatudomány megalkotásának. 
Erős nemzetközi, elsősorban német kutatói kapcsolatokkal rendelkezve mindez a logisztika 
tudománya nemzetközi létrejöttével azonos időben történt.
A hazai felsőoktatás nehezen fogadta be az új tudományágat. Népszerűsítésére jött létre 
társelnökletével a Magyar Logisztikai Egyesület, melyet évtizeden át vezetett elnökként, majd 
lett tiszteletbeli elnöke. Mindeközben folytatta oktatói és tudományos kutatói tevékenységét is. 
A jelenkorunk középkorú és idősebb logisztikusainak többsége találkozott munkásságával 
személyesen, vagy könyvein, publikációin keresztül.
Utolsó nyarán a logisztika tudományának oktatását készítette elő olyan külföldi egyetemen, 
ahol még nem volt logisztikai képzés. Befejezésében megakadályozta váratlan balesete, 
váratlan halála.
Életútja azonban így is teljes. Logisztikus generációk nőttek fel úgy, hogy a szakma legkiválóbb 
tudóinak egyikeként tisztelték, szerették közvetlenségéért, és magukkal vitték mindennapi 
munkájukba a személyes találkozásaik alkalmával átadott, soha nem lankadó szakmai 
lelkesedését.

Professzor Úr! Nyugodj békében!

Magyar Logisztikai Egyesület

Dr. Bokor Zoltán
1972–2016

Bokor Zoltán 1972-ben született Sopronban. 1995-ben szerzett 
okleveles közlekedésmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki 
Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, 1996-ban pedig közgazdász 
diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1995 és 
1998 között a BME Közlekedésgazdasági Tanszékének PhD-
ösztöndíjasa volt, kutatásai középpontjában a vasúti gazdálkodási 
rendszerek korszerűsítése volt. Doktori értekezését 2000-ben védte 
meg. 2015-ben a Széchenyi István Egyetemen habilitációt szerzett. 
Nős volt, gyermektelen.
Már doktori ösztöndíjas évei alatt munkába állt, a GYSEV Rt. 
Soproni Igazgatóságán dolgozott elemző közgazdászként. Később 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság által felügyelt 

Technológiai Előretekintési Program „Közlekedés, szállítás” munkacsoportjának titkári 
teendőit látta el három éven keresztül. 1998-tól került állományba a BME 
Közlekedésgazdasági Tanszéken egyetemi tanársegédként, majd 2002-től adjunktusként 
dolgozott, a Tanszék oktatási felelőse volt. 2000-től 2004-ig a MÁV Informatika Kft. külső 
szakértője. 2001-ben elnyerte az MTA három éves Bolyai ösztöndíját. 2003-tól 2007-ig a 
Nyíregyházi Főiskolán eleinte adjunktusként, majd főiskolai docensként részt vett a 
gazdálkodási szak logisztikai szakirányának beindításában. Főállású munkahelyét 2004-ben a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Stratégiai és Nemzetközi Főosztályára 
helyezte át és 2007-ig ott dolgozott vezető tanácsosként, de eközben részfoglalkozású 
munkatársként továbbra is a Tanszék munkatársa maradt, ahol 2005-ben nevezték ki egyetemi 
docensnek. 2007-től ismét a Tanszék főfoglalkozású munkatársa, ahol 2007 és 2012 között 
tanszékvezetőként dolgozott, egyben előkészítve a Közlekedésüzemi Tanszékkel való 2013-
ban megtörtént összeolvadást is. 2009 és 2011 között a Közlekedésmérnöki Kar gazdasági 
dékánhelyettese volt. 2016 elején – kérésére – áthelyezték a Széchenyi István Egyetemre, ahol 
utolsó teendői egyikeként benyújtotta egyetemi tanári pályázatát.
Kutatási spektruma a PhD fokozat megszerzése után általános közlekedési árképzési, 
szabályozási, közlekedési-logisztikai, gazdasági-társadalmi hatékonyságértékelési, vasúti 
vezetői információs rendszerekkel, valamint intelligens közlekedési rendszerek stratégiájával, 
valamint menedzsment és kontrolling foglalkozó feladatokra szélesedett ki.
Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet és vezetői bizottsági tagja, elnöke volt. 2005-
től 2011-ig az MTA Közlekedéstudományi Bizottság titkára, majd 2014-től bizottsági elnöke. 
2010–2015 között közgyűlési doktor képviselő volt. 2010-től több éven keresztül a kari 
doktori iskola törzstagja volt. A Közlekedéstudományi Egyesület elnökségének 2007-től volt 
tagja.
Élete során mindig a maximumra törekedett, ezt jelzik a szakmai pályafutása során elért 
eredmények, a megszerzett díjak és kitüntetések is: 2005-ben KTE irodalmi díj és MTA 
Bolyai Emléklap kitüntetés, 2009-ben MLE aranyjelvény kitüntetés, 2010-ben és 2013-ban 
ismét KTE irodalmi díj, 2014-ben KTE ezüstjelvény kitüntetés, valamint felkészítő tanárként 
a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja 1. díja. 200 feletti publikációval rendelkezett, 
témavezetése alatt négy fiatal szerzett PhD fokozatot. A szakmai eredmények mellett azonban 
mindig szem előtt tartotta családját, munkatársi és baráti kapcsolatait is.
Az utolsó másfél évben haláláig bezárólag folyamatos, kínzó fájdalommal járó, 
gyógyíthatatlan betegség tette próbára erejét, amiben végül alulmaradt.
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Professzor Úr! Nyugodj békében!

Magyar Logisztikai Egyesület

Dr. Bokor Zoltán
1972–2016

Bokor Zoltán 1972-ben született Sopronban. 1995-ben szerzett 
okleveles közlekedésmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki 
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1998 között a BME Közlekedésgazdasági Tanszékének PhD-
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A kiadványban megjelent hirdetők

DB Schenker Kft. első borító

Gebrüder Weiss Kft. hátsó borító

Logi Trans/Promo Kft.

Rail Cargo Hungária Zrt.

Life-Guard Kft.  

Hartweg Bt.

Tomori Pál Főiskola

Windcollector Mo.Kft.

Magyar Logisztikai Egyesület

Köszönjük, hogy hirdetésükkel támogatták a Logisztikai Évkönyv 2017 megjelenését!

WINDCOLLECTOR® MAGYARORSZÁG KFT. 

Mérnöki szakértés: építész, statikus, gépész szakvélemények készítése, 
igazságügyi szakértés 

Magasépítés: raktárak,logisztikai központok építése,felújítása, 

Szélenergia: hasznosítás, fejlesztés

ISO 9001:2008,ISO 14001:2004,MSZ 28001:2008 (OHSAS) TÜV Rheiland®

InterCert Kft. által tanúsítva ,

Biofriendly Green Plus és Carbon Offset Certificate  minősítés

1027 Budapest, Horvát u. 14-24.  Tel.: 06-30-385-6310   ;  06-20-555-9075                                                           
E-mail: titkarsag.windcollectormokft@gmail.com, szakerto02@gmail.com
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Országos lefedettség,
folyamatos fejlődés,

európai vasútlogisztikai
megoldások

A Rail Cargo Hungaria közel 2000 munkatársa a logisztika új generációját képviseli. Európa-szerte igényekre szabott 
vasútlogisztikai megoldásokat fejlesztünk – szakértelemmel és elkötelezettséggel. Évente 135 ezer vonatot és közel 
32 millió tonna árut közlekedtetünk Magyarországon. Ebből 10 millió tonna fuvarozását a 25 mozdonyból álló saját 
flottánkkal teljesítjük, környezetbarát módon, biztonságosan és megbízhatóan. A Rail Cargo Hungaria a Rail Cargo 
Group tagjaként Európa második legnagyobb vasúti árufuvarozó társaságának része. Rail Cargo Group: az Ön 
partnere Európában.
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COACH –vállalkozás –együttműködés-logisztika 

20 éves vállalkozói múlttal és logisztikai/spedició  tapasztalattal rendelkező coach 

felajánlja szolgáltatásait olyan vezetőknek és vállalkozásoknak akik a rohanó világ  növekvő 
kihívásainak teljesítésében   objektív nézőpont segítségét szívesen vennék azt  igénybe. 

csoportok/teamek/ segítése egyéni és teamcoaching keretében

amikor egy szervezet (cég, üzleti csoport, team stb.) nincs rendben vagy fejlesztésre szorul? 
Nagyon fontos ennek megfogalmazása, hiszen a fejlesztésnek, gyógyításnak és bármiféle 
előrelépésnek akkor van értelme, ha meghatározzuk, hogy honnan és lehetőleg azt is, hogy hová 
akarunk eljutni, mit szeretnénk változtatni. 

Hartweg Ildikóhartweg@t-online.huwww.hartweg.hu 
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Magyar Logisztikai Egyesület 
 

Folyamatos képzési, továbbképzési lehetőségek  
tanulni vágyóknak! 

Mit ajánlunk?  

 Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó tematika  

 A megrendelő igénye szerint kihelyezett és egyedi témájú tanfolyamok  

 Szakértő oktatók  

 Legkorszerűbb ismeretek átadása  

 Gyakorlatorientált képzések  

 MLE céges tagjai számára kedvezmény  

 Képzési programjaink folyamatos fejlesztése a felmért igények és a hallgatói 

visszajelzések alapján  

 Interaktív órák  

 

Ha versenyképes és a gyakorlatban is hasznosítható tudást szeretne, válassza Ön is 

népszerű Felsőfokú Logisztikai Menedzser vagy Felsőfokú Szállítmányozási 

Menedzser képzésünket, melynek hatékonyságát, már több mint 2000 elégedett 

résztvevő is bizonyítja! 

 
Vagy válasszon SZAKMAI TRÉNINGJEINK közül, az alábbi témákban: 

 Felsőfokú logisztikai menedzser tréning 

 Ellátási-lánc biztonság tréning 

 Nemzetközi gépjárművezetői tréning 

 Raktározási tréning 

 Kommunikációs tréning 

 
 

H-1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 11. 
(+36 1) 484-6408 

www.mle.hu 
www.facebook.com/magyarlogisztikaiegyesulet 


