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Kutatás és képzés – 
a logisztika sikertényezői 

A piac ma egyre rövidebb időközönként követel új termékeket, ennek pe-
dig a technika és a szervezés csak szinte folyamatos változásra képes 
termeléssel és logisztikával tud eleget tenni. A logisztika gyors reagáló 
képességéhez és dinamizmusához látványosan járul hozzá a technika, 
magas fokon automatizált berendezéseivel. Jó példa erre a német 
Lingenbrink könyvterjesztő cég Bad Hersfeldben, a közelmúltban létesí-
tett „LIBRI 2000” elosztó központja, ahol még néhány évvel ezelőtt elkép-
zelhetetlen kiszállítási teljesítményt értek el, a mintegy 350 000-es 
könyvválasztékból napi 400 000 példányt komissióznak, csomagolnak és 
postáznak. 
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smart label; felsőoktatás. 

A korszerű kutatás ismérvei 
A nagy teljesítmények világában – ami manapság jellemző pl. a motor-

gyártásra, a szerszámgépgyártásra, a híradástechnikára és a sportra is – 
nincs helye a pangásnak. Ez a logisztikára is érvényes, amit a gazdasági élet 
többi „bajnokához” hasonlóan, segít a kutatás, mégpedig nem elvontan, a hát-
térből, hanem a gyakorlathoz szorosan kapcsolódva. 

A tudományos tevékenységeknek kisebb-nagyobb mértékben ma is az 
ember eredendő ismeretszerzési vágya és igyekezete a mozgatója, de a min-
denütt zsarnoki módon megjelenő verseny a kutatóintézeteknek már régóta 
nem engedi meg az öncélú tudomány fényűzését. 

A „minigyárak” víziója 
Az ügyfél kiszolgálására összpontosító piac természetes módon irányul 

az egyedi jellegű termékek felé, tehát az ilyen cikkek előállítása során is a so-
rozatgyártásra jellemző költségek és átfutási idők elérésére kell törekedni. Eb-
be a trendbe illeszkedik a német „Változtatható logisztikai struktúrák mini-
gyárakban” című fejlesztési részprojekt, amely a kissorozatú gyártás automa-
tizálási újdonságaival kívánja szűkíteni a költségollót a kissorozatú és a szinte 

 



teljesen automatizált tömeggyártás között. A 12 évesre tervezett egyetemi ku-
tatási program távolabbi elképzelése ugyanis olyan „minigyár”, amely maximá-
lis rugalmasságánál fogva minden egyéni ügyfélóhajt ki tud elégíteni, mégpe-
dig a megfelelő helyen, időben és költséggel. 

Ez a gyár ma még inkább vízió, amelyhez a fenti program a kutatás szint-
jén dolgozza ki a rugalmas anyagáramlási technika alapjait, de az alapkutatá-
sok során is fenntartják az állandó kapcsolatot a gyakorlattal. 

Kutatás és ipar együttműködése 
az elektronikus kereskedelem (e-commerce) területén 

A kutatóintézetek és az ipar együttműködésének évtizedei alatt a kutatás 
„problémamegoldóvá” nőtte ki magát. Számos vállalat használja már fel az 
intézetek ismereti előnyét, amelyre tudományos módszerek és eszközök al-
kalmazása közben tettek szert. 

A helyzetet megvilágító példaként említhető, hogy a logisztika területén 
az elmúlt években élénk vita tárgya volt az elektronikus kereskedelem és an-
nak hatása a meglevő logisztikai struktúrákra. A raktározási nehézségek meg-
szűntétől és az ügyfél szinte korlátlan választási lehetőségeitől (anélkül, hogy 
lakásából kitenné a lábát) a megrendelések számának robbanásszerű növe-
kedését várják. 

A valóság azonban nem ennyire egyszerű. Az e-kereskedelem elterjedé-
se olyan kérdéseket vetett fel, amelyekre a kutatás van hivatva válaszolni. A 
kérdések többek közt a megváltozott vásárlói magatartásnak a raktározási és 
kiszolgálási technikára gyakorolt hatását, továbbá a rugalmasság és az auto-
matizálás követelményének egyeztetését érintik. 

Az e-kereskedelem nyilvánvalóan megkívánja a gyártótól kezdve a ke-
reskedőn át a vevőig vezető logisztikai láncban az anyagáram valamennyi 
elemének fokozott dinamikáját. Ezzel újabb problémák merülnek fel: 

– Növelhető az eszközök hajtóteljesítménye? Melyek ennek a követ-
kezményei kopásban, kiesésben, költségben? 

– Tűrik a mai szerkezeti anyagok a nagyobb dinamikát? 
– A dinamika növeléséhez vannak-e új megoldások, pl. intelligens szállí-

tásirányítási és raktározási stratégiák? 

A „smart label” története 
A kutatás akkor szolgálja leginkább a nagy teljesítmények elérését a lo-

gisztika területén, ha sem a puszta problémamegoldó funkcióval nem elégszik 
meg, sem abszolutisztikus igényeket nem támaszt, hanem ezek egészséges 
elegyítésére törekszik. Ez a középút már többször bevált, amint ezt a „smart 
label” története szemlélteti. 

 



 

A smart label számos termék termelési és logisztikai láncában használa-
tos újraírható információhordozó (ún. transzponder), amely segíti a termék-
adatok automatikus kezelését, s ezzel az automatizálás fejlesztését, mégpe-
dig viszonylag kis beruházással. 

Képzés, továbbképzés 
Minden fejlesztés és vívmány alapvető erőforrása az emberi lelemény és 

kreativitás. A legmagasabb fokon automatizált logisztika és bonyolult adatkap-
csolódások mögött is az ember alkotó és irányító tehetsége áll. Mindezt azon-
ban csak optimális képzéssel lehet jól kihasználni. A modern szakemberkép-
zéssel és továbbképzéssel szembeni igények pl.: a rövidebb tanulmányi idők, 
gyakorlati irányú tantervek, valamint a nemzetközi szempontok és lehetősé-
gek fokozott érvényesítése. 

Az egyetemek ne szorítkozzanak tényközlő, ismereteket közvetítő okta-
tásra, azaz ne hanyagolják el a fejlesztő munka módszertanát, sőt e módsze-
rek átadásával segítsék a majdani innovatív megoldásokat. 

Németországban a műszaki oktatás mindinkább figyelembe veszi az ipar 
új, célirányos igényeit. Így számos egyetemen és főiskolán lehet már logiszti-
kai mérnöki képesítést szerezni, ill. ilyen tanulmányokat folytatni szabadon 
összeválogatott tárgyakból. 

A müncheni Műszaki Egyetem állandó kínálatának része már az „Anyag-
áramlás és logisztika” studium, amelynek tantervében a logisztika alapjainak 
mutatása mellett már olyan tárgyak is helyt kaptak, mint az e-logisztika, az e-
üzletvitel (e-business), az ellátási lánc irányítása (supply chain management), 
vagy a vállalati erőforrás-tervezés (enterprise resource planning). A diákok 
számára nem idegen az internetes adatcsere sem SAP R/3 vagy mySAP 
standard szoftvertermékekkel. Megfigyelhetik az anyagáramlási rendszerek 
felépítését és egyes összetevőit, együttműködését, megismerhetik a globális 
logisztikai láncok követelményeit és működését. Végül szemináriumi keretek 
közt maguk is tervezhetnek műszaki logikai rendszereket. 

A képzés gyakorlatorientáltságát biztosítja, hogy olykor 

zik alkalom. 

már a tanulmányi 
évek alatt létrejönnek hallgató–cég kapcsolatok. Erre a képzéshez tartozó ipa-
ri gyakorlatok során vagy a más egyetemeken is szokásos ipari 
kapcsolatbörzéken kínálko
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