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Kinek és miért éri meg 
az ellátási lánc irányítás? 

Az ellátási lánc irányítás (SCM) a legáltalánosabban használt fogalmak 
egyike lett, annak ellenére, hogy például az USA-ban a vállalatoknak 
csak 2%-a képes magas színvonalat elérni ezen a területen. Vajon mitől 
függ, hogy egy szervezet alkalmazza-e az SCM-et, illetve hogyan tudja 
mérni az ezzel elért eredményeket? 

Tárgyszavak: ellátási lánc irányítás; információtechnológia; innováció; 
elfogadás; szervezeti felépítés; integrálás; 

hatékonyság mérése; rendszerdinamika; operációkutatás; 
marketing; szervezetelmélet; vállalati stratégia. 

tranzakciós klíma; környezeti bizonytalanság; 

Jelenleg a vállalatok minden eddiginél bonyolultabb körülmények között 
kell, hogy helyt álljanak a piacokért folyó kiéleződött versenyben. A nemzetkö-
zi kereskedelmet korlátozó tényezők sorra megszűnnek, ami lehetővé teszi a 
harmadik világ vállalatai számára, hogy új termékeikkel, valamint felgyorsított 
és olcsó szolgáltatásaikkal részt vegyenek a versenyben. Az egyre kisebb rá-
fordítással megvalósítható, gyorsan fejlődő információtechnológia (IT) révén a 
tőke és az információ gyakorlatilag pillanatokon belül eljuthat a világ legtávo-
labbi pontjára is. A fogyasztók egyre igényesebbek és általában lerövidül a 
termékek életciklusa. Mindez arra készteti a vállalatokat, hogy felgyorsítsák 
kereskedelmi tevékenységeiket, fokozott mértékben elégítsék ki az ügyfeleik 
igényeit és emeljék szolgáltatásaik színvonalát. Végeredményben a legtöbb 
iparág és vállalat olyan piacon kényszerül részt venni, ahol felerősödött a ke-
reskedelmi verseny, a bizonytalanság és a gazdasági élet körülményei egyre 
nehezebben kezelhetők. 

Innovációs kényszer 
A mai üzleti viszonyok között az innovációs kényszer fokozott mértékben 

érvényesül, miután döntő mértékben ez határozza meg a vállalatok eredmé-
nyességét. Az innováció egyaránt vonatkozik a szervezeti felépítésre, az 
irányelvekre, a programokra, a technológiai folyamatokra, a termékekre, illet- 
ve a szolgáltatásokra. A versenyben kivívott előny megtartásának rendkívül 

 



fontos előfeltétele a folyamatos innováció és a vállalati struktúra megújulása. 
Régebben a vállalatok költségcsökkentéssel és a minőség javításával kíván-
tak versenyelőnyhöz jutni. Manapság azonban már globális fronton kell meg-
valósítani az innovációs terveket. Olyan új termékeket és folyamatokat kell a 
gyakorlatba bevezetni, amelyek a versenytársakat megelőzve hódítják meg a 
piacokat. 

Az innováció egyik lényeges területe az információtechnológia bevezetése. 
Az innovatív információtechnológia egyaránt hatással van a szervezeti struktúrá-
ra, a vállalati stratégiára, a kommunikációs kapcsolatokra, a technológiákra, a 
vásárló–eladó viszonyra és az alku feltételeire. Fokozhatja a szervezet teljesítő-
képességét, rugalmasságát és versenyképességét. Ösztönzőleg hat a szerveze-
tek közötti hálózatok kifejlesztésére. Az információs rendszerek ma már szerves 
részei a kereskedelmi és termelési tevékenységeknek. 

IT és SCM 
Az információtechnológiai innováció és beruházások egyik fontos területe 

az ellátási láncok irányítása. Az egyik definíció szerint az ellátási lánc irányítás 
jelenti azoknak a kulcsfontosságú folyamatoknak az integrálását, amelyek biz-
tosítják a fogyasztó számára, hogy a megnövelt értékű termék, szolgáltatás és 
információ a termelőtől eljusson a fogyasztóig. Az ellátási lánc irányítás tette 
lehetővé, hogy a logisztikai szolgáltatók és termelők, valamint a fogyasztók 
közötti szembenállást stratégiai szövetség és hosszú távú együttműködés 
váltsa fel, vagyis, hogy a termelő és a fogyasztó egymásnak ne ellensége, 
hanem partnere legyenek. A cél mind a vállalat, mind pedig a végső fogyasz-
tót is magába foglaló teljes ellátási lánc versenyképességének és jövedelme-
zőségének növelése. Az integrált ellátási láncnak talán fő előnye a partnerek 
közötti jobb információcsere. Ezzel biztosítható mindenki számára a frissebb 
információ, ami lehetővé teszi az igények változásait jobban követő készlete-
zést, vagyis az egész ellátási láncban a megfelelőbb készletszint biztosítását. 
Az ellátási lánc valamennyi tagja számára biztosítható előnyök: 

1. A mennyiségi ingadozások hatásának csökkentése. 
2. Az egyes tevékenységek hatékonyságának növelése. 
3. A készletek csökkentése. 
4. A ciklusidő csökkentése. 
5. Elfogadható minőségi szint elérése. 

Szerep és színvonal 
Bár az észak-amerikai gyártó cégek több mint 90%-ának véleménye sze-

rint az ellátási lánc irányítás igen fontos, vagy akár kritikus jelentőségű a válla-
latuk eredményessége szempontjából, csupán 2%-uk volt képes „világszínvo-
nalat” elérni ezen a területen. Ennek a szélsőséges ellentmondásnak a fő oka 

 



valószínűleg az, hogy igen bonyolult feladat a vállalatok közötti logisztikai mű-
veletek integrálása és a vállalaton belüli információtechnológia megfelelő ér-
vényesítése. Az ellátási lánc hatékonysága megköveteli a stratégiai szövetsé-
gek eredményes kezelését, valamint az erőteljesebb információcsere érdeké-
ben a széles körű adatkezelési képességek és a szervezetek közötti korszerű 
információrendszerek fejlesztését. Az innovatív információtechnológia teszi 
lehetővé korszerűbb és frissebb információk továbbítását és ennek eredménye-
ként az igények és a készletek jobb áttekinthetőségét a teljes ellátási láncban. 
Egyesek szerint az információtechnológia az egyetlen tényező, amelyik a logisz-
tikának és az ellátási lánc irányításnak a tökéletesítésére alkalmas. Egy felmérés 
szerint a logisztikai vezetők 34%-a van ezen az állásponton. 

Mindent egybevetve, széles körben elismerik, hogy mind az információ-
technológia, mind az ellátási lánc irányítás fontos a szervezet teljesítőképes-
sége és versenyképessége szempontjából. Azonban miután csak kevés válla-
lat ellátási láncának irányítása történik világszínvonalon, fel kell tételezni, hogy 
komoly akadályokat kell leküzdeni a logisztikai tevékenységek integrálása és 
az ellátási lánc technológiájának elsajátítása érdekében. Indokolt tehát az ellá-
tási lánc alkalmazása előtt a környezeti és szervezeti körülmények részletes 
vizsgálata. 

Az ellátási lánc technológiájának elfogadása 
A technológia elfogadására hatást gyakoroló tényezők a következő öt 

nagy kategóriába sorolhatók: 
• egyéni, 
• a feladattal kapcsolatos, 
• az innovációval kapcsolatos, 
• a szervezeti felépítéshez kapcsolódó és 
• a környezetre vonatkozó jellemzők. 
Ezeknek a tényezőknek a jelentősége a külső tényezők közötti összefüg-

gésektől, vagy magától a technológiától függően eltérő mértékben érvényesül. 
Így például a technológia egyéni elfogadása szempontjából fontosabbak az 
olyan személyes tulajdonságok, mint a kor vagy a neveltetés, szemben a 
szervezeti innovációval, amikor viszont a döntéseket bizottságok hozzák. 
Ugyanakkor a technológia innovációs jellemzőit és a feladat körülményeit 
egymástól elválasztva, külön-külön lehet vizsgálni. Az alábbiakban leírtak az 
alapvető szervezeti és környezeti tényezőkre összpontosítanak. 

A szakirodalomban az „elfogadás” a legkülönbözőbb definíciókkal sze-
repel. Megkülönböztetik egymástól az elfogadást, az elterjedést, a kezdemé-
nyezést, a fejlesztést, a bevezetést és a használatot. Az alábbiakban az „elfo-
gadás” kifejezést a lehető legáltalánosabb értelemben használjuk, vagyis az 
egyaránt vonatkozik a technológiák generálására, fejlesztésére és bevezeté-
sére is.  

 



Az 1. ábra az ellátási lánc elfogadásának szervezeti és környezeti válto-
zóit mutatja be. 
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1. ábra Az ellátási lánc elfogadását befolyásoló tényezők 

Szervezeti tényezők 

A szervezet nagysága 
Azokat a legkülönbözőbb szervezeti tényezőket vizsgálták, amelyekről 

feltételezték, hogy hatással vannak az innováció és a technológia elfogadásá-
ra. A kutatók a méret kérdésével foglalkoztak a legtöbbet, de eddig még nem 
alakult ki egységes szemléletmód. Azt feltételezik, hogy inkább a nagyobb 
szervezetek rendelkeznek az új technológiák bevezetéséhez szükséges 
pénzügyi és technológiai forrásokkal és azok képesek magukra vállalni az ez-
zel kapcsolatos kockázatokat. Ezen kívül a nagy szervezetek rendelkezhetnek 
esetleg olyan kihasználatlan kapacitással, amelyet az új technológiák elfogad-
tatására és bevezetésére lehet fordítani. A nagy méretekkel együttjáró gazda-
ságosság előnyeit is élvezhetik. Viszont mások szerint a kisebb szervezetek 
innovációra hajlamosabbak lehetnek, mivel kis méretük következtében rugal-
masabbak és kevésbé érvényesül a bürokrácia. Ennek megfelelően az új 
technológiák elfogadásával kapcsolatban sokan a nagy, mások a kis szerve-
zetek készségét hangoztatták. A végső következtetés: minél nagyobb a szer-
vezet, annál valószínűbb, hogy elfogadja az ellátási lánc technológiáját. 

 



A szervezet felépítése 

A szervezeti felépítés is fontos tényezője a technológia elfogadásának. Itt 
is ellentétesek a vélemények. Egyesek megállapították, hogy a technológia 
elfogadását pozitívan befolyásolja a központosított szervezeti struktúra (vagyis 
a központi döntés), mások negatív összefüggést véltek felfedezni. Voltak, akik 
megállapították, hogy a döntések központosítása csökkentheti a szervezeti 
egységek közötti konfliktusokat és elősegítheti az innováció és az új technoló-
gia elfogadását.  

Mások úgy érveltek, hogy a lazább, decentralizáltabb szervezetek várha-
tóan könnyebben fogadják el az innovatív, áttörő hatású technológiákat annak 
érdekében, hogy elősegítsék a kommunikációt és a tevékenységek össze-
hangolását mind a szervezeten belül, mind az ellátási lánc tagjai között. Vol-
tak, akik a csökkentett önállósággal és a korlátozott szempontokkal magyaráz-
ták, hogy a központosított szervezeti struktúra negatívan viszonyul az új elfo-
gadásához. Született olyan megállapítás is, hogy a technológiai döntés de-
centralizálása általánosságban nincs jelentős hatással a technológia elfoga-
dására, azonban az integráló technológiákra vonatkozó döntéseket befolyá-
solhatja. A döntések decentralizálása állítólag szoros kapcsolatban van a tele-
kommunikációs technológiák használatával. Ennek megfelelően számítani le-
het arra, hogy a decentralizált szervezet hajlamosabb az új technológiák elfo-
gadására. Tehát: minél decentralizáltabb a szervezet, annál valószínűbb, 
hogy elfogadja az ellátási lánc technológiáját. 

A szervezet teljesítménye 

Úgy vélik, a teljesítmény befolyásolja azt, hogy mennyire rugalmasan haj-
landó a szervezet a stratégia módosítására és a versenyképesség-növelő, 
innovatív módszerek elfogadására, a környezeti változásokhoz alkalmazko-
dásra. Ha sikeres volt a vállalat tevékenysége, akkor a vezetők számára na-
gyon nehéz elfogadni azokat a radikális változtatásokat, amelyekre a piaci 
verseny körülményeinek alakulása kényszeríti a szervezetet. Erre számos 
példát lehetett felhozni. 

Ezt a stratégiai megmerevedést sokféleképpen magyarázzák. Mindenek-
előtt valószínű, hogy a vállalatok mindig olyan megoldásokat választanak, 
amelyekkel a múltban sikereket értek el. Az eredményes szervezetekben 
olyan testületi kultúra, vélemények és viselkedési szokások alakulnak ki, ami-
vel a cég eddigi sikereit magyarázzák. A döntéshozásnak az ilyen meghono-
sodott kultúrája vagy jellege akadályozza, hogy a vállalat rugalmasan reagál-
jon a környezet változásaira és az új technológiai elképzelésekre. Ezen kívül a 
korábban eredményes szervezetek rengeteget költöttek technológiájuk és in-
formációs rendszerük bevezetésére, ami az új technológia elfogadásával 
túlnyomó részben veszendőbe megy. Végül pedig a sikeres vállalatok vezetői 

 



ellenállnak az olyan változásoknak, amelyek vállalati pozíciójukat befolyásol-
hatják. Tehát mind az elmélet, mind a vizsgálati eredmények arra utalnak, 
hogy a sikeres szervezetek nem hajlamosak az új ellátási lánc technológiáinak 
elfogadására, mert az szükségessé tenné a szerkezet átszervezését és a be-
szállítókkal, valamint az ügyfeleikkel való üzleti kapcsolataik módosítását, te-
hát: a korábban kevésbé eredményes szervezetek valószínűleg hajlamosab-
bak az ellátási lánc technológiájának elfogadására. 

Az ellátási lánc stratégiai integrálása 

A stratégiával foglalkozó irodalom szerint a stratégia megelőzi és irányítja 
a felépítést. Egyesek szerint az eredményesség érdekében a szervezeti fel-
építésnek és a vezetési folyamatoknak a külső környezethez és a vállalati 
stratégiához kell igazodnia. Fontos az ellátási lánc stratégiájának a globális 
vállalati stratégiába integrálása. A vezetőség akkor fog arra összpontosítani, 
hogy a logisztikai stratégiát beágyazza a globális vállalati stratégiába, amint 
észleli, hogy a tökéletesített logisztika révén növekedett a hatékonyság. Az elő-
nyök kihasználása érdekében magas színvonalú információtechnológiát kell el-
sajátítani, az ellátási lánc tagjai között stratégiai szövetségeket kell kötni, amit 
esetleg a technológiai integrálással kell összekapcsolni. Azok a szervezetek, 
amelyek ellátási lánc stratégiájukat a globális vállalati stratégiájukba integrálják, 
hajlamosabbak a fejlett ellátási lánc technológiájának elfogadására. 

Környezeti tényezők 
Az innovációs tanulmányok során több környezeti tényezőt vizsgáltak 

abból a szempontból, hogy milyen hatással vannak az új technológiák elfoga-
dását meghatározó döntésre. Ilyenek a gazdasági feltételek, a globális 
versenyképesség, a tranzakciós klíma, az ipari koncentráció és a környezeti 
bizonytalansági tényezők.  

A partnerek késztetése 

Az ellátási lánc technológiájának elfogadását befolyásoló tényező lehet 
az ellátási lánc partnerei között érvényesülő egyesülési szándék. Általános 
törekvés az elektronikus információs rendszer adatformátumainak szabványo-
sítása, a szervezeteken belüli és az ellátási lánc egységei közötti kommuniká-
ció tökéletesítése, valamint összehangolása. Példák bizonyítják, hogy a nagy 
kereskedőláncok azzal a fenyegetéssel kényszerítik beszállítóikat az egysé-
gesen szabványosított elektronikus információs rendszer bevezetésére, hogy 
ellenkező esetben megszakítják velük az üzleti kapcsolatot. Számukra ez 
azért fontos, mert az egységesítéssel tökéletesítik a tranzakciókat és a cégek 
közötti kommunikációt. Ezért: azok a szervezetek, amelyekre az ellátási lán-

 



con belül partnerei nagyobb nyomást gyakorolnak, valószínűbb, hogy elfogad-
ják az ellátási lánc technológiáját. 

A tranzakciós klíma 

Társadalomtudományi szakemberek megállapítása, hogy a piaci ténye-
zőkön kívül a szervezetek közötti kapcsolatok és szociális tényezők is befo-
lyásolják a vállalatok tevékenységét és tranzakcióit. A „tranzakciós klíma” fo-
galma jelenti ezt a szervezetek közötti kapcsolatot és szociális elemet. Megál-
lapították, hogy a partnerek közötti kedvező tranzakciós klíma erősíti az infor-
mációcserét, javítja a szervezetek tevékenységének összehangolását és az 
együttműködést, hozzájárul az eredményesebb döntésekhez. A tranzakciós 
klímát befolyásoló legfontosabb tényező a vállalatok közötti kölcsönös biza-
lom, ami az ellátási lánc technológiájának elfogadásában is fontos szerepet 
tölt be. Erre a bizalomra és elkötelezettségre azért van szükség, mivel a 
tranzakciók automatizálásával megszűnnek a rendszerek kézi kezelésekor 
megszokott áttekintési lehetőségek és a pontos, megbízható tranzakciókat 
biztosító papír alapú dokumentáció. Többek közt erre a következtetésre jutot-
tak a biztosító vállalatok, valamint az amerikai kórházi ellátási rendszerek te-
vékenységének vizsgálatakor is. Tehát feltételezhető, hogy a szervezetek kö-
zött érvényesülő bizalom és elkötelezettség pozitív hatással van az ellátási 
lánc technológiájának elfogadására: azok a szervezetek, amelyeknek tranzak-
ciós klímája az ellátási lánc többi tagjával folytatott tranzakciók során kedve-
zőbb, valószínűbb, hogy elfogadják az ellátási lánc technológiáját. 

Környezeti bizonytalanság 

Gyakran hivatkoznak a környezeti bizonytalanság tényezőjére. Ide sorol-
hatók az ügyfelek igényeinek kiszámíthatatlan változása, a beszállított meny-
nyiségek és a termékminőség megbízhatatlansága, az árak ingadozása, a 
versenytársak előre nem látható tevékenysége, a termelési folyamatok gyors 
változása, ill. a gyors termékváltás. 

A hiányos információk és a bizonytalanság kedvezőtlen hatásainak elhá-
rítása érdekében a legkülönbözőbb mechanizmusok vehetők igénybe a szer-
vezeti alegységek és partnerek tevékenységének tökéletesebb és eredmé-
nyesebb összehangolására. A kereslet bizonytalansága is hozzájárul ahhoz 
az érzéshez, hogy gyengül a vállalat versenyképessége. Ennek ellensúlyozá-
sára a vállalat hajlamosabbá válik az innovációra. A környezeti bizonytalanság 
gyakoribb információcserét igényel az üzleti partnerek között, hogy a külső 
változások hatását minél előbb kezelni lehessen és ki lehessen elégíteni a 
termékellátás iránti igényeket. Napjaink kiélezett piaci versenyének feltételei 
között a döntéshozók mozgástere leszűkül, ami fokozza a gyorsabb, megbíz-
hatóbb információ iránti igényt. Az ellátási lánc tagjai között alkalmazott kor-

 



szerű információtechnológia lehetővé teszi a cégek számára, hogy gyorsab-
ban és pontosabban közöljék egymással a keresletre vonatkozó adatokat, a 
forgalmazási előrejelzéseket és a termelési határidőket. Ezáltal elérhető, hogy 
a készletek szintje jobban megfeleljen a valós szükségleteknek és a kereslet 
változásai is áttekinthetőbbé válnak.  

Megállapították, hogy a bizonytalan kereslet kedvezően hat az új techno-
lógia és az elektronikus információs rendszer iránti igény növekedésére. Az 
átlagnál nagyobb környezeti bizonytalanság körülményei között a vállalatok az 
ellátási lánc technológiájának elfogadására is hajlamosabbak lesznek, mert 
ezzel javíthatják az információcserét és kezelhetővé teszik a szervezetek kö-
zött érvényesülő bizonytalanságot: a fokozott környezeti bizonytalanság feltét-
elei között a vállalatok hajlamosabbak az ellátási lánc technológiájának elfo-
gadására. 

További szempontok 

Feltételezhető, hogy a több alkalmazottat foglalkoztató cégek az informá-
ció kezelésének és a tevékenységek összehangolásának javítása érdekében 
hajlamosabbak az új technológiák elfogadására. Valószínű, hogy az üzemelte-
tési költségek csökkentése érdekében is fokozódik az érdeklődés az informá-
ciótechnológia új rendszerei iránt, miután több tranzakciót kell lebonyolítaniuk, 
műveleteik a területi eloszlás szempontjából szétágazóbbak, több az ellátási 
láncot alkotó partner és több információt kell kezelniük. 

A motiváción túl 
A kidolgozott modell segítségével a vállalati vezetők számára kimutathatóvá 

válnak és érthetőbbé tehetők az ellátási lánc elfogadását befolyásoló tényezők. 
Ebből kiindulva nyílik lehetőség a téma részletesebb vizsgálatára. 

A minőségi következtetéseken túl azonban felvetődik a kérdés, hogy 
mennyiben lehet számszerűen értékelni az ellátási lánc technológiájának ha-
tékonyságát. Egyáltalán: kifizetődik-e az ellátási lánc irányítás? Technikai 
szempontból a felvetett kérdésre két válasz is kínálkozik: 

• mekkora az elért haszon és 
• mennyiben sikerült elérni a kitűzött célokat. 

Hatékonyság mérése a haszon alapján 

Nyilvánvaló, hogy megnyugtatóbb a kérdésre az elért haszon alapján vá-
laszolni. Ennek az az előfeltétele, hogy meg tudjuk határozni az ellátási lánc 
technológiájának bevezetésével, valamint működtetésével kapcsolatos költsé-
geket és az elérhető anyagi haszon mértékét. Bármennyire is egyszerűnek lát- 
 

 



szik a megoldás, nyilvánvalók a hátrányai is. Valós körülmények között, ami-
kor több vállalat, több telephely, több egyedi problémakör vizsgálatát kell elvé-
gezni, mind technikailag, mind pénzügyileg nehézségekbe ütközik az ellátási 
lánc irányítással kapcsolatos költségek és az elért anyagi haszon hozzárende-
lése az egyes tényezőkhöz.  

Hatékonyság mérése a célok elérése alapján 

A probléma megoldásának másik alternatívája a teljesítmény mérése a 
célok elérése alapján. Itt ismét nyilvánvalók a nehézségek: amennyiben a ki-
tűzött célok túl szerények, a feladat könnyen teljesíthető. A cél elérése még 
nem szavatolja, hogy az ellátási lánc irányítás technológiájával sikerült megta-
karításokat elérni. Ezeknek a hátrányoknak az ellenére azonban a módszer 
gyakorlati végrehajtásának minden feltétele adott. Minden vállalatirányítási 
program kidolgozásakor, nevezzük azt projektnek, akciótervnek, vagy beruhá-
zási tervnek, feltétlenül meghatározzák az elérendő célokat. Így például az olyan 
ellátási lánc irányítási program, amelyik a beszerzésre koncentrál, célul tűzheti 
ki, hogy csökkentse egy meghatározott anyagválaszték-ellátás költségeit. Ezen-
kívül, arra is törekedhetnek, hogy növeljék az ellátási biztonságot. Az elosztási 
program pl. arra törekedhet, hogy úgy csökkentse a késztermék végső fogyasz-
tóig juttatásának költségeit, hogy a fogyasztó is elégedett legyen.  

Tehát a feladat az ellátási lánc kezelésével elérhető teljesítőképesség 
mérése. Közelebbről: a célorientált megközelítésmódnál hogyan kell mérni az 
ellátási lánc irányítás teljesítőképességét? 

Az ellátási lánc irányítás hatékonyságát hat szempontból elemezték. A 
különböző szempontokból végzett vizsgálatok adott célkitűzésekre vonatkoz-
nak és ezekhez meghatározott mértékrendszer rendelhető hozzá. Tehát fog-
lalkozni kell azoknak a diszciplínáknak a megállapításaival, amelyek hozzájá-
rultak az ellátási lánc irányítás fejlődéséhez.  

Az ellátási lánc irányítás mérésének hat szempontja: 
1. Az értékelés alapja a rendszerdinamikai szempont.  
2. Az operációkutatási szempont elsősorban módszertani és algoritmus-

orientált megközelítésmódot jelent. Az ellátási láncot források hálóza-
tának tekinti. Az ellátási lánc irányítás feladata, hogy kialakítsa ezt a 
hálózatot és egy meghatározott algoritmikus célfüggvénynek megfele-
lő elrendezés szerint programozza a folyamatokat. 

3. A logisztikai szempont hasonló jellegű folyamatok soros elrendezésé-
vel foglalkozik. 

4. A marketinget korábban az ellátási lánc irányításkor az elosztás egy 
részének tekintették, azonban újabban stratégiai jelentőségre tett 
szert, mint az érintettek szempontjából kedvező hatású mozgató erő. 
Ebből a szempontból viszont az ellátási lánc irányítás az az eszköz, 
amelyik kapcsolatot teremt a fogyasztó és a termék között. 

 



5. Szervezetelméleti szempontból az ellátási lánc szervezetek közötti 
kapcsolatok rendszere. 

6. A stratégia szempontjából az ellátási lánc irányítás olyan eszköz, 
melynek segítségével a láncon belül egyes kompetenciák változtatá-
sával érhető el a legnagyobb haszon. 

Az 1. táblázat foglalja össze a vizsgálat során figyelembe vett szempont-
ok sajátosságait. 

1. táblázat 
Az ellátási lánc irányítás vizsgálatának hat szempontja 

 
Szempont Az SCM célja A fejlesztés fő területe 
Rendszerdinamika Az ellátási lánc tagjai közötti kompromisz- A rendelések irányítása 

Operációkutatás Az optimális megoldás kiszámítása adott 
számú szabadsági fok mellett 

A folyamatok hálózatá-
nak kialakítása 

Logisztika Az összetartozó folyamatok soros, vertiká-
lis és horizontális integrálása 

Folyamatok integrálása 

Marketing Termékek és piacok kategorizálása, továb-
bá ennek a kettőnek a kombinálása a meg-
felelő elosztási csatorna felhasználásával 

A termék, a csatorna és 
a fogyasztó összehan-
golása 

Szervezetelmélet A kapcsolatok összehangolási és kezelési 
igényeinek meghatározása, valamint meg-
oldása 

Vállalaton belüli katego-
rizálás 

Stratégia Kompetenciák összevonása és átrendezé-
se a profitot (hasznot) termelő csoport 
egyes élesen elhatárolt kategóriái szerint 

A partnerek képesség 
szerinti rangsorolása a 

szumok kialakítása 

láncon belül 

Rendszerdinamikai szempont: a kompromisszumok 
kezelése 

A lánc struktúrájának értelmezése 
a helyi tranzakciós rendszerek sorozataként 

Rendszerdinamikai szempontból az ellátási láncot egymástól sorrendileg 
független, helyi tranzakciós rendszerek sorozata alkotja. Bár a helyi rend-
szerek összessége sok tulajdonsággal, ismérvvel rendelkezik, elemzésüket 
általában egyetlen fő jellemzőre koncentrálják: mindegyik helyi rendszer fel-
adata az ügyfél anyagigényének és (fél)késztermék rendeléseinek kielégíté- 
se. A rendszerek között a rendelések hoznak létre kétirányú kapcsolatokat. A 
helyi rendszerek egymással összehangoltan, vagy egymástól függetlenül te-
vékenykedhetnek. Minden egység hozzájárul az értéknövelési folyamathoz. 
Ugyanakkor tudatosan, vagy nem tudatosan, egymás között kompromisszu-
mot kötnek. 

 



Ebből a szempontból az ellátási lánc irányítás lényegében a kompromisz-
szumok kezelését jelenti és a lánc minden egyes összetevőjét formális tranz-
akciós egységként, a teljes ellátási láncot pedig az egységek sorozataként 
értelmezi. Tehát az ellátási lánc irányítás a rendelések és a rendelkezésre álló 
termékkészlet összehangolását jelenti, ami lehetővé teszi, hogy egyensúly 
jöjjön létre az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás, a készletszint és a gyártási 
költségek egymásnak ellentmondó célkitűzései között. A lánc egyes elemei 
közötti kétirányú érdekkapcsolat számos sajátos problémát vet fel, amelyeket 
rendszerdinamikai szempontból lehet megoldani. 

Szokványos problémák, megoldások és a teljesítőképesség mérése 

A szimulációs vizsgálat és az empirikus elemzés azt mutatja, hogy a 
rendszerdinamika szempontjából érvényesülő sajátosságok számos problé-
mát vetnek fel. Az egymástól elszigetelten végzett tervezések és az ezekkel 
párosuló kölcsönös függőség gátolják a piac teljes ellátását, kikényszerítik a 
készletszintek növekedését és megnehezítik a kapacitások állandó, egyenle-
tes kihasználását. A 2. táblázat a rendszerdinamikai szempontból jelentős 
problémákat, azok megoldásait és a teljesítőképesség mérésének módszerét 
foglalja össze. 

2. táblázat 
Rendszerdinamikai szempont: szokványos problémák, megoldások 

és a teljesítőképesség mérése 
 
Szokványos 
problémák 

Leírás 

A keresleti struktú-
ra torzulása 

A keresletre vonatkozó információk idő és mennyiség szempontjából 
rendszeresen torzulnak abban a mértékben, ahogy azokat az ellátási 
láncban résztvevő egységek a kereskedelmi forgalmazási helytől visz-
szafelé a termelőig továbbítják. Emiatt a termelés jellege nem felel 

tornán keresztül forgalmaz, aligha juthat megbízható keresleti infor-

ingadozó mértékű beérkező rendeléssel találja magát szembe. Az 

bízható képet az (úton lévő és a raktári) készletek szintjéről. Emiatt a 
készletek szintje megnövekszik. A problémát minden további résztve-
vő bekapcsolása csak tovább súlyosbítja. 

Összehangolatlan 
rendelések 

Miután a piacra érkezésig eltelt idő határozza meg az elérhető elő-

ben lényeges, a megfelelő haszon elérésének előfeltétele az új termék 
gyors bevezetése. Az ellátási lánc partnerei közötti rendelések kiadá-

mennyiséget és a rendelések kezelési költségének emelkedését váltja 
ki. 

meg kellőképpen a keresletnek. Hacsak a gyártó nem közvetlen csa-

mációkhoz, ami negatív hatással van a rendszerre. A gyártó erősen 

ilyen ingadozások miatt a láncon belül az érintettek nem kapnak meg-

nyös árat, ami különösen a rövid ideig forgalmazható termékek eseté-

sának tökéletlen összehangolása áruhiányt, megnövekedett készlet-

 



2. táblázat folytatása 
 
Szokványos 
problémák 

Leírás 

A kereslet össze-
hangolatlan terve-
zése és előrejel-
zése 

A tervezés a különböző fokozatokon elszigetelten (= kapcsolat nélkül) 
történik, ami az ellátási láncban a készletek szintjének megemelkedé-
sét okozza. Ahogy a torzult rendelések fokozatról fokozatra tovább 

iknek megfelelően és hamis keresleti adatok alapján optimálhatják 
terveiket. 

A készletek átte-
kinthetőségének 
hiánya 

A vállalati erőforrás-tervező (ERP) rendszerek általában egy adott 
vállalathoz kötődnek. A vállalat határain túl már nem biztosítják a 

rendeléseket és az újrarendeléseket. A helytelen döntések rosszul 
méretezett ellátási folyamatokat eredményezhetnek. 

A gyártás össze-
hangolatlan ellen-
őrzése 

Ha a beszállítók és a gyártók különböző sorozatnagyságokkal dolgoz-
nak és a határidőzítési besorolás eltérő, mind a készletek, mind az 
átfutási idők megnövekednek. Anyagigény és határidő szempontjából 
túlméretezésre kényszerülnek, hogy helyileg, a partnerektől függetle-

rint azok a termelő rendszerek, amelyek statisztikai ingadozásoknak 
kitett, ugyanakkor az ellátási lánctól független körülmények között 

eredményeket érnek el. 
Szokványos 
megoldások 

Leírás 

A fokozatok szá-
mának csökkenté-
se 

A rendszerdinamikai szempontból kiindulva kétharmados kezelési 
program kidolgozására van lehetőség. Legeredményesebb a fokoza-

vábbá közvetlen logisztikai csatornák létesítése. A teljesítőképesség 

játítása, mint inkább a termékek és az információk áramlási sebessé-
gének meggyorsítása alkalmas. 

A kereslet átte-
kinthetősége – 
valódi kereslet 

Olyan integrált keresleti információáramlást kell létrehozni, amelyik 

tud közölni. 
Kereslettervezés 
együttműködéssel 

A kereslet helyzetének áttekinthetősége javul, ha a lánc résztvevői a 
keresletet torzító algoritmusaikat közösen kidolgozott kereslet-
előrejelzéssel váltják fel. 

A folyamatok 
áttekinthetősége 

Amennyiben az egész folyamatban jobban áttekinthetők a készletek, 
javul a jövedelmezőség. A cél az úton lévő készletek áttekinthetősé-

tékony legyen. Ez részben virtuális raktár létesítésével érhető el, ame-
lyik a készlet fizikailag szétosztott elemeit következetesen, áttekinthe-
tően egyesíti. 

haladnak, az egyes partnerek egyre inkább csak saját követelménye-

készletek áttekinthetőségét. Ez negatívan befolyásolja a rövid távú 

nítve optimálhassák tevékenységeiket. A „korlátozások elmélete” sze-

dolgoznak, lényegesen az elméletileg elérhető teljesítőképesség alatti 

tok számának és az ellátási lánc bonyolultságának csökkentése, to-

javítására nem annyira a kiküszöbölt fokozatok haszonszintjének kisa-

lehetőleg minél előbb, a végső fogyasztói piacon érvényes keresletet 

gének megteremtése, hogy a fogyasztók rendeléseinek kiosztása ha-

 
 

 



2. táblázat folytatása 
 

Szokványos 
megoldáspok 

Leírás 

Utórendelés Az összevont és automatizált utórendelési rendszer mindaddig erősen 
ingadozó termékáramlást eredményez, amíg csak működik. Az utóren-
delési rendszer paramétereinek optimálása jelentős javulást eredmé-
nyezhet. Ezek az algoritmikus fejlesztések rutinszerű, napi utórendelési 

kell érvényesíteni annak érdekében, hogy a nem rutinszerű tevékenysé-

felkérni arra, hogy a feltételezett termékhiány kezdeti periódusában ne 
adjanak fel mesterségesen felduzzasztott rendeléseket. 

Termelés együtt-
működésben 

Az ingadozások csökkenthetők, ha a résztvevők összehangolják terme-
lésüket és utánpótlásukat. Ideális körülmények között a keresleti jelzésre 
indul be a reprodukciós folyamat. Ezáltal ki lehet küszöbölni az előrejel-

együttműködési modellek, mint pl. az eladó által kezelt készlet, legalább 
is meggyorsíthatja a keresletre vonatkozó torzítatlan jel továbbítását. 

Kapacitástervezés 
együttműködés-
ben 

Az együttműködésben tervezett kapacitással kevésbé csökken a haté-
konyság. Amennyiben az ellátási láncot olyan alagútsorozatként képzel-
jük el, amelyen a rendeléseknek át kell áramolniuk, akkor nyilvánvaló, 

egyik kapacitás kedvezőtlen kihasználását idézi elő. Ez lehet akár a vég-
termék piaca, akár valamelyik közbenső fokozat. 

A teljesítőképes-
ség mérése 

Leírás 

A kapacitás 
kihasználása 

A kapacitáskihasználás mértéke 

Összes 
készletszint 

A lánc valamennyi tagjának egyesített készletmennyisége. Mérhető „a 
napi ellátási mennyiséggel”, vagy ezzel egyenértékű pénzmennyiséggel. 
A készletet a „késleltetési idővel” is lehet jellemezni, vagyis azzal, hogy 

juk a továbbítási napok átlagos számához. 
Nem teljesített 
rendelés 

A végső felhasználás szintjén a nem teljesített rendelések száma. Mér-
hető a kielégítetlen rendelések számával, vagy a nem kielégített rende-
lések pénzbeli egyenértékével. 

Késés A keresletre vonatkozó információ továbbításának idővesztesége. 
Alkalmazkodási 
idő 

Az az idő (napok, vagy hetek száma), amire a keresletváltozáshoz al-
-

kodott, amikor valamennyi partner teljesítette célul kitűzött tevékenységi 
paramétereit. Azt méri, hogy milyen gyorsan képes az ellátási lánc egy-

idő” méri a kereslet, a hálózati szerkezet és a források változásaira rea-
gálás képességét. 

Fantomrendelés A fantomrendelés és a visszavont rendelés mennyisége. A gyártó cég 
ERP-rendszeréből kereshető vissza. 

gyakorlat felé irányítják a rendszert. További védelmi rendszabályokat 

gek is kezelhetők legyenek. Különösen a nagy- és kiskereskedőket kell 

zés alapján kezdeményezett termelést. Általában az olyan korszerű 

hogy a vállalatok kapacitásának gyenge összehangolása legalább az 

átlag hány napig maradt kihasználatlanul a folyamatban és ezt viszonyít-

kalmazkodás érdekében van szükség. Az ellátási lánc akkor alkalmaz

mással összehangolni a keresletet és az ellátást. Az „alkalmazkodási 

 



Rendszerdinamikai szemszögből nézve az ideális ellátási lánc enyhén 
ingadozó mennyiségeket állít elő olymódon, hogy a teljes ellátási lánc végül is 
optimálja a sorozatnagyságokat és gyorsan alkalmazkodik a kereslet mennyi-
ségi változásaihoz. 

Az operációkutatás és az információtechnológia (OR-IT) 
szempontja: az optimális megoldások számítása 

e. 

megszabott mozgásterületen belül 

A lánc értelmezése források formálható és programozható hálózataként 
Operációkutatási szemszögből az ellátási lánc a források olyan formálha-

tó és folyamatok szempontjából programozható hálózata, melynek feladata az 
(elsősorban) anyagi javak továbbítása a termelés forrásától a végső fogyasz-
tóig, figyelembe véve a különböző korlátozásokat. Ez a szempont figyelmen 
kívül hagyja egyes alkotóelemek esetében a rendelések sajátosságait, vagy a 
hiányos keresleti adatok hatékonyságcsökkentését. Az előbbitől teljesen elté-
rő, azonban rendkívül szelektív nézőpontból vizsgálja az ellátási láncban 
végbemenő eseményeket. Mind a szakirodalom, mind pedig a gyakorlat azt 
igazolja, hogy a lánc tökéletesítésének igen hatékony eszköz

Az ellátási lánc irányítás operációkutatási szempontból akkor indokolt, ha a 
lánc rövid, közép- és hosszú távú optimálási lehetőségek kihasználására nyújt 
lehetőséget. Például olyankor, amikor az ügyfelek és az elosztó központok köl-
csönös átrendezésével csökkenteni lehet az elosztási költségeket, vagy fokozha-
tó az ügyfelek elégedettsége. Az optimálás vonatkozhat üzemekre, elosztó köz-
pontokra, beszállítókra, rendelésekre, termékekre, vagy készletekre. 

Ezeknek az optimálási lehetőségeknek a megléte nem csupán elméleti kér-
dés, hanem a lánc irányításának gyakorlati problémája. A „vásárlás”, „előállítás” 
és „továbbítás” funkciókat megvalósító és az egyes alkotóelemek számára opti-
málási lehetőségeket felkínáló teljes lánc az üzemgazdasági gyakorlat szem-
pontjából rendkívül bonyolult kezelést igényel. Igen nagy annak a valószínűsége, 
hogy a napi elosztás és a folyamatáramlási döntések az elméletileg elérhető op-
timumhoz képest tökéletleneknek bizonyulnak. 

Szokványos problémák, megoldások és a teljesítőképesség mérése 

A kitűzött célokat a továbbítási és az átalakítási költségek csökkentésével 
lehet elérni. Adott megoldás esetében meghatározott célkitűzések kiválasztá-
sára nyílik lehetőség. Ilyenek például: 

• bizonyos szolgáltatási szint elérése, 
• az átfutási idő csökkentése, 
• a kapacitáskihasználás optimálása vagy 
• a források rendelkezésre bocsátása. 

 



Az operációkutatási szempont esetében olyan algoritmusokat lehet talál-
ni, amelyek a probléma optimális megoldását jelentik (3. táblázat). 

 
3. táblázat 

Operációkutatási, ill. informatikai szempont: 
szokványos problémák, megoldások és mérési eljárások 

 
Szokványos 
problémák 

Leírás 

Gyártás Hány üzemre van szükség? Milyen információ a legmegfelelőbb? Me-

get jelent a mintatermelés? Az adott ország előnyei kompenzálják-e a 
szállítási többletköltségeket? 

Elosztás/szállítás Hány elosztó központot kell létesíteni? Melyik elosztó központból me-
lyik ügyfelet kell kiszolgálni? Milyen szállítóeszközzel kell kiszolgálni 
az elosztó központot és az ügyfelet? 

Beszállító Melyik beszállító, melyik üzemet, melyik termékkel lássa el? 
Pótalkatrészek Milyen termékkonstrukció csökkenti leginkább a pótalkatrész-ellátás 

melyik központba kell irányítani? Milyen pótalkatrész-készletezésére 
van szükség (mennyiség és hely)? 

Szokványos 
megoldások 

Leírás 

Az optimális 
algoritmus 
informatikai 
azonosítása 

A legújabb információtechnológia lehetővé teszi az egész láncra kiter-
jesztett korszerű tervező rendszer (APS) alkalmazását. Vállalatok kö-
zötti, az egész ellátási láncra kiterjedő optimálást valósít meg, amelyik 
meghaladja a hagyományos, az egyes vállalatokhoz kötött IT-
rendszerek lehetőségeit. Az integráló algoritmus meghatározhatja a 
láncon keresztül vezető optimális utat. 

Heurisztikus 
modellek a valós 
problémák 
megoldására 

A heurisztika (APS) alkalmazása kedvezőbb eredményt szolgáltathat, 
mint a hagyományos lineáris optimálási program. 

Teljesítőképes-
ség mérése 

Leírás 

Az egységre 
viszonyított 
logisztikai 
költségek 

A logisztikai folyamatok költségeinek százalékos részaránya az ösz-
szes költségráfordításból. Ebben az esetben a logisztika a definíció 
szerint csupán a szállítás, a tárolás és a rakodás fizikai műveleteit 
foglalja magában. 

A szállítási 
színvonal 

A keresletnek az a részaránya, amit közvetlenül, raktári készletből 
lehet kielégíteni. 

A leszállítás 
időszükséglete 

Egy terméknek a tárolás helyétől a fogyasztóig szállításához szüksé-
ges idő. 

lyik üzemben melyik terméket kell előállítani? Mekkora többletköltsé-

költségeit? Hány javítóközpontot kell fenntartani és melyik visszárut 

 

 



Az operációkutatási szempont szerint az ideális ellátási lánc a legcseké-
lyebb költséggel biztosítja az áruk áramlását és ezzel megvalósíthatóvá vál-
nak az ügyfelek kiszolgálására vonatkozó célkitűzéseket. A problémákat gyak-
ran formális modellekké alakítják át, ami logisztikai problémák esetében álta-
lában hálózati modellt jelent. 

Logisztikai szempont: az összetartozó folyamatok soros, 
vertikális és horizontális integrálása 

A lánc értelmezése az összetartozó folyamatok integrált sorozataként 
Logisztikai értelemben az ellátási lánc elemzése a koncepciós alapoktól 

függetlenítve történik. A láncot olyan üzleti folyamatok rendszereként kell fel-
fogni, amelyet kezelési szempontból azonos csoportba sorolható üzleti folya-
matok modelljeivel hasonlítanak össze. Az egyik modell esetében például a 
csoporton belül az alábbi folyamatokat lehet megkülönböztetni: 

• „piaci elképzelések”, 
• „forgalmazási kilátások”, 
• „a fizetés módja” és 
• „tervjelentések”. 

Szokványos problémák, megoldások és a teljesítőképesség mérése 

A logisztikai szempont a vezetés figyelmét olyan integrálási problémákra 
hívja fel, amelyeket soros, horizontális és vertikális integrálással lehet kezelni 
(4. táblázat). 

4. táblázat 
Logisztikai szempont: szokványos problémák, megoldások 

és a teljesítőképesség mérése 
 

Szokványos 
problémák 

Leírás 

Illesztési pontok A folyamatmodell arra utal, hogy az ellátási lánc irányításakor belső és 

len irányítása lassíthatja az áru végighaladását az ellátási láncon, 

esetleges ellentmondó tulajdonságainak hatását. 
A belső ellátási 
lánc „alakja” 

Az általánosított folyamati modell felhívja a figyelmet a vállalaton belüli 
értéktermelő lánc alakjára. Az általános modell „maximum modell” 
feladatát tölti be és azt a lehető leghosszabb utat írja le, amit egy ren-

Ezzel szemben egy fogyasztásicikk-kiskereskedő a rendelést „rövid 
úton” teljesíti. A vezetőség feladata annak eldöntése, hogy az ügyfél 

rendeléskategória, milyen utat tegyen meg. 

külső illesztési pontokkal is kell foglalkozni. Az illesztési pontok helyte-

növelheti a folyamatok közötti átrakodás költségeit és a folyamatok 

delésnek a beérkezésétől számítva a leszállításig meg kell tennie. 

igényének kielégítésekor az általános modell keretein belül melyik 

 



4. táblázat folytatása 
 
Szokványos 
problémák 

Leírás 

Ciklusidő Az általánosított folyamatmodell az ügyfélnél kezdődik és ott is végző-

teljesítése közötti idő. 
Szokványos 
megoldások 

Leírás 

Soros integrálás A soros integrálás olyan tervezési folyamat, amelyben az összefonódó 
munkafolyamatok számát a lehetőségekhez képest csökkentik, 
ugyanakkor kapcsolódásuk szorosságát fokozzák. Az integrálás min-
den belső és a határvonalakon átlépő folyamatra egységesen ki kell 
hogy terjedjen. 

Vertikális 
integrálás 

A vertikális integrálás négy átfogó jellegű folyamat közötti kapcsolatot 

közötti időket lecsökkentik (pl. az autóiparban a párhuzamos műszaki 
fejlesztési feladatok révén). 

Horizontális 
integrálás 

A horizontális integrálás a vállalat különböző részein, vagy különböző 
vállalatok között szorosabbá teszi egy általánosított folyamat párhu-

egymást kölcsönösen erősítő hatást érvényesítheti közös elosztási 
rendszer létesítésével. 

A rendelés 
belépési pontja 

Logisztikai szempontból döntő fontosságú a rendelések áramlásának 
irányítása. A megteendő út legmegfelelőbb változatának tervezésekor 
utólagos értékelés alapján azonosítani kell a „rendelés belépési pont-
ját”. Az utólagosság úgy értendő, hogy a termékspecifikálási folyama-
tot késleltetjük. 

A teljesítőképes-
ség mérése 

Leírás 

Integrálás Azoknak az illesztési pontoknak a száma, amelyeken a rendelésnek a 
feldolgozás folyamán át kell haladnia. 

Átfutási idő Az átfutási idő jelenti a folyamat befejezéséhez szükséges időt. Kü-

lembe vételével határozható meg az átfutási idő. 
Rendelési 
ciklusidő 

Az ügyfél által feladott rendelés és a termék átvétele között eltelt idő. 

Készletezési szint Lásd fenn. 
Rugalmasság A rugalmasság a minimális idő-, költség-, vagy teljesítményráfordítást 

igénylő reakcióképességgel mérhető. 

dik. Ebből a szempontból válik fontossá a rendelés beérkezése és 

tesz szorosabbá. Ez úgy valósítható meg, hogy a kapcsolódási pontok 

zamos szakaszai közötti kapcsolatot. A horizontális integrálás az 

lönböző folyamatok, például beszerzés, gyártás, vagy elosztás figye-

 
Amennyiben az ellátási lánc irányítást „integrálási folyamat irányításként” 

fogjuk fel, akkor az ideális ellátási lánc egy szilárd, stabil, integrált és illesztési 
pontok szempontjából optimált folyamati modellel jellemezhető. 

 

 



Marketingszempont: 
az ügyfelek egyes kategóriáit 
a megfelelő csatornával kell kapcsolatba hozni 

A lánc értelmezése a termékeket és a fogyasztókat összekötő láncként 

A marketing és az ellátási lánc közötti viszony igen sokrétű. A marketing 
és a marketingcsatorna fogalomköre hosszú múltra tekinthet vissza a szerve-
zetek közötti és az egyes funkciókat összekapcsoló gondolkodásmódban. A 
marketingcsatorna olyan folyamat eredménye, amelyik az egymástól független 
intézmények kiindulási pontja és a fogyasztás pontja között létesít kapcsolatot, 
ugyanakkor foglalkozik a termék fogyasztóhoz juttatásához szükséges köl-
csönhatásokkal és tevékenységekkel is. A marketingszakemberek általában a 
fizikai elosztás folyamatára összpontosítanak, értve ezen az ellátási láncon 
végighaladó tevékenységeket. 

A fizikai elosztás folyamata marketingeszközként vehető igénybe és en-
nek megfelelően a versenystratégia egyik része lehet, ezzel erős verseny-
előnyhöz juttatva a vállalatot. 

Marketingszemszögből nézve az ellátási lánc outputja elsősorban költség, 
továbbá szolgáltatás a fogyasztó számára. Függetlenül attól, hogy a marketing 
alkalmazói különböző csatornákat használnak-e fel ügyfeleik eléréséhez, vagy 
nem, valamennyi tevékenységük fő jelszava a „fogyasztóorientáltság”. 

Szokványos problémák, megoldások és a teljesítőképesség mérése 

A marketing területének a fogyasztói láncra vonatkozó problémái a fo-
gyasztóktól származnak. Az itt javasolt megoldás a piaci tevékenységek kate-
gorizálására összpontosít (5. táblázat). 

 
5. táblázat 

Marketingszempont: szokványos problémák, megoldások 
és a teljesítőképesség mérése 

 
Szokványos 
problémák 

Leírás 

Marketingstratégia Milyen általános marketingstratégia szükséges a piaci részesedés 

a termékválaszték, vagy annak lehetséges forgalmazási időtartama, 
továbbá az ügyfél, vagy annak egyik kategóriája? 

Az ügyfél kiszol-
gálása = 
ügyfélorientáltság 
meghatározása 

Az ellátási lánc az az eszköz, amelyik a készterméket az ügyfél ren-
delkezésére bocsátja. Lényegében a termelő által irányított forgalma-
zás rendszerét a végső felhasználó kívánságainak megfelelő 
forgalmazásirányítás váltja fel. 

elnyeréséhez, a piaci helyzet megőrzéséhez? Milyen szerepet tölt be 

 



5. táblázat folytatása 
 
Szokványos 
problémák 

Leírás 

A rendelési ciklus-
idő és az átfutási 
időhézag kiegyen-
lítése 

A szolgáltatási szintet a lehető legkisebb költséggel kell elérni. Össze 

várni a termékre és a tényleges leszállítási időt (a különbség = átfutási 

válik. 
Az ügyfelek 
kategorizálása és 
differenciálása 

A marketingorientált vállalatok piacukat kategorizálják, hogy ezzel 

csatornák megválasztását? 
A termék jellemzői Kell-e a vállalatnak gondoskodnia forgalmazás utáni tevékenységről 

(pl. pótalkatrész-ellátás, visszáru)? A vállalatnak figyelembe kell-e 
vennie a választékkategóriák közötti áthatásokat? 

Belső és külső 
kapcsolódási 
pontok irányítása 

Az elosztás forgalmazásra és fizikai elosztásra osztható fel. A forgal-

keting jellegétől függően különböző intézmények befolyásolják a teljes 
lánc irányítását. Ez fokozza a bonyolultságot. 

Szokványos 
megoldások 

Leírás 

A piac nincs kate-
gorizálva (= nem 
differenciált meg-
közelítés) 

Ez a megközelítés a „mindenkinek azonos méretet” elképzelésnek 
felel meg. Ebben az esetben a cél a leggazdaságosabb módszer 
megválasztása, amelyik biztosítja valamennyi ügyfél kiszolgálását 
egyetlen szállítási lánccal. 

Kategorizált piac 
(= differenciált 
megközelítésmód) 

Lehetőség van arra, hogy a vállalat ügyfeleit logisztikai szempontok 
szerint kategorizálják és így ügyfélorientált ellátási láncot hozzanak 
létre (= testre szabott logisztikai rendszerek létesítése). 

 A vállalat ellátási lánc irányítási rendszerét termékjellemzők (vagyis 
funkcionális termékek, vagy innovatív termékek) szerint is lehet diffe-
renciálni. Az elképzelés szerint a termékeket az ellátási lánc igényei-
nek megfelelően kategorizálják. 

A teljesítőképes-
ség mérése 

Leírás 

Az ügyfél 
elégedettsége 

Az ügyfél elégedettsége többdimenziós fogalom. Hogy megtudjuk, 
e 

kell összpontosítani, amelyeket a fizikai logisztikai műveletek befolyá-
solnak. 

Az egységre eső 
elosztási 
költségek 

Az a költségráfordítás, amelynek révén a késztermék az ügyfél ren-
delkezésére bocsátható. 

Piaci 
részesedés/ 
csatornaköltségek 

Numerikus és súlyozott elosztás. Hány elosztási pont kiszolgálására 
van lehetőség és ezeknek mekkora a piaci részesedése? Mennyibe 
kerül az ilyen marketingcsatorna (az akvizíciós és a fizikai elosztás) 
kiszolgálása? 

kell hasonlítani egymással azt az időt, ameddig az ügyfél hajlandó 

időhézag). Amennyiben ez az idő túl nagy, a piaci helyzet kritikussá 

fokozzák ügyfélorientáltságukat. Ez hogyan befolyásolja az elosztási 

mazók valósítják meg a kapcsolatot az ügyfél ellátási láncával. A mar-

mennyire elégedett az ügyfél az ellátási lánccal, azokra az elemekr

 



Marketingszempontból az ideális ellátási lánc valamennyi kiszolgált fo-
gyasztói kategória számára fogyasztóorientált optimális elosztási szolgáltatási 
szintet biztosít, amire a fogyasztó elégedettsége lehet a válasz. 

Szervezetelméleti szempont: 
az ellátási lánc kapcsolatainak irányítása 

A lánc értelmezése szervezetek közötti kapcsolatok rendszereként 

A nyitott rendszeren belül végzett üzleti tevékenység szükségessé teszi, 
hogy a vállalat kapcsolatba lépjen környezetével. Ezek a kapcsolatok különfé-
lék lehetnek. A szakirodalom egybehangzó véleménye szerint a kapcsolatok 
sajátos szerkezete hatással van a vizsgált szervezet által elért haszon szintjé-
re. Szervezési szempontból az ellátási lánc az egyes szervezetek közötti kap-
csolatok rendszerét jelenti. A kapcsolatok jellege különféle (lánc, hálózat, ver-
tikális, horizontális stb.) lehet, bár legtöbbször a vertikális kapcsolatokat elem-
zik. Az ellátási lánc olyan kezelésmódként fogható fel, melynek célja a funkci-
onális korlátok kiküszöbölése és a szervezetek közötti kapcsolatok 
összehangolása. A megválasztott kapcsolati szerkezet hatással van a teljes 
szervezet által elért haszon szintjére. 

Szokványos problémák, megoldások és a teljesítőképesség mérése 

Elsősorban a kapcsolatok minősége és az átadásra kerülő objektumok 
(termék, információ stb.) közötti ellentmondás okozhat problémát. A javasolt 
megoldások (6. táblázat) hozzájárulhatnak a kapcsolatok minőségének javu-
lásához. 

6. táblázat 
Szervezetelméleti szempont: ellátási lánc szokványos problémái, 

megoldásai és a teljesítőképesség mérése 
 

Szokványos 
problémák 

Leírás 

Integrálás, gyako-
riság és kényszer-
kapcsolatok 

– Milyen mértékű integrálást kell (belül és kívül) választani és milyen 
eszközök támogatják az integrálási erőfeszítéseket? 

– Milyen gyakori legyen az integrálás és változtatható-e az integrálás 
mértéke? 

– A lánc valamennyi tagját, vagy csak szelektíven kell integrálni? 
Ellenőrzési 
struktúrák 

Ki ellenőrzi az integrálási törekvéseket és ki bírságol, ha az ellátási 
lánc tagjai opportunistán tevékenykednek? 

Konfliktuskezelés Együttműködés-orientáltsága ellenére a kezelési konfliktusok kritikus 

alakulhatnak ki, amikor a hatalom által ellenőrzött csatornakezelést 
együttműködés alapján ellenőrzött kezelés váltja fel. 

helyzetet teremthetnek az ellátási lánc számára. Kritikus körülmények 

 



6. táblázat folytatása 
 

Szokványos 
megoldások 

Leírás 

A kapcsolatok 
minőségének 
ellenőrzése 

Ellenőrizni kell, hogy az ellátási lánc struktúrája megfelelő-e partneri 
kapcsolatok létesítésére. 

A kapcsolatok 
bonyolultságának 
kimutatása 

Az ellátási láncon belül többféle kapcsolat létezhet: didaktikus, hori-
zontális, laterális, piaci, vagy hierarchiaorientált formában (annak elle-

lásra kell, hogy törekedjen). Ki kell mutatni a partnerkapcsolatok létre-

tranzakciók költségeit és fokozni kell annak lehetőségét, hogy vala-
mennyi résztvevő kedvező helyzetbe juthasson. 

Erő helyett 
bizalom 

A csatornán belüli távlati kapcsolatok hajtóereje a bizalom és az elkö-
telezettség. 

A teljesítőképes-
ség mérése 

Leírás 

A tranzakció 
költségei 

A rutinszerű ügymenet előkészítését különböző költségek terhelik. 
Ilyenek például az üzleti partner keresésének költsége, az ügynökök 
teljesítőképességének ellenőrzése, vagy a szerződések kötése. 

A hálózat 
időszükséglete 

Egy meghatározott hálózati kapcsolat létesítésének időszükséglete. 

Rugalmasság A rugalmasság definícióját lásd fentebb. A hálózati kapcsolatok ru-
galmasságával lehet mérni, mennyire „könnyen” változtatható meg 
egy adott szervezet működése. 

A kapcsolatok 
gyakorisága 

A kapcsolatok rugalmassága bonyolult koncepciós jelenség. A kap-
csolatok gyakoriságát a szociális távolság, a technológiai távolság, a 
kulturális távolság, a földrajzi távolság és az időtáv alapján lehet érté-
kelni. 

nére, hogy minden kapcsolat a lehető legkedvezőbb vertikális integrá-

hozásához szükséges forrásokat, csökkenteni kell a partnerek közötti 

 
Szervezetelméleti szempontból az ideális ellátási lánc azzal járul hozzá a 

szervezetek célkitűzéseinek eléréséhez, hogy megfelelő kapcsolatrendszert 
épít ki és irányít a szervezet és környezete között. 

Stratégiai szempont 

Az ellátási lánc értelmezése kompetenciák és elérhető haszonszintek 
rendszereként 

A stratégia szerepének egyértelmű meghatározása bizonyos nehézsé-
gekbe ütközik. Ezt a „stratégia” fogalom tisztázatlan definíciója okozza. Az 
egyik használható meghatározás szerint a stratégia két alapvető kérdésre vá-
laszol: 

1. Milyen piaci területen tevékenykedjünk? Melyik terület a miénk? 
2. Amennyiben adott a terület, hogyan végezzük tevékenységünket?  

 



Egy másik meghatározás a két kérdéskört kombinálja. Eszerint a straté-
gia meghatározza a vállalat alapvető, hosszú távú célkitűzéseit, a szükséges 
tevékenységeket és a célok eléréséhez szükséges források elosztását. 

Az ellátási lánc irányítás elsősorban olyan eljárásokat és eszközöket vesz 
igénybe, amelyek egy vállalat, vagy vállalatok csoportja számára lehetővé teszi a 
versenyelőnyök megszerzését. A „hogyan”, nem pedig a „hol” kérdéssel foglal-
kozik. Az ellátási lánc irányítás „üzemgazdasági stratégiaként” értelmezhető. 

A fentiek alapján az ellátási lánc célja a siker feltételeinek biztosítása in-
tegrálás, a teljes lánc optimálása, a beszállítókkal, valamint a fogyasztókkal 
megvalósuló szoros együttműködés révén. Eddig a „hol”, a terület kérdése alig 
került szóba. 

Néhány szempontból azonban ebben a kérdéskörben is lehet kedvező 
vizsgálati eredményre számítani. Az ellátási lánc irányítás területkeresési dön-
tések támogatására szolgáló megoldásként is értelmezhető. Ebben az eset-
ben azonban az ellátási lánc jellege ismét megváltozik. Ekkor már nem vállala-
tokból, folyamatokból, vagy értéktermelő tevékenységekből, hanem kompe-
tenciákból és haszonszerzési lehetőségekből tevődik össze. A vállalatok ren-
delkezésére álló erőforrásokat megfelelő kombinációban igénybe véve lehet 
versenyképes termékeket előállítani. Ebben a folyamatban általában több vál-
lalatnak kell részt vennie. 

Szokványos problémák, megoldások és a teljesítőképesség mérése 

Az ellátási lánc ilyen sajátos értelmezése különleges problémákat és 
megoldási lehetőségeket vet fel (7. táblázat). 

7. táblázat 
Stratégiai szempont: szokványos problémák, megoldások 

és teljesítőképesség mérése 
 
Szokványos 
problémák 

Leírás 

A piacra jutás ide-
jének 
különböző 
lehetőségei 

Melyik műszaki összetevőt és az ellátási lánc melyik partnerét kell 

ságokkal rendelkező termék kerülhessen a piacra? Ez nemcsak az 

A termék 
továbbítása – 
jövedelmező 
helyek 

Különböző piacok kiszolgálása esetében különböző haszonszerzési 
lehetőségekre számítunk. Ez függ az ügyféltől, a piac méretétől, 
vagy a csatorna jellemzőitől. Ezért valamennyi érintett szempontjából 
az idő függvényében változik a nyereség forrása. Ez az ellátási lánc 
szempontjából alapvető kihívást jelent. A területen tevékenykedő kivá-
ló vezetéssel nagyszerű  haszonszerzési lehetőségeket lehet kihasz-
nálni. 

összekapcsolni ahhoz, hogy elfogadható időn belül, a kívánt tulajdon-

elosztási partnerek, hanem pénzügyi és termelő kapacitás kérdése is. 

kiválasztása 

 
 

 



7. táblázat folytatása 
Szokványos 
problémák 

Leírás 

Az ellátási lánc 
rugalmassága 

Az ipar az idő függvényében változik. A vertikálisan integrált vállalatok 

vagy fordítva. Ezért a vállalatnak át kell gondolnia a láncon belül elfog-
lalt helyzetét és figyelembe kell vennie a termékszervezet, valamint a 
vállalat vertikális integrációjának mértéke közötti korrelációt, amikor az 
ellátási lánc hosszú távú konstrukcióját dolgozza ki. 

Szokványos 
megoldások 

 

Virtuális vertikális 
integrálás 

Az ellátási lánc irányításkor bizonyos kompetenciákat képviselő, bizo-
nyos vállalatok rendszerében kell kialakítani a kapcsolatokat és haté-

integrálást (az értéknövelés relatív részarányát) korrigálni kell. Foko-

az összehangolás megoldásához. Egyidejűleg meg kell különböztetni 
az alapvető és a kiegészítő kompetenciákat. 

A vertikális helyzet 
megválasztása 

A vertikális helyzet megválasztása potenciálisan jövedelmező helyzet 
elfoglalását jelenti a láncon belül. Ennek megfelelően a látszólag vé-
letlenszerű helyzetátrendeződések teljesen racionálisak. 

A horizontális 
helyzet megvá-
lasztása 

A környezeti változások megnehezítik annak előrejelzését, hogy mi-

lánc olyan stratégiai lehetőségeket nyújt, amelyeket kis beruházások-
ként kell felfogni. Ez lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a jövő-

dot nyújt arra, hogy később többet költsön az eredményesebb szerke-
zetre. Az ilyesmi teljesen ésszerű stratégiai programot jelent. Tehát az 
ellátási láncban elfoglalt helyzet előnyösen kihasználható. 

Rugalmasság, 
átrendezés 

A termék és az ellátási lánc struktúrája közötti összhang csak ideigle-

hogy alkalmazkodni tudjon az integrálási folyamatok változásaihoz. 
Termék-
konstrukció 

Műszakilag általában a fejlesztés két dimenzióban, a termék és a fo-
lyamat területén történik. Harmadik dimenzióként hozzászámítható az 
ellátási lánc felépítése. Ez a kiterjesztett összehangolási terület ma-

„összpontosítás” jelenti a gyártás és a logisztikai rendszer illesztését. 

termékspecifikáció és a folyamat lehetőségei közötti kapcsolatot biz-
tosítják. A „szerkezet” a termék és az ellátási lánc felépítése közötti 
normatív összefüggést definiálja. 

A teljesítőképes-
ség mérése 

 

A hálózatképzés 
időszükséglete 

Lásd fentebb 

A piacrajutás idő-
szükséglete 

A piacrajutás időszükséglete: piacképes termék tervezéséhez és kifej-
lesztéséhez szükséges idő. Azt méri, hogy milyen hosszú időt vesz 
igénybe, amíg a vállalat felismeri a piaci lehetőséget és egy termék, 

pokban, vagy években mérhető. 

arra kényszerülnek, hogy idővel megszüntessék az integrált struktúrát, 

konyan kell elosztani a kompetenciákat. A partnerek közötti vertikális 

zott képességekre van szükség az ilyen értéknövelő hálózaton belül 

lyen forgalmazási csatornák lesznek eredményesek. Tehát az ellátási 

ben, erőltetés nélkül, számára előnyös utat kövessen. Ez viszont mó-

nes. Tehát az ellátási láncnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, 

gába foglalja az összpontosítást, a szerkezetet és a technológiát. Az 

A „technológia” azokkal a követelményekkel foglalkozik, amelyek a 

vagy szolgáltatás formájában megjelenik a piacon. Hetekben, hóna-

 



 

7. táblázat folytatása 
 
Szokványos 
problémák 

Leírás 

A központi szer-
vezet kialakításá-
nak megtérülési 
ideje (ROI) 

A beruházás megtérülése. 

 
A stratégiai szempontból ideális ellátási lánc biztosítja, hogy az új termék 

időben jusson a piacra. A vállalat ugyanakkor arra törekszik, hogy a lánc ma-
gas haszonszintet biztosító szakaszát foglalja el. 

Az értékelés módja 
Az ellátási lánc eltérő megközelítései a teljesítőképesség különböző szem-

pontú értékelését indokolják. A választott szempontok alapján az ellátási lánc 
eredményes irányítása érdekében különböző célkitűzések a mérvadók. 

Egyik megközelítési mód sem tekinthető önmagában optimálisnak, ha-
nem leghelyesebb a teljesítőképesség különböző mérési módszereinek kom-
binálása. Kétirányú megközelítés látszik helyesnek: 

1. A szempont szintjén: milyen szempont érvényesül elsősorban az 
üzemgazdasági gyakorlatban? Ezt a kérdést úgy kell megválaszolni, 
hogy empirikusan megvizsgáljuk, milyen helyzetet foglalnak el a cégen 
belül az ellátási lánc irányítás a célkitűzések, az ellátási láncot irányító 
menedzserek oktatása és kiképzése szempontjából. A vizsgálat fo-
lyamán egyidejűleg bebizonyíthatjuk, képesek vagyunk-e a különböző 
szempontok létezését és az üzemgazdasági gyakorlat szempontjából 
érvényesülő jelentőségüket kimutatni.  

2. A teljesítőképesség mérésének szintjén: milyen módszert használnak az 
üzemgazdasági gyakorlatban az ellátási lánc teljesítőképességének mé-
résére? A külső és belső vállalati beszámolók elemzésével válaszolha-
tunk erre a kérdésre. Egyidejűleg az alkalmazott módszer alapján ponto-
sabb felvilágosítást kapunk arról is, hogy a gyakorlati szakemberek mi-
lyen szempontból értelmezik az ellátási lánc irányítást. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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