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1. A KUTATÁSI TÉMA EL ŐZMÉNYEI 

Napjainkban a földrészeken átívelő, több milliárd felhasználó kapcsolatát megteremtő 
világháló, az internet segítségével villámgyorsan juttathatók el az üzleti folyamatok résztvevői 
számára az információk, ez a kereskedelmi folyamatok felgyorsítását és optimálását teszi 
lehetővé, a kínálat és a kereslet gyors áttekinthetősége és összerendelhetősége révén. Az üzleti 
partnerek közötti online kapcsolat gyors megteremtésének lehetősége volt az elektronikus 
kereskedelem, ezen belül is például a különféle termékek árusítására szolgáló web shopok, 
online aukciók, elektronikus piacterek térnyerésének fő hajtóereje. Ma már a kereskedelmen 
belül világszerte folyamatosan nő az elektronikus kereskedelmi formák értékben és 
volumenben kifejezett részaránya. 

Az elektronikus kereskedelem térnyerésével egy időben, a kilencvenes évek végén terjedtek el 
az interneten a logisztikai szolgáltatók és azok szolgáltatásait igénybe vevők online 
kapcsolatát biztosítani hivatott elektronikus portálok, börzék. WANG, POTTER és NAIM [FB37] 
munkájukban kiemelik az elektronikus logisztikai piacterek jelentőségét. GÜNTHER és KRACKE 

[FB19] az elektronikus kereskedelem egyik fontos részterületeként említik a fuvarbörzéket. 
MCKINNON az online fuvarbörzéket egy fontos innovációként [FB26] és az üres futások 
csökkentésének egyik lehetséges eszközeként említi meg [FB28]. A legkorábbi és egyben ma 
is a legnépszerűbb változatuk az ún. elektronikus fuvarbörze, amelyben a logisztikai 
szolgáltatók a szabad szállítási kapacitásaikat, a leendő megbízók pedig az általuk igényelt 
szállítási szolgáltatásokat jeleníthetik meg. NANDIRAJU és REGAN [FB29] a fuvarbörzék 
lehetséges ajánlatkezelési megoldásaiként említik az ajánlatok hirdetések alapján történő 
kiválasztását és az aukciók alkalmazását. IHDE [EC8] az internet alapú szállítási börzéken 
alkalmazható aukció megvalósítására javasol egy konkrét aukciós módszert. Kevésbé elterjedt 
az elektronikus raktárbörze, amelyben szabad raktározási kapacitásokat és raktározási 
feladatokat lehet meghirdetni, illetve ezek között lehet keresést végrehajtani az igényeknek 
megfelelően. ZAPP [FB41] a raktárbörzék alapfeladatait mutatja be. Ma már léteznek egységes 
felhasználói felületbe integrált fuvar és raktárbörzék is.  

Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék létrehozásának alapvető célja az volt, hogy a gyors 
információcsere lehetőségeit kihasználva megteremtsék a szolgáltatók és a szolgáltatásokat 
igénybe vevők számára egyaránt előnyös partneri kapcsolatok alapját, a kínálat és a kereslet 
összehangolását. A fuvar- és raktárbörzék szolgáltatásainak igénybevételével a szállítási, 
raktározási szolgáltatók számára lehetővé válik szabad szállítási, raktározási kapacitásaik 
gyors értékesítése, ami járműparkjuk, raktárterületük jobb kihasználását és ez által működési 
költségeik csökkenését eredményezi. A szolgáltatásokat igénybe vevők pedig gyorsan ki 
tudják választani a számukra legkedvezőbb ajánlatot, és ez által csökkenthetik logisztikai 
költségeiket. 

A jelenleg ismert és használt elektronikus fuvar- és raktárbörzéket vizsgálva megállapítható, 
hogy nem rendelkeznek kifinomult kereslet/kínálat összehangolási lehetőségekkel, többnyire 
csupán egyszerű hirdetésként jelenítik meg a szállítási/raktározási kapacitásokat/feladatokat, 
korlátozott keresési/kiválasztási lehetőséggel. Sokszor csupán az adott weblapon megjelenő 
szöveges hirdetés formájában olvashatóak az ajánlatok, mindenféle keresési és szűrési 
lehetőséget kizárva. A fejlettebb börzék esetében már adatbázisban, katalógus formájában 
történő keresésre is lehetőség van. A szolgáltatók versenyeztetés (tender, aukció) során 
történő kiválasztási lehetősége még ennél is ritkább esetekben jelenik meg a börzék 
szolgáltatási palettáján. ALT és KLEIN [FB3] tanulmányában olvasható néhány meglévő 
fuvarbörze értékelése és hibáinak feltárása. Legfontosabb tanulságként azt említik, hogy 
nagyon pontos rendszertervre van szükség, hiszen sok megoldás van jelenleg is, de ezek 
többsége igen gyenge. BOKOR [FB7] megemlíti, hogy az internetet, mint feltörekvő üzleti 
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kommunikációs lehetőséget szinte mindegyik szolgáltató használja, az igazi logisztikai e-
business technikák (például interaktív elektronikus fuvartőzsde) azonban legfeljebb kísérleti 
üzemben működnek. 

A jelenlegi elektronikus fuvar- és raktárbörzék legnagyobb hiányosságának ezért az 
tekinthető, hogy nem használják fel az információtechnológia, az elektronikus kereskedelem, 
az operációkutatás és az optimumkeresés korszerű módszereit. Többségük csupán egyszerű 
hirdetőfelületként, jobb esetben „web shop”-ként üzemel, még a legösszetettebb portálok sem 
lépnek túl e börzék elmúlt időszak alatt berögződött szerepén. Máig nem készült el olyan 
komplex, minden részletre kiterjedő rendszerterv, amely az elektronikus fuvar- és 
raktárbörzék általános modelljét képezi, bemutatva a számításba vehető új szolgáltatásokat és 
alkalmazási területeket. 

Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék mai palettájáról teljes egészében hiányzik a 
szolgáltatók kiválasztását segítő döntéstámogató algoritmus. Ez az ajánlatok közötti választás 
során fellépő döntési probléma megoldásának egyik alapvető, operációkutatáson alapuló 
eszköze lehet.  Az elektronikus fuvar- és raktárbörzén megjelenő ajánlatok nagy száma miatt 
sokrétű optimumkeresésre van lehetőség, amelyek közül az egyik legkézenfekvőbb az egyes 
szállító járművek által megtett járatok optimális megtervezése. Ennek ellenére nemcsak a 
konkrét online portálokon, de még a szakirodalomban sem lelhető fel az ilyen jellegű 
optimumkereséssel kapcsolatosan említés, vagy éppen konkrét megvalósítás. 

Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék egyes logisztikai problémák megoldásában történő 
felhasználása a lehetőségekhez mérten igen szűk területre korlátozottan valósul meg, 
többnyire csupán az egyedi szállítási/raktározási feladatok/kapacitások közötti választást 
segítik. A szakirodalom főként az elérhető hasznokat említve sejteti ugyan, hogy ennél 
komplexebb alkalmazások támogatása is lehetséges, mégsem készült erről eddig sem elméleti 
kutatás sem gyakorlati megvalósítás. Az elektronikus fuvarbörzéket ma még túlnyomórészt 
csak a közúti áruszállítás területén alkalmazzák. Az egyéb területeken való felhasználás még 
csak kezdetleges (pl. vasúti áruszállítás) vagy pedig egyáltalán nem jellemző (pl. kombinált 
áruszállítás, városi áruszállítás). BRUNS, GÜNES és ZELEWSKI [FB9] a vasúti kocsik 
kihasználásnak javításához javasolják a fuvarbörzék alkalmazását. JONKMAN, TANIGUCHI és 
YAMADA szerint [FB24] egy e-aukciós rendszer képes lehet a városi áruszállítás negatív 
hatásait enyhíteni. HOLGUÍN-VERAS [FB23] valamint HAYASHI és YANO [FB21] a legnagyobb 
előnyt a járműkihasználtság javításában látják (üres futások csökkentése, visszfuvarok 
szervezése), de utóbbiak megemlítik, hogy a gyűjtőfuvarozás szervezésére is kiválóan 
alkalmasak az ilyen elektronikus találkozási felületek. 

A kutatásom során felhasznált és a tézisfüzet 7. fejezetében felsorolt szakirodalom részletes 
elemzése az értekezésemben olvasható ([AC1]…[AC17]: hangyakolónia algoritmus és 
optimumkeresés; [EC1]…[EC24]: elektronikus kereskedelem; [FB1]…[FB41]: elektronikus 
fuvar- és raktárbörzék; [MD1]…[MD31]: döntéstámogatás). 

2. A KUTATÁS CÉLKIT ŰZÉSEI 

A jelenlegi elektronikus fuvar- és raktárbörzék többnyire csak a keresleti/kínálati kapcsolatok 
egyszerű, gyors létrehozásában jelentenek előrelépést. Továbbfejlesztve viszont lehetőséget 
nyújthatnának például a szolgáltatók komplex versenyeztetésére, döntéstámogatásra, a szabad 
kapacitások kihasználásának optimalizálásra, továbbá olyan összetett logisztikai folyamatok 
támogatására, amelyek eddigi alkalmazását a korszerű információs és kommunikációs (I+K) 
technológiák hiánya, vagy éppen ezek nem megfelelő használata, illetve kihasználása 
hátráltatta. 
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A kutatásom fő célja ezért az említett hiányosságokat figyelembe véve egy olyan, komplex 
elektronikus fuvar- és raktárbörze rendszermodell kifejlesztése, amely a közeli jövőben a 
szállítási és raktározási szolgáltatási kínálat és kereslet (a szabad szállítási, raktározási 
kapacitások és a szállítási, raktározási igények) gyűjtőhelye lehet, sokszínű elektronikus 
kereskedelmi, döntéstámogatási és optimumkeresési lehetőséggel segítve a kínálat és a 
kereslet összerendelésével megvalósuló szállítási, raktározási folyamatok magas színvonalú 
szervezését. A kutatásom célja ezzel párhuzamosan annak bizonyítása, hogy az elektronikus 
fuvar- és raktárbörzék e szolgáltatások terén történő alkalmazása célszerű és komoly 
lehetőségeket nyújthat. A kutatási célkitűzésem fontos részét képezi a gyakorlatban jól 
használható, komplex logisztikai folyamatok támogatására képes működési logika és 
algoritmusok kifejlesztése. 

3. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A rendszermodell fontos részét képezi az összetett e-kereskedelmi eszközpaletta (főként 
katalógusok, tenderek, aukciók) szakirodalmi ismereteken alapuló kialakítási lehetőségeinek 
bemutatása ([EC8], [EC10], [EC12], [EC15], [EC16], [EC17], [EC18], [EC19], [EC22], 
[EC24]). 

Az egyes szállítási/raktározási kapacitás/feladat ajánlatok közötti választás során fellépő 
döntési probléma multikritériumos döntéstámogató algoritmus (MDA) segítségével oldható 
meg. Ezen algoritmus alapjait az AHP (Analytic Hierarchy Process) módszertan adja (főként 
SAATY munkái: [MD17], [MD18], [MD19], [MD20], [MD21], [MD22], [MD23], [MD24], 
[MD25], [MD26]). A módszertan lényege, hogy a hierarchikus rendszerben felépített 
szempontok, azok páros összehasonlítások által generált súlyszámainak, valamint egy 
kiértékelő függvény segítségével az egyes alternatívák súlyozott teljesítési értéket kapnak, így 
e relatív értékekkel jellemezhető minősített sorrend állítható fel köztük. E mellett fontosabb 
matematikai eljárásként a maximális szenzitivitás vizsgálatot (PÉTER munkái: [MD10], 
[MD11], [MD12], [MD13], [MD14]) kell megemlíteni, amellyel a súlyszámok módosításának 
hatására bekövetkező maximális, százalékban kifejezett súlyozott teljesítési érték változást 
vizsgáltam. Ezeken kívül az MDA megalkotásában, azon belül is a szempontok 
súlyszámainak generálása során felhasználásra került néhány további numerikus módszer is. 
Így a FAGYEJEV módszer ([MD4], [MD5]) és a szelő módszer [MD1] a páros összehasonlítás 
mátrix sajátértékeinek számítására; valamint a Gauss elimináció ([MD6], [MD7], [MD8]) a 
páros összehasonlítás mátrix maximális sajátértékhez tartozó sajátvektorának 
meghatározásához, amely vektor a súlyszámokat adja meg. 

Az egyes szállítási/raktározási kapacitásokkal kapcsolatban felmerülő járatszerkesztési és 
kapacitáskihasználási probléma megoldására egy arra alkalmas optimum kereső algoritmus 
kifejlesztése is a vizsgálatok tárgyát képezte.  E célra a MARCO DORIGO által kifejlesztett, a 
hangyák szociális viselkedésének modellezésén alapuló metaheurisztikus optimum kereső 
eljárást, az ún. hangyakolónia algoritmust használtam fel ([AC3], [AC9], [AC10], [AC11]). 
Az algoritmus természetből (hangyák élelemkeresése) vett lényege, hogy a több iteráció során 
létrehozott megoldási változatok (például járatok, amelyeket egy haszonfüggvény jellemez) 
eredményei a későbbi iterációk során az újabb változatok létrehozásának fontos alapjai 
lesznek. Ezt az ún. feromon (korábbi keresések eredményeit tároló memória) értéknek az elért 
haszonfüggvény érték alapján történő folyamatos frissítése biztosítja. 

Az összetett logisztikai folyamatok (városi és kombinált áruszállítás) elektronikus fuvar- és 
raktárbörzékkel történő támogatására kidolgozott algoritmus esetén szintén felhasználtam a 
hangyakolónia algoritmus logikáját ([AC3], [AC9], [AC10], [AC11]). 
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4. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A doktori értekezésemben kidolgozott és részletesen bemutatott új tudományos eredményeket 
az alábbi tézisekben foglalom össze: 

1) Megalkottam az elektronikus fuvar- és raktárbörzék komplex moduláris 
rendszermodelljét, információs rendszerük vázát.  

A jelenlegi elektronikus fuvar- és raktárbörzék a rendelkezésre álló I+K technológiák, 
elektronikus kereskedelmi formák ellenére többségében a szállítási és raktározási 
feladatok, illetve kapacitások egyszerű hirdetésként történő megjelenítését biztosítják. A 
szolgáltatók versenyeztetés útján történő kiválasztására csak elvétve van lehetőség. 
Mindemellett az online kapcsolat és a nagyszámú ajánlatot tartalmazó adatbázis 
lehetőségeit kihasználó, az ajánlatok kiválasztása során felmerülő döntési probléma 
megoldását és a logisztikai folyamatok optimálását biztosító algoritmusok alkalmazását 
sem a szakirodalom nem említi, sem pedig az online börzék nem biztosítanak rá 
lehetőséget. Ezen hiányosságok fő oka az ilyen jellegű, a logisztikai (szállítási, raktározási) 
szolgáltatók és e szolgáltatásokat igénybe vevők kapcsolatát biztosítani hivatott online 
börzék korszerű, információs, a logisztikai folyamatok támogatását szolgáló rendszerként 
való értelmezésének hiányára vezethető vissza. Mindemellett, napjainkig nem készült az 
elektronikus fuvar- és raktárbörzékre megfelelő színvonalú komplex rendszerterv sem.  

A PhD értekezésemben ezért megalkottam az elektronikus fuvar- és raktárbörzék 
rendszermodelljét (lásd 1. ábra). A rendszermodell kétféle logisztikai szolgáltatás 
(szállítás, raktározás) ajánlatkezelési metódusát a kornak megfelelő I+K technológiáknak, 
elektronikus kereskedelmi eszközöknek, operációkutatási és optimumkeresési eljárásoknak 
megfelelően támogatja.  

A rendszer adatmodelljét MS Access környezetben fejlesztettem és teszteltem. 

/Az értekezésem 3.1. fejezete; [KG1], [KG2], [KG3], [KG12], [KG13], [KG21]/ 

2) Kidolgoztam az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken alkalmazható, az információs 
rendszer dinamikus működését, az igény-kapacitás összerendelés megvalósítását 
biztosító elektronikus kereskedelmi módszertani eszköztárat.  

Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék egyik fő feladata az igény-kapacitás összerendelés 
hatékony biztosítása. Mindemellett megállapítottam, hogy az elektronikus fuvar- és 
raktárbörzék jelenleg szinte kizárólag hirdetésként jelenítik meg a szállítási/raktározási 
kapacitásokat/feladatokat. 

Az elektronikus kereskedelem lehetőségeit felhasználva sokszínű ajánlatkezelési palettát 
dolgoztam ki, a legegyszerűbb katalógusos módszertől kiindulva, az igények szerint 
automatikusan küldött ajánlatokon át a logisztikai szolgáltatók versenyeztetésének 
lehetőségét biztosító tenderekig és aukciókig. 

A tendereztetés logisztikai alkalmazási lehetőségeit (például raktári, anyagmozgató 
eszközök beszerzésére kiírt tenderek) gyakorlati példákon keresztül mutattam be. 

/Az értekezésem 3.2.-3.5. fejezetei; [KG4], [KG7], [KG9], [KG11], [KG14], [KG17]/ 
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Elektronikus 
fuvarbörze

- Időbeli lehatárolás 
(mely időelemre érvényes az 

adott ajánlat)

- Térbeli lehatárolás 
(honnan hova vállalja a 

szállítási feladatok 

elvégzését)

- Fizikai jellemzők
(teherbírás, rakfelület 

méretei, raktérfogat, 

darabáru/ömlesztett áru stb.)

- Fizetési információk
- Egyéb paraméterek
(pl. felépítmény)

Szállítási kapacitás 
felajánlása

- Időbeli lehatárolás 
(mely időelemre vonatkozóan 

keres szállítási feladatot)

- Térbeli lehatárolás 
(honnan hova keres szállítási 

feladatot)

- Fizikai jellemzők
(rakomány tömege, befoglaló 

méretei, térfogata, darabáru/

ömlesztett áru stb.)

- Tender és aukció esetén 
egyéb paraméterek
(pl. fizetési paraméterek, 

garancia stb.)

- Egyéb igények

Szállítási feladat keresése

Katalógus

Automatikus ajánlatok
Katalógus

Tender
Aukció

Szállítási kapacitást felajánlók
(szállítási szolgáltatók)

- Időbeli lehatárolás 
(mely időelemre vonatkozóan 

keres szabad kapacitást)

- Térbeli lehatárolás 
(honnan hova keres szállítási 

kapacitást)

- Fizikai jellemzők
(teherbírás, rakfelület 

méretei, raktérfogat, 

darabáru/ömlesztett áru stb.)

- Fizetési információk
- Egyéb paraméterek
(pl. felépítmény)

Szállítási kapacitás 
keresése

- Időbeli lehatárolás 
(mely időelemre érvényes az 

adott ajánlat)

- Térbeli lehatárolás 
(honnan hova kell szállítani)

- Fizikai jellemzők
(rakomány tömege, befoglaló 

méretei, térfogata, darabáru/

ömlesztett áru stb.)

- Tender és aukció esetén 
egyéb paraméterek
(pl. fizetési paraméterek, 

garancia, tender/aukció 

időtartama stb.)

- Egyéb igények

Szállítási feladat felajánlása

Katalógus
Katalógus

Tender
Aukció

Szállítási feladatot felajánlók
(szállítási szolgáltatást igénybe vevők)

Online kapcsolat a fuvarbörze résztvevői között

Tranzakciós technikák

Automatikus ajánlatkérés/küldés

Katalógus

Tender

Aukció

Ajánlattípusok

Szállítási kapacitások

Szállítási feladatok

Belső algoritmusok
Járatok optimalizálása 

(FB_ACO: hangyakolónia 

algoritmus)

Döntéstámogatás 

(MDA: multikritériumos 

döntéstámogató algoritmus) 

Egyéb funkciók

Regisztráció és titkosítás

Megbízás generálás

Statisztikák

Fekete listák

Adatok karbantartása

Elektronikus 
raktárbörze

- Időbeli lehatárolás 
(mely időelemre érvényes az 

adott ajánlat)

- Térbeli lehatárolás 
(hol helyezkedik el a 

tárolótér)

- Fizikai jellemzők
(tárolótér jellege /szabad 

vagy zárt/, tárolási rendszer 

típusa, tárolható egységek 

típusa, darabszáma, tömege, 

befoglaló méretei stb.)

- Szolgáltatások díja
- Egyéb paraméterek

Raktározási kapacitás 
felajánlása

- Időbeli lehatárolás 
(mely időelemre vonatkozóan 

keres raktározási feladatot)

- Térbeli lehatárolás 
(mely térségben keres 

raktározási feladatot)

- Fizikai jellemzők
(tárolandó egységek típusa, 

darabszáma, tömege, 

befoglaló méretei stb.)

- Tender és aukció esetén 
egyéb paraméterek
(pl. fizetési paraméterek, 

garancia stb.)

- Egyéb igények

Raktározási feladat 
keresése

Katalógus

Automatikus ajánlatok
Katalógus

Tender
Aukció

Raktározási kapacitást felajánlók 
(raktározási szolgáltatók)

- Időbeli lehatárolás 
(mely időelemre vonatkozóan 

keres raktárkapacitást)

- Térbeli lehatárolás 
(mely területen keres szabad 

raktárkapacitást)

- Fizikai jellemzők
(tárolótér jellege /szabad 

vagy zárt/, tárolási rendszer 

típusa, tárolható egységek 

típusa, darabszáma, tömege, 

befoglaló méretei stb.)

- Szolgáltatások díja
- Egyéb paraméterek

Raktározási kapacitás 
keresése

- Időbeli lehatárolás 
(mely időelemre érvényes az 

adott ajánlat)

- Térbeli lehatárolás 
(hol kell tárolni)

- Fizikai jellemzők
(tárolandó egységek típusa, 

darabszáma, tömege, 

befoglaló méretei)

- Tender és aukció esetén 
egyéb paraméterek
(pl. fizetési paraméterek, 

garancia, tender/aukció 

időtartama stb.)

- Egyéb igények

Raktározási feladat 
felajánlása

Katalógus
Katalógus

Tender
Aukció

Raktározási feladatot felajánlók 
(raktározási szolgáltatást igénybe vevők)

Online kapcsolat a raktárbörze résztvevői között

Tranzakciós technikák

Automatikus ajánlatkérés/küldés

Katalógus

Tender

Aukció

Ajánlattípusok

Raktározási kapacitások

Raktározási feladatok

Belső algoritmusok
Tárolótér foglaltság optimalizálása 

(RB_ACO: hangyakolónia 

algoritmus)

Döntéstámogatás 

(MDA: multikritériumos 

döntéstámogató algoritmus) 

Egyéb funkciók

Regisztráció és titkosítás

Megbízás generálás

Statisztikák

Fekete listák

Adatok karbantartása

Összetett logisztikai feladatok 
megoldása

(BA_ACO: hangyakolónia 

algoritmus)

 

1. ábra: A kifejlesztett elektronikus fuvar- és raktárbörze rendszermodellje 
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3) Kísérleti úton igazoltam, hogy az AHP alapú döntéstámogatás jól alkalmazható az 
elektronikus fuvar- és raktárbörzéken felmerülő döntési problémák megoldására és 
az ezt befolyásoló emberi szubjektivitás hatásainak elemzésére.  

Az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken az ajánlatok kiválasztását segítő elektronikus 
kereskedelmi formák alkalmazása során döntési problémák lépnek fel (a sok lehetséges 
ajánlat közül a céloknak legmegfelelőbb kiválasztása), amelyek megoldására AHP alapú 
multikritériumos döntéstámogató algoritmust fejlesztettem ki (MDA).  

Az általam megalkotott MDA alapmodelljének magja a szempontrendszer hierarchikus 
felépítése és a szempontok páros összehasonlításának eredményét tartalmazó mátrix 
felírása. A szempontok súlyszámait a páros összehasonlítás mátrixból kiindulva numerikus 
módszerek segítségével határoztam meg. Az alternatívák egyes szempontok szerinti relatív 
értékeinek (a k. alternatíva esetén: R���) és a szempontok (wi: főszempontok /1...i...f/; wij: 
főszempontokon belüli alszempontok /1...j...ai/) súlyszámainak segítségével kalkulált  
súlyozott teljesítési érték (Ék) által az ajánlatok között minősített sorrend állítható fel: 

 É� = ∑ �w� ∙ ∑ �w�� ∙ R��� ����� ����� ⇒ MAX! (1.) 
A közvetlenül nem számszerűsíthető szempontok esetén a súlyszámok generálásánál 
használttal megegyező eljárással rendeltem az alternatívákhoz relatív értékeket. 

A szubjektivitás hatásainak elemzésére általam kifejlesztett érzékenységvizsgálati eljárás a 
szempontokat négy csoportba sorolja (E-1, E-2, E-3, E-4), és megadja, hogy a minősített 
sorrend első helyén lévő ajánlat teljesítési értéke miként reagál (meddig a legkedvezőbb) a 
vizsgált súlyszám módosítására. Ezzel összefüggésben a maximális szenzitivitás 
vizsgálatra alapozva kidolgoztam az egyes súlyszámok módosítására bekövetkező 
teljesítési érték változás maximális százalékos értékének számítására alkalmas formulát. A 
vizsgált súlyszámok (1...i...v számú), az ezek változásától függő súlyszámok (v+1....j...f 
számú) és az egyes alternatívák alszempontok szerinti súlyozott értékeinek (ci, cj) 
segítségével az alábbi összefüggés alapján számítható a k. alternatíva vizsgált 
súlyszámokra vonatkozó maximális szenzitivitásának értéke: 

 S��w� = �∑ ����∑  !"∙#"∑ $!"%&"'()* +&"'()* ,-(�'* ∙.∑ /0�-1(�'*
∑ 20�∙��3(�'* 4∑ ����∑ �0��(�'* �∙ !"∙#"∑ $!"%&"'()* ,&"'()*

 (2.) 

Az eljárásokat MS VBA környezetben fejlesztettem ki, működésüket raktározás-technikai 
és anyagmozgató eszközök beszerzésére kiírt tenderek és MS Excelben végrehajtott 
kísérleti futtatások során teszteltem.  

/Az értekezésem 4. fejezete; [KG5], [KG6], [KG8], [KG9], [KG10], [KG14]/ 

4) Kísérleti úton igazoltam, hogy a hangyakolónia algoritmusok az elektronikus fuvar- 
és raktárbörzéken hatékonyan alkalmazhatóak a szállítási és raktározási szolgáltatók 
folyamatainak (járatszerkesztés, kihasználtság) optimálása terén. 

Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék a bennük szereplő szállítási/raktározási feladatokat 
és kapacitásokat tároló adatbázis gyors áttekinthetősége és kereshetősége révén 
optimumkeresésre adnak lehetőséget. Ehhez a börze dinamizmusa miatt valósidejű 
adatokra és automatikus foglalási rendszerre van szükség. 
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Kifejlesztettem egy, a metaheurisztikus hangyakolónia algoritmuson alapuló 
járatszerkesztő eljárást (FB_ACO). Az algoritmus a szállítási feladatok halmazából 
kiválasztja és sorba rendezi azokat (1...i...ℓ számút), amelyekkel a korlátozó feltételek 
betartása mellett, egy adott szállítási kapacitással, a lehető legnagyobb Hℓ�7�8 haszon 
elérésével lehet egymás után soron következő szállítási feladatokat teljesíteni. A Hℓ�7�8 
haszon értéke a szállítási költségek (eljutás: ke, árutovábbítás: ká, visszatérés: kv) és a 
fuvardíj (FD) figyelembe vételével kalkulálható. Megalkottam továbbá az összetett ℍ 
hasznossági érték fogalmát, amely alapértelmezésben az adott változat (járat) hasznának 
(Hℓ�7�8) és az iterációs lépésekben elért legjobb haszonnak (H:;�7�8) a hányadosa. A ℍ 
kiegészíthető további tényezőkkel /ℍ=f(H1,...Hh,...Hoh)/, például a jármű megtett 
távolsággal súlyozott kapacitás kihasználtságával (ηjm):  

 ℍ = =ℓ>?@#A
=B?C>?@#A ∙ η�: = ∑ 2DE�3�F∑ /��G1ℓ�'* 4∑ ���á�ℓ�'* 4�ℓ(Iℓ�'* =B?C>?@#A ∙ η�: ⇒ MAX! (3.) 

Megalkottam egy összefüggést az r. és s. szállítási feladatok (az r. után választható 
feladatok száma: 1...t...s...L) egymás után következési valószínűségének (pr,s) számítására, 
lásd. (4.). Ezen összefüggésben az ún. feromon értéket (φr,s), mint keresésből származó 
információt; és az eljutási távolság (dr,s) reciprokját (a minél kisebb úthossz elérése 
érdekében), mint heurisztikus adatot vettem alapul. Az α és β paramétereket ezek 
fontosságának megfelelően állítottam be (α=2, β=1/3): 

 pK,8 = MN,A∝ ∙P *QN,ARS
∑ TMN,U∝ ∙P *QN,URSVWU'*  (4.) 

A feromon frissítést (és koptatást) az r. és s. feladatok járatba vonásával és sorrendjével 
elért ℍ összetett hasznossági érték (ℍℓ�r,s�), a konzervatív és a felfedező keresés 
egyensúlyának beállítására szolgáló ℬ (az általam javasolt érték: ℬ =5/36) paraméter 
valamint a feromon párolgási együttható (ρ=0,1) segítségével végeztem: 

 φK,8 = �φK,8 + ℬ ∙ φK,8 ∙ ℍℓ�K,8�� ⋅ ^1 − ab (5.) 

Kifejlesztettem továbbá egy, a fenti logikán alapuló, a raktározási szolgáltatók által 
használható hozzárendelő algoritmust (RB_ACO). Ez alkalmas a megadott raktározási 
feladatok halmazából azok kiválasztására, amelyekkel a korlátozó feltételek betartása 
mellett a raktározási kapacitáshoz a lehető legnagyobb haszon (ℍ az adott megoldásban 
elért és a legjobb tárolótér kihasználtság hányadosa) mellett lehet raktározási feladatokat 
hozzárendelni. A feladatválasztási valószínűség számítása során heurisztikus adatként a 
tárolandó mennyiség kerül beírásra (kevés raktározási feladat jó kihasználtság mellett). 

Az FB_ACO és RB_ACO algoritmusokat MS VBA környezetben fejlesztettem és MS 
Excel segítségével kísérleti úton teszteltem. 

/Az értekezésem 5. fejezete; [KG17], [KG18], [KG19], [KG21], [KG23], [KG24]/ 

5) Kísérleti úton bizonyítottam, hogy hangyakolónia algoritmus alapú optimálás és 
összetett kritériumrendszer alapján az elektronikus fuvar- és raktárbörzék képesek 
komplex áruszállítási rendszerek és zöld logisztikai elvek támogatására. 

Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék a jelenlegi alkalmazási területeken túlmenően 
számos olyan logisztikai folyamat támogatására alkalmasak, amelyek esetén napjainkban a 
résztvevő felek közötti kommunikációs hiányosságok okozzák a legnagyobb problémákat. 
Így az elektronikus fuvar- és raktárbörzék alkalmasak a gyűjtő/elosztó járatok szervezésére 
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és az egyes szállítási és raktározási kapacitások szolgáltatók közti megosztására, az 
eszközpark átcsoportosítására. Alkalmasak a különféle áruszállítási módok csatlakozási 
pontjain ébredő raktározási, és az ide/innen történő szállítási folyamatok hatékony 
szervezésére (kombinált áruszállítás, városi áruellátás). Így képesek a zöld logisztikai elvek 
támogatására, főként a közúti járművek számának és a kibocsájtott káros anyag 
mértékének csökkentése által. 

Tézisem bizonyítására felépítettem egy hangyakolónia algoritmust (BA_ACO). Ez az 
áruszállítási csomópontokon elhelyezkedő átrakóterminálokra gyűjti, illetve onnan osztja 
szét a szállítási feladatokat, amelyek az átrakóközpontok között együttesen, nagy 
kapacitású és nagy szállítási távolságú járművel továbbíthatóak a teljes szállítási útvonal 
jelentős hosszán. A célfüggvény (H) az összes áruszállítási teljesítmény növekményének 
minimalizálása (QCF), az ehhez tartozó összes futásteljesítmény csökkenés maximalizálása 
(FCF) a kombinált áruszállítást biztosító jármű minél jobb kihasználása (KCF) mellett. A 
modellezési logikát a felmerülő többlet logisztikai szolgáltatás igények bizonyos mértékű 
figyelembe vétele céljából átrakás specifikus időalapú büntetőfüggvénnyel (RIBF) láttam el. 
Az összetett ℍ hasznossági érték így (Hmax az elért legjobb haszon): 

 ℍ = ==B?C = cdef∙ghf∙ fhfihf=B?C ⇒ MAX! (6.) 

Az FB_ACO és RB_ACO algoritmusokhoz képesti eltérés, hogy a feladatválasztási 
valószínűségben heurisztikus információként az elszállítandó mennyiség reciproka 
szerepel (minél nagyobb futás/közúti járműszám csökkenés elérése érdekében). 

A BA_ACO algoritmust MS VBA környezetben fejlesztettem és MS Excel segítségével 
kísérleti úton teszteltem. 

/Az értekezésem 6. fejezete; [KG15], [KG16], [KG18], [KG20], [KG22], [KG23]/ 

5. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK GYAKORLATI 
ALKALMAZHATÓSÁGA, FEJLESZTÉSI LEHET ŐSÉGEK 

Kutatásaim során megállapítottam, hogy a jelenlegi elektronikus fuvar- és raktárbörzék 
többnyire csak az ajánlatok katalógus formájában történő meghirdetését, illetve kikeresését 
teszik lehetővé. A logisztikai szolgáltatók is sok esetben csupán marketing csatornának 
tekintik ezeket az online piactereket. Ezekből kiindulva feltártam, hogy a jelenlegi 
gyakorlathoz képest milyen új szolgáltatásokkal lenne bővíthető - a minél hatékonyabb 
gyakorlati felhasználás érdekében - az elektronikus fuvar- és raktárbörzék szolgáltatási 
kínálata, továbbá hogy a közúti áruszállításon túlmenően milyen egyéb területeken lehetne a 
gyakorlatban alkalmazni az elektronikus fuvar- és raktárbörzéket. 

Megállapítottam, hogy a nagy volumenű, nagy értékű, ismétlődő szállítási/raktározási 
feladatok esetén a szolgáltatásokat igénybe vevők részére célszerű lenne tendereket és 
aukciókat kiírni, amelyek a legmegfelelőbb szolgáltató kiválasztására adnak lehetőséget. A 
tenderen/aukción történő döntéshozatalhoz és a megfelelő ajánlat kiválasztásához 
multikritériumos döntéstámogató algoritmust (MDA) és érzékenységvizsgálati eljárást 
fejlesztettem ki. Ezen algoritmusokat nem csak tender/aukció folyamán, hanem az egyszerű 
katalógusból kiválasztott ajánlatok összehasonlítására is fel lehet használni, így ezt a 
döntéstámogatási lehetőséget akár a logisztikai szolgáltatók is igénybe vehetik. 

A kifejlesztett hangyakolónia algoritmuson alapuló járatszerkesztő algoritmus a szállítási 
szolgáltatókat abban segíti, hogy a fuvarbörzén megjelenő szállítási feladatok halmazából 
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azokat válasszák ki, amelyeket a leghatékonyabban (például a legjobb pénzbeli haszon 
mellett) tudnak megoldani (FB_ACO). A szintén hangyakolónia algoritmuson alapuló 
hozzárendelő eljárás segítségével a raktározási szolgáltatók a raktározási feladatok közül a 
szempontjukból optimálisan megoldhatókat (például a jó raktárhely-kihasználtságra alapozva) 
választhatják ki (RB_ACO).  

Javaslatokat dolgoztam ki az elektronikus fuvar- és raktárbörzék új gyakorlati alkalmazási 
területeire is, ezek a következők: 

- a közúti gyűjtő/elosztó járatok szervezése; 
- az eszközpark logisztikai szolgáltatók közötti átcsoportosításának támogatása; 
- a kombinált áruszállítás és a városi áruellátás támogatása. 

A gyűjtő/elosztó szállítás szervezésének támogatásával főként a szállítási szolgáltatók 
javíthatják saját logisztikai folyamataikat, az eszközpark átcsoportosítás segítségével pedig a 
börzén lévő eszközpark összehangoltan használható ki, virtuális szövetségek jöhetnek létre. A 
kombinált áruszállítás és városi áruellátás támogatása a bemutatott hangyakolónia 
algoritmussal történhet, amely a járatok összeállításának logikájával, algoritmusával segíti a 
folyamatokat (BA_ACO). A felhasználók ez esetben szállítási és raktározási kapacitást is 
birtokló (illetve bérbe vevő, lásd eszközpark csere) logisztikai szolgáltatók. Az alkalmazás 
előnyei a kapacitások jobb kihasználása mellett a környezetbarát szállítási módok 
elterjedésében, a környezet élhetőbbé tételében, azaz a zöld logisztika elveinek támogatásában 
nyilvánulnak meg. 

A kutatási eredmények az egyetemi oktatásban is felhasználhatóak a BSc szintű képzésben a 
közlekedésmérnöki szakon, az MSc szintű képzésben pedig elsősorban a logisztikai mérnöki 
szakon. Ennek megfelelően a rendszermodell felépítése és működése a Logisztikai 
információs rendszerek című tárgy, a járattervező algoritmusok (FB_ACO, BA_ACO) a 
Szállítási logisztika című tárgy, a döntéstámogató algoritmus (MDA) pedig a különféle 
tárgyakban vagy éppen a szakdolgozat/diplomaterv feladatokban megjelenő tervváltozat 
összehasonlítási feladatok során alkalmazhatóak. 

A kutatás kapcsolódik más, készülőben lévő PhD értekezések témájához is. Eredményei így 
például felhasználhatóak a city logisztikai kutatásokban (főleg a BA_ACO algoritmus), de a 
kidolgozott optimumkeresési algoritmusok révén kapcsolódik a mesterséges intelligenciával 
foglalkozó kutatásokhoz is. 

A továbbfejlesztés irányaként elsősorban az új gyakorlati alkalmazási lehetőségek további 
feltárása (főként a kombinált áruszállításra és/vagy városi áruellátásra vonatkozó 
mintarendszer megalkotása), részletes kidolgozása valamint az algoritmusok további 
finomítása jelölhető meg. Az optimumkeresés terén talán az egyik legtöbbet ígérő fejlesztési 
irány a gyűjtő/elosztó szállítás és a rendszerszintű optimum feltételeinek és megoldási 
módszereinek kidolgozása. A hangyakolónia algoritmusok által az értekezésemben megoldott 
feladatokra (gráfban keresés, kapacitáskihasználtság optimalizálás) készíthető például egy 
általános, többváltozós diszkrét nem lineáris matematikai megfogalmazás a Bellman elv 
szerint (lásd [AC7] és [AC16]). BÓNA munkái ([AC4], [AC5], [AC6]) is kiváló alapot 
nyújthatnak az optimumkeresés (például a raktárbörzék segítségével történő 
készletszabályozás) területén.  

További kutatási lehetőségek merülhetnek fel az ilyen börzékhez kapcsolódó jogszabályi és 
pénzügyi kérdések terén. Érdekes fejlesztési irányokat vethetnek fel a közösségi közlekedés 
területén ismeretes igénybefolyásolás lehetőségei is. Ez utóbbi kettő terület jó példát és 
lehetőséget ad más szakterületek és más tanszékek bevonására az elektronikus fuvar- és 
raktárbörzékkel kapcsolatos kutatásokba. 
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