
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA 

Logisztikai központok 
kialakítása 

A logisztikai központok fejlődésére a következő időszakban nem 
annyira a hatalmas új épületek és anyagmozgató berendezések 
lesznek jellemzők, hanem az olyan új információs és kommunikációs 
rendszerek, amelyek a készletek, az anyagkezelési és szállítási 
költségek további csökkentését teszik lehetővé, módosítják a jelen-
legi logisztikai stratégiákat és kihasználják a logisztikai folyamatok-
ban rejlő racionalizálási lehetőségeket. A korszerű IT megoldások és 
szoftverek alkalmazása mellett olyan új műszaki és szervezési meg-
oldásokat vezetnek be a logisztikai részfolyamatokba, mint pl. a két-
lépcsős komissiózás, képfelismerés és hanggal irányított komissió-
zás (voice picking). 

Tárgyszavak: logisztikai központ; technikai trendek;  

logisztikai stratégia. 
kétlépcsős komissiózás; képfelismerés; hangvezérlés; 

Technikai trendek 
Kétlépcsős komissiózás 
Alkalmazása az igen nagy teljesítmény és nagyszámú feladat esetében 

célszerű. Az első lépésben cikkenként gyűjtik össze az árukat, majd azokat a 
második lépésben egy automatikus szortírozó berendezéssel az egyes meg-
rendelések szerint csoportosítják. Bár ez a rendszer jelentős gépi beruházást 
tesz szükségessé, a hagyományos komissiózási rendszerhez képest a telje-
sítmény mintegy 30%-os növelését teszi lehetővé. 

Képfelismerés 
Feleslegessé teszi a vonalkód alkalmazását, így a jelzések elkészítésére 

és felvitelére fordított idő és költség megtakarítható. Ezzel nagy szortírozási 
teljesítmény érhető el. 

 (voice picking) Hanggal vezérelt árugyűjtés
A hangvezérlésnél párbeszéddel irányítják az árugyűjtési folyamatot, 

ami azzal az előnnyel jár, hogy kevesebb áru kerül tévesen a megrendelt téte-
lekbe. 
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Logisztikai stratégiák 
A logisztika a jövőben a vevők megszerzésének és megtartásának fontos 

eszköze marad. Míg a múltban a logisztika differenciált az egyes szállítók kö-
zött, ma hatékony és gazdaságos logisztika nélkül a vállalatok nem vehetnek 
részt a piaci versenyben. Új megatrendek jelentkeznek a logisztika terén, 
amelyek közül a következők a legfontosabbak. 

• A piac egyre inkább nemzetközivé válik, 

• 

• 

• 

• 

ami új szempontokat jelent a 
beszerzésben és a disztribúcióban. Ehhez nagyobb logisztikai rend-
szerekre van szükség. 
A válallatok összeolvadása következtében mind nagyobb szervezetek 
alakulnak ki. 
Az új értékesítési módszerek (elektronikus kereskedelem, tele-
shopping, egyedi igények kielégítése) megkövetelik a hagyományos 
értékesítési utak jobbá tételét. 
Az információtechnika behatol a logisztikába. Az ellátási lánc irányítás 
(supply chain management) a vállalatokat átfogó hálózatba fogja ösz-
sze, a folyamatokat átláthatóvá teszi és lehetővé teszi a szállítások 
eredményorientált irányítását. 
Az elektronikus kereskedelem elsősorban a vállalatközi (B2B = Busi-
ness to Business) kapcsolatokban hoz létre új kapcsolati modelleket és 
gyorsítja meg az üzleti folyamatokat. 

Mindezeknek a változásoknak hatása van 

• 

a tárolás és komissiózás ope-
ratív folyamataira, ami új kapacitások megteremtését teszi szükségessé. 

A logisztikai központok iránti követelmények 
Az új logisztikai stratégiák és a gazdasági feltételek közvetlen hatással 

vannak a logisztikai központok kialakítására. A legfontosabb követelmények a 
következők: 

A vevőknek 

• 

egyre több egyéni kívánsága van, emiatt egyre több áru-
cikkel kell foglalkozni. A logisztikai központok komissiózási területei ter-
jeszkednek. 
A logisztikai lánc optimálása arra készteti a folyamat minden résztve-
vőjét, hogy gyakrabban adjanak fel megrendeléseket kisebb tételekre. 

• 

• 

• 

Az elektronikus kereskedelem révén egyes árucsoportokat közvetlenül 
kell kiszállítani a végfelhasználókhoz. Ez a logisztikai központoknak 
olyan feladatok ad, mint amilyen a katalógus-áruházak tevékenysége. 
A szezonális és a napi csúcsforgalom megkívánja, hogy a logisztikai 
tevékenység rugalmasan kövesse a hullámzó igényeket. 
Az áruválaszték gyors ütemben változik, ami a logisztikai 
központokban rugalmas szerkezetváltozást követel meg. 
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• 

• 

A logisztikai központoktól az árukezelés mellett egyre több szolgáltatá-
si funkciót kívánnak meg. 
A beszerzési piacok globalizálása következtében a logisztikai 
központoknak nagyobb tartalék készleteket kell tárolnia. 

A logisztikai stratégia változásának közvetlen befolyása van a raktárak 
operatív folyamataira. Ezeket a folyamatokat csak úgy lehet gazdaságossá 
tenni, ha a logisztikai központok kialakításánál számítanak ezekre a változá-
sokra. 

Logisztikai központok kialakításának szempontjai 
A logisztikai tevékenység terén a jövőben is nagy változásokra kell szá-

mítani. Az ellátási láncok menedzselésével a készletek csökkenését lehet el-
érni, az elektronikus kereskedelem növelni fogja a megrendelési tételek szá-
mát és gyakoriságát, míg az egyes tételek kisebb árumennyiségre fognak vo-
natkozni. Ezeknek a tendenciáknak a hatására a logisztikai központok kialakí-
tásánál a következőket kell figyelembe venni: 

 

 
 

 
1. ábra Logisztikai központ rugalmas alaprajzi 

kialakítása 
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• 

• 

• 

• 

A technológia terén változtatható berendezésekre, az áruféleségekhez 
igazítható megoldásokra, az anyagáramoknak megfelelő alaprajzra és 
változtatható funkciójú területekre van szükség. Az egyes funkciók te-
rületeinek bővítésére a többi funkció megzavarása nélkül legyen lehe-
tőség. A rugalmas alaprajzi kialakításra az 1. ábra mutat példát. 
Az épületeket maximális oszloptávolsággal, nagy belső magassággal 
kell kialakítani; a padlózat nagy teherbírással rendelkezzék; a minden 
funkcióra kialakított terület legyen bővíthető. 
Ha a központ több lépcsőben épül ki, akkor az egyes lépcsőknek ön-
magukban is gazdaságosan kell működnie. 
A számítástechnika vonatkozásában modulárisan felépített rendszerre, 
szabványos szoftveralkalmazására, parametrizálható rendszerre és 
vállalatokat átfogó információs hálózatra van szükség. 

Ezek a szempontok sok esetben csak részlegesen automatizált megoldás-
hoz vezetnek. A tapasztalat azt mutatta azonban, hogy a többé-kevésbé manuá-
lis rendszerek intelligens informatikai háttérrel és jó irányítással a teljesen au-
tomatizált rendszerekkel összemérhető teljesítményt nyújtanak (2. ábra). 

 

 
2. ábra 

A korszerű raktárrendszerekben is 
helyt kap a kétkezi munka 

 

Mi várható a jövőben? 
A jövőben is sok változás várható a logisztika terén. Tovább fognak csök-

kenni a készletek a logisztikai láncban; a készleteket megfelelő helyen kell tárol-
ni, ami a raktározási és anyagkezelési funkciókat is módosítani fogja. A rugalmas 
munkaidő új lehetőségeket teremt a teljesítmény fokozására. Az elektronikus 
kereskedelem elterjedése teljesen új logisztikai folyamatokat fog létrehozni. 
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Nagy logisztikai beruházásokat csak akkor lehet javasolni, ha azok belát-
ható időn belül megtérülnek. A gazdasági struktúra gyors változásának idő-
szakában csak olyan beruházásokat lehet ajánlani, amelyek változó körülmé-
nyek között is gazdaságosan képesek működni. 

(Dr. Garai Tamás) 
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