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1. A KUTATÁSI FELADAT ÉS ELŐZMÉNYEI 

Az informatika fejlődése, a telematikai rendszerek világméretű térhódítása az élet 

minden területén érezteti hatását. Ugyanúgy nem vonható ki ez alól a termelő-, vagy 

a szolgáltató gazdaság, mint az államigazgatás, az egészségügy, vagy az oktatás 

területe.  

 

A közlekedés – és ezen belül az áruszállítás – területén az információ feldolgozásá-

nak, és ezen keresztül a folyamatok irányításának tele-informatikai eszközökkel, 

módszerekkel történő támogatása jóval korábban jelentkezett, mint a gazdaság 

egyéb területein. Az áruszállítás látszólag egyszerű fizikai folyamatához, annak mind 

a három szakaszában – áruszállítást megelőző, közbeni, követő – jelentős mennyi-

ségű információ kapcsolódik.  

 

Az áruszállítási folyamatban résztvevők ezeket az információkat, illetve ezek szá-

mukra szükséges részhalmazát igénylik, és saját szervezetük munkájának tervezése, 

irányítása érdekében felhasználják. Természetesen más az igénye az áruszállítási 

fizikailag lebonyolító fuvarozónak, mint a vevőnek, vagy eladónak, és megint más a 

folyamatban hatósági szerepet játszó szervezeteknek. 

 

Egy dologban valamennyiük igénye megegyezik, minél hamarabb szeretnének a 

szükséges információ birtokában lenni. 

 

Több mint 20 éve foglalkozom az áruszállítás informatikai rendszereivel, egyaránt 

azok elméleti megközelítésével és gyakorlati megvalósításával. Praxisom jelentős 

részében azt tapasztaltam, hogy a rendszerek vállalat-specifikusan készülnek, a 

partnerek információellátása csak esetlegesen jelenik meg a követelmények között. 

Az utóbbi évtizedben az informatikai eszközök és módszerek nagyarányú fejlődése 

ugyanakkor új lehetőséget szült, és ezzel együtt a látens igények valóssá válását is 

eredményezte. 
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Véleményem szerint jelenleg az elmélet lemaradt a gyakorlat mögött, ami egyúttal 

azt is jelenti, hogy a gyakorlati megvalósítás során – az elméleti modellek hiánya mi-

att – meglehetős káosz tapasztalható. 

 

Munkámban az áruszállítás folyamatának többszempontú informatikai modelljét dol-

goztam ki. 

 

2. A KUTATÁS MÓDSZERE 

A disszertációm készítése során az alább vázolt munkamódszert követtem: 

 

1. Kutatási munka, melynek során az áruszállítási reál-, és informatikai folyamatok, 

illetve az informatika, telematika legújabb eredményeit tárom fel,  

  

• különös gondot fordítva az elektronikus adatcsere létrejöttére, valamint 

• az áruszállítás közlekedés-üzemi feladatain túlmutató folyamatokra és kap-

csolatrendszerére. 

  

  

2. Elemzési rész, amelyben a fenti kutatás eredményeit feldolgozom, meghatározva 

mindazokat az elemeket, amelyek a témám szempontjából különös jelentőséggel 

bírnak, 

  

• ezen belül különösen vizsgálom a már megvalósított elektronikus informá-

ciócsere rendszerek hiányosságait és eredményeit, 

• továbbá az EDI/EDIFACT hazai bevezetésének problémáit. 

  

  

3. Modell kialakítás, amelynek során javaslatot olyan általános modell kialakítására, 

amelynek alapul vételével lehetségessé válik konkrét esetekben is az áruszállítás 
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valamennyi résztvevője információ igényét kielégítő korszerű telematikai rendszer 

megvalósítása. 

3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A rendszer vizsgálata során elsődlegesen arra szerettem volna fényt deríteni, hogy 

az áruszállítás, mint a logisztikai lánc része, mennyire épít az információtechnika 

korszerű eszközeire és módszereire, mennyire segíti az áruszállítás informatikája a 

logisztikai folyamatok információellátását. 

 

Munkám eredményeit a következő tézisekben összegzem: 

 

1. tézis Az áruszállítási folyamat résztvevőinek informatikai rendszerei egymástól 

függetlenül, összekapcsolás és koordináció nélkül működnek. A folyamat 

során az egyes elemeknél keletkező, és más résztvevők számárai is szük-

séges információk az optimálisnál jóval később, a partner érdekeit figyelmen 

kívül hagyva jutnak el a másik rendszerhez. Ilyen körülmények között az 

áruszállítás informatikai rendszere nem tudja szolgálni a modern logisztikai 

követelmények teljesülését. 

 

A részes elemek információfeldolgozása sem technikájában, sem módszereiben nem 

homogén. Megtalálhatók az alapvetően manuális feldolgozásra épülő rendszerektől 

a teljesen integrált szállításirányításig gyakorlatilag minden lépcsőfok. A szervezetek 

közötti kapcsolatra még a legmodernebb rendszerek esetén is a "klasszikus" ese-

ményt követő, dokumentumokra épülő kapcsolat a jellemző. Az elektronikus kapcso-

latok esetlegesek, amelyek ritkán lépnek túl a szükséges információk közlésének 

szintjén. 

 

Az áruszállítás során több partner kerül egymással kapcsolatba, akiknek saját szer-

vezetük működéséhez az információk sokasága szükséges. A folyamat résztvevői a 

számukra szükséges információkat természetesen megkapják, csak az a kérdés, 

hogy mikor. Az áruszállítás jelenlegi gyakorlata szerint a kísérő okmányok együtt 
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mozognak az áruval, vagyis az információ haladási sebessége megegyezik az áru-

szállítás sebességével.  

 

 

2. tézis Az áruszállítás során nagyszámú dokumentum kerül felhasználásra. Ezek a 

dokumentumok postai úton, illetve az áruval együtt mozognak. A jelentős 

költségtöbbleten túl, nem állnak rendelkezésre a logisztikai tervezés meg-

követelte időben. Ennek a problémának a feloldása kizárólag az elektroni-

kus kapcsolatokra és on-line feldolgozásra alapozott információátvitel al-

kalmazásával lehetséges. 

 

Az okmány-, illetve az áru kezelése sokszor újabb okmányok, listák, kimutatások 

előállítását jelenti. Az áru pusztán egy "tárgy", amit bürokratizálni lehet. Egy – néhány 

évvel ezelőtti – ENSZ felmérés szerint: "Egy külkereskedelmi ügyletet átlagosan 50 

dokumentum kísér, mintegy 360 db másolattal".  

 

Még szembetűnőbb, ha figyelembe veszzük, egyes becslések szerint csak a nem-

zetközi kereskedelemben az áru kereskedelmi értékének hozzávetőlegesen 10 %-át 

teszi ki az ügyletekhez kapcsolódó adminisztrációs munka költsége. Ennek jelentős 

része kapcsolódik – közvetlenül, vagy közvetve – az áruszállítás folyamatához. 

 

A logisztikai lánc feltételezi a partnerek olyan mértékű együttműködését, amely lehe-

tővé teszi a saját tervezési folyamatokban a társaktól nyerhető információk felhasz-

nálását. A jelenlegi rendszerben azonban igen bonyolult –sokszor áttételes - kapcso-

latok közvetítik az információt. 

 

3. tézis Az áruszállítás részes elemei közötti fölösleges információs kapcsolatok 

növelik az információfeldolgozás idejét, és információtorzuláshoz vezetnek. 

Ezáltal jelentősen csökkentik az információ hatékonyságát, és az értékét. 

 

Az alábbi ábra mutatja, hogy a partnerek között jelenleg meglehetősen bonyolult, 

"mindenki – mindenkivel" kapcsolat uralkodik. Sok esetben ráadásul a rendszerek 

közötti kapcsolat többszörös, mivel nem a rendszerek, hanem azokon belüli informá-

ciós egységek szintjén valósul meg. 
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Az eladó termelési
technológiai folyamata

A vevő
termelés-technológiai

folyamata

Az áru szállításának
közlekedés-technológiai

folyamata
Berakás Kirakás

VIR VIR

Termelésirányítás Termelésirányítás

VIR

Termelésirányítás

KER Száll Ker KerSzáll

Pü PüPü

Front office Adatgyűjtés

BANKOK

Különböző
Hatóságok

Ügyfél
kapcs.

Back
office

Pü

Egyéb
szolgáltatók

FELADÓ FUVAROZÓ CÍMZETT

Adatgyűjtés

 
 

3-1. ábra Az áruszállítási lánc Packard féle informatikai modellje 
 

4. tézis A követő jellegű informatika – amely jelenleg az áruszállítást jellemzi – kü-

lönösen hátráltatja a logisztikai folyamatok hatékony menedzselését, mivel 

jelentősen megnöveli az átfutási ciklusidőket. 

 

Minden egyes elem csakis akkor juthat hozzá a számára szükséges információhoz, 

amikor az már a ténylegesen lezajlott folyamat eredményeként a forrás helyén "ke-

letkezett", és a belső feldolgozást követően – többnyire dokumentumon – továbbí-

tásra került. Ez azt jelenti, hogy az árufuvarozáshoz kapcsolódó információkezelés 

követő jellegű, vagyis fizikailag megtörtént tevékenység informatikai kezelése való-

sulhat meg. Ez a kezelés nem teszi lehetővé az "előre gondolkodást", a várhatóan 

bekövetkező tevékenységekhez kapcsolódó előzetes információfeldolgozást, illetve 

az adminisztratív tevékenységek előkészítését.  

E miatt: 
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 az áruszállítás folyamata indokolatlanul hosszabb a szükségesnél, 

 a vevőnél szintén megnő a feldolgozási időszükséglet, mivel nem tud kellően 

felkészülni a fogadásra, 

 az eladó csak jelentős késedelemmel tudja zárni a fuvarozás elszámolását, 

mivel az okmányok visszajuttatása további időt igényel, 

 a folyamat többi résztvevője hasonlóan késedelmet szenved. 

 

 

5. tézis Az áruszállítás folyamatában keletkező, és a folyamatok tervezéséhez, irá-

nyításához szükséges információk hiánya, illetve késedelmes megjelenése 

gazdasági hátrányt jelent. A szükséges információk megszerzése érdeké-

ben fel kell használni olyan – ma még nem általános – eszközöket és mód-

szereket, amelyek ezt lehetővé teszik. 

 

A feltárt problémák megoldásának egyedüli eszköze csakis az információtechnika 

legújabb módszereinek széles körű alkalmazása lehet. Az információk estenkénti, 

partnerek közötti megállapodásokon alapuló küldözgetését fel kell váltani egy köz-

ponti információbankra épülő rendszernek. Ebben a bankban tárolt információk a jo-

gosultság igazolását követően, díj ellenében férhetők hozzá. 

 

 

6. tézis A javasolt modell egy központi információpiac létrehozásával valósítandó 

meg. Ennek technikai feltételeit a különböző hálózatok világméretű össze-

kapcsolása, illetve a számítógépek nagytömegű alkalmazása biztosítja. In-

formációtechnológiai alapja az adatok on-line és időazonos elektronikus 

cseréje. 

 

A vázolt megoldást technikailag az egész világot behálózó adatátviteli vonalakra épü-

lő zárt- és nyílt hálózatokra kell alapozni. Ezeken valósulhat meg a partnerek egymás 

közötti, közvetlen gépi feldolgozásra alapozott üzenet-forgalma, amelynek alapja az 

EDI, illetve a WEBEDI. Az áruszállítás ügyfeleket összekapcsoló informatikai rend-

szerében jelentős szerepet kap a mobil távközlési rendszerekre alapozott jármű-

követés is. 
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Az eladó termelési
technológiai folyamata

A vevő
termelés-technológiai

folyamata

Az áru szállításának
közlekedés-technológiai

folyamata
Berakás Kirakás

VIR VIR

Termelésirányítás Termelésirányítás

VIR

Termelésirányítás

BANKOK

Különböző
Hatóságok

Egyéb
szolgáltatók

FELADÓ FUVAROZÓ CÍMZETT

Adatátviteli- /  telefonhálózat

Belső
információ
feldolgozás

Belső
információ
feldolgozás

Belső
információ
feldolgozás

Belső
információ
feldolgozás

Belső
információ
feldolgozás

Belső
információ
feldolgozás

 
 

3-2. ábra Az áruszállításban részes elemek módosított informatikai modellje 
 

Az EDIFACT szabvány szerinti kommunikáció lehetővé teszi a gazdálkodó számára, 

hogy az áruszállításhoz kapcsolódó okmányokat ne papíron állítsa elő, hanem azo-

kat közvetlenül a partner számítógépes rendszerének, on-line módon küldje el. 

Ugyanígy történhet a folyamat többi résztvevőjével is a kapcsolat. 

 

Melyek az előnyei ennek a megoldásnak: 

 az adatok gyors és pontos "megérkezését", majd  

 az érkezést követő azonnali feldolgozhatóságot 

 "papír" formátumban és 

 elektronikusan, 

 

 az elektronikus dokumentum adatainak  

 módosítását,  

 kiegészítését és  

 elektronikus továbbküldését, 
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 az elektronikus dokumentum bármikori papír/képernyő formátumú megje-

lenítését, 

 a dokumentumok titkosságát, illetéktelenek hozzáférésének megakadályo-

zását. 

 

Jelentős megtakarítást tesz lehetővé a dokumentumok előállítási-, feldolgozási-, táro-

lási-,  postázási-, és/vagy továbbítási költségeinek elmaradásával. EDI használatával 

a költség megtakarításon túl is igen komoly előnyre tehetünk szert a hagyományos 

információ-áramlással dolgozó versenytársakkal szemben. 

 

 Hibamentes az információ átvétele a partnerektől, 

 Az automatizált adatáramlás és feldolgozás lehetővé teszi a készletek, ha-

táridők, stb. automatizált figyelését, és a megfelelő cselekvések generálá-

sát, illetve a "riasztást", 

 Üzleti kapcsolatokban kényszerít a pontosságra, 

 Korszerű elszámolási rendszert, a pénzforgalom csökkenését eredménye-

zi. 

4. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA 

Munkám eredménye elsődlegesen az áruszállítási folyamatban résztvevő szerveze-

tek közötti információáramlás, és feldolgozás feltárása és rendszerbe foglalása. Be-

bizonyítottam, hogy önmagában az egyes szervezetek keretein belül létrehozott – 

bármilyen korszerű – információs rendszerek nem képesek hatékonyan támogatni a 

szervezet működését, amennyiben a be- és kiszállítás logisztikai folyamatainak haté-

kony segítése, az információk késedelmes, illetve nem megfelelő formájú megjelené-

se miatt nem lehetséges. 

 

Az általam kidolgozott modell több jelentős változást tartalmaz a korábbihoz képest. 

 

1. A fuvarozásban részes valamennyi résztvevőt, és a folyamatokat támogató in-

formatikai rendszereket egységes – áruszállítási – rendszerként kezelem. 
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2. A hálózat elemeinek ebben a modellben nem a részes elemek teljes informá-

ciórendszereinek mélyebb bontású, funkcionális elemeit – {eX
i,,j} – hanem a 

részes elem teljes informatikai rendszerét – X –tekintem.  

3. Megszűnik a rendszerelemek egymás közötti kapcsolata, csak a hálózat ele-

mei léphetnek egymással kapcsolatba. Ennek eredménye – egyebek között – 

a rendszereken belül, külön szervezési gondok nélkül megvalósul az integrált 

feldolgozás. 

4. Minden információ, amely egy másik rendszerelem számára jelentőséggel bír, 

nem a folyamat lezajlását követően, hanem keletkezését – elsődleges feldol-

gozását – követően, kellő időben1 kerül át a másik rendszerelemhez, ami biz-

tosítja az előzetes feldolgozást, illetve a felkészülést. 

5. Az információs rendszer komplexitása lényegesen csökken, és működése a 

technikai háttér és a jól definiált szereposztás miatt hatékonyabbá válik. 

 

A kidolgozott informatikai modell alapján tervezett és megvalósított rendszer - véle-

ményem szerint – biztosítja, hogy a szervezet áruszállításra épülő, illetőleg attól füg-

gő logisztikai folyamatai megfelelően működjenek. 

 

Ilyen jellegű átvilágítást, rendszertervezést eddig is több vállalatnál végeztem – illetve 

munkatársaimmal végeztünk. A további munka során már a modellre építve, sokkal 

hatékonyabb rendszerek kialakítása válik lehetségessé.  

                                            
1 A "kellő időben" a reálfolyamatok és az azzal összehangolt információs rendszer igénye által meg-

határozott, de nem általánosítható idő-intervallumot jelöl. 
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Magyar kis és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása koopera-
tív logisztikai rendszerek kialakításával  
Közlekedéstudományi Szemle LI évf. 2001. március, pp. 89-94. 
 

 

Magyar nyelvű nem lektorált folyóiratcikkek: 
13 Hartványi Tamás – Kapitár Tibor – dr. Kovács János:  

Logisztikai Szolgáltató Központ az Észak-Dunántúli régióban  
Logisztika 1996. november-december 
 

 

Nyomtatásban megjelent lektorált nemzetközi konferencia előadások: 
14 Hartványi Tamás – dr. Földesi Péter – dr. Kovács János – dr. Tóth Lajos:  

Improvement of competitive status of Hungarian small and medium businesses 
by establishing co-operative logistics systems  
in XVI. International Logistics Congress – Versailles 2000, interneten: 
www.sole.org  
 

15 Hartványi Tamás – dr. Kovács János – dr. Tóth Lajos: Bildung kooperativer 
logistischer Systemen mit der Unterstützung von Informationstechnologie  
in MicroCAD 2001. Miskolc, 2001 
 

16 dr. Kovács János: 
Die informatische Unterstützung des Güterverkehrs vom logistischen Aspekt 
in MicroCAD 2001. Miskolc, 2002 
 

17 dr. Hartványi Tamás – dr. Kovács János 
Modelling Virtual Network Systems 
18(superscript: th)  International Logistics Congress and Exhibition ILC 
2002  October 6 - 9, 2002 
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18 dr. Kovács János – dr. Tóth Lajos 
The Information Systems in Logistic Aspect 
18(superscript: th)  International Logistics Congress and Exhibition ILC 
2002  October 6 - 9, 2002 

19 dr. Kovács János: 
The information system of the transport of goods in logistics aspect 
Fourth International Meeting for Research in Logistics 
Lisbon, October 13, 14 and 15 2002 
http://rirl2002.iscte.pt 

 
 
Jelentősebb hazai konferencia előadások: 

20 dr. Kovács János:  
Áruszállítás és az elektronikus adatcsere 
IX. Nemzetközi Közlekedési Nyári Egyetem, Győr 1997. június 7-9. 
 

21 dr. Kovács János: 
Az áruszállítási folyamatok Telematikai támogatása (Plenáris előadás) 
Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok,  
"1999. november 5-i Jubileumi és Magyar Tudomány Napi" Konferenciája 
 

22 dr. Kovács János: 
A logisztikai szemléletű áruszállítás informatikai rendszere 
Konferencia a Magyar Tudomány Napja alkalmából, Győr 2001. november 9. 
 

 


