
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA 

Az ellátási lánc információáramlási diagramja – 
elmélet és gyakorlat 

Az elmúlt években a kereskedelmi korlátozások enyhülése, valamint a 
gyors technológiai fejlődés, a világpiaci verseny drámai erősödését ered-
ményezte. Ez arra ösztönzi a vállalatokat, hogy az áruszállítási folyamato-
kat gyorsabban, megbízhatóbban és olcsóbban végezzék. Így az erősödő 
versenyhelyzetben is megőrizhetik, sőt erősíthetik piaci pozíciójukat. Az üz-
leti élet e növekvő kihívásokat jelentő területe az ellátási lánc irányítás 
(Supply Chain Management = SCM). Az ellátási láncban az áru a gyárak, 
raktárak és elosztó központok összetett rendszerén keresztül áramlik, több-
féle szállítási mód igénybevételével. A vállalatok egyre nagyobb figyelmet 
szentelnek a hatékony ellátási lánc kialakítására, mivel ez jelentős mérték-
ben hozzájárul a cég versenyképességének megőrzéséhez. 
Az információk kezelése az ellátási lánc fontos részét képezi. Az ellátási 
lánc egyes elemeinek összehangolt irányítása elengedhetetlen feltétele a 
hatékony működésnek. Ehhez nyújt segítséget az ellátási lánc információ-
áramlási folyamat elemzése és az információáramlási diagram (Data Flow 
Diagram = DFD). 

Tárgyszavak: ellátási lánc; információs rendszer; 
információáramlási diagram; információtorzulás; 
húzó ellátási lánc; nyomó ellátási lánc; 
hibrid ellátási lánc; kőolaj; csővezeték; 
Amerikai Egyesült Államok. 

Mire jó az információáramlási diagram? 
Az információáramlási diagram (a hazai szakirodalomban az információ-

kapcsolati diagram elnevezés is használatos) az ellátási lánc információs fo-
lyamatait szemlélteti, és elsődlegesen az információáramlás összehangolását 
segíti. Az információáramlás szervezése lehet „nyomó” (push) vagy „húzó” 
(pull) rendszerű. Vegyes rendszer esetén, ahol mindkét irányú adatáramlás 
jelen van, a kétféle információáramlási rendszer kapcsolódási pontja az ellátá-
si lánc leggyengébb láncszeme. Nagyobb figyelmet szentelve a vállalat elsőd-
leges adatáramlási rendszerére, javítható az ellátási lánc megbízhatósága, 
valamint az adatfeldolgozási eljárások fejlesztésével csökkenthetők az infor-
mációhiány okozta veszteségek. 

 



Az alábbiakban az Alaskan North Slope Oil (ANS) ellátási láncát és an-
nak információs rendszerét ismerhetjük meg. Az ANS által alkalmazott gyakor-
lat egyszerű, ugyanakkor rendkívül hatékony logisztikai megoldás, amely mo-
dellként szolgálhat más ellátási rendszerek kialakításához is. 

Az információs rendszer problémái 
A logisztikai rendszerekben előforduló információkezelési problémákról 

már sokan, sok helyen írtak. A következőkben ezek közül a legfontosabbakat 
emeljük ki. 

Az információhiány egyre nagyobb problémákat, szükségtelenül magas 
készletszinteket eredményez, ahogy végighalad a teljes ellátási láncon. Ezt a 
szakirodalomban „ostorcsapás effektus” néven ismert jelenséget először a jól 
ismert „sörjáték szimulációban” mutatták be. A sörjáték egyik legfontosabb 
eredménye, az ún. „rendszer által meghatározott viselkedési modell", ami ese-
tünkben azt jelenti, hogy az információk torzulása szoros kapcsolatban van az 
ellátási lánc felépítésével. Az információáramlási diagram alapvető eleme az 
ellátási láncnak, így ennek szerkezete jelentős mértékben befolyásolja az in-
formációk torzulását is. 

Információtorzulás 

Van néhány folyamat, amely szükségszerűen az információk torzuláshoz 
vezet. Így például a fölösleges készletek árcsökkentéshez vezethetnek, amely 
mesterségesen gerjeszti a keresletet, többlet megrendelést generál, amelynek 
eredményeként tovább növekszik a készletállomány. Az információk elferdíté-
se lehet szándékos is. Például a vevők szándékosan több árut rendelnek, 
hogy tényleges igényeiket ki tudják elégíteni, olyan esetekben, ha a gyártási 
kapacitások vagy a szállítási lehetőségek korlátozottak. 

Az 1990-es évek közepén a kanadai kőolaj-kitermelés gyors növekedés-
nek indult. Érzékelve a kőolajvezetékek korlátozott kapacitását széles körben 
elterjedt az a félelem, hogy olajkutakat kell bezárni, ill. a felhasználók kifogy-
nak meglévő készleteikből. Így jelentős árengedmény kaptak azok a vevők, 
akik azonnal elszállították a vásárolt olajat. Mindez azt eredményezte, hogy a 
rendelések jelentős mértékben túlhaladták a kőolajvezetékek kapacitását. Az 
olajkitermelő vállalatok mindent elkövettek annak érdekében, hogy vissza-
szorítsák a túlzott rendeléseket, megpróbálták kieszközölni, hogy büntető in-
tézkedésekkel sújtsák az ügyeskedő szállítókat. A probléma azonban még 
évekig éreztette hatását. 

Információsúrlódás 

Egy másik gyakori gond az aktuális információk eljuttatása az érdekeltek 
számára. Egy lekésett szállítási kapcsolat az ellátási láncban, azt eredmé-

 



nyezheti, hogy a vevő késve kapja meg a rendelt árut, ill. a termelő üzem ese-
tén a megrendelt anyagok késedelmes beérkezése a gyártás leállását is 
eredményezheti. Ha azonban az érintettek gyorsan értesítést kapnak a prob-
lémáról, esetleg új szállítási lehetőséget kereshetnek és ezzel a súlyosabb prob-
lémák megelőzhetők, vagy a vevők, ill. a termelő vállalatok időben meghozhatják 
a szükséges intézkedéseket. Például a viharok az Alaszkai-öbölben késleltethe-
tik az olajszállító tankerek berakását. Ez a North Slope finomító kényszerű 
üzemszünetét is okozhatja, ill. késleltetheti a vevői kiszállításokat. A viharok mi-
atti késedelemről időben értesülve a szállítók a prioritásoknak megfelelően oszt-
hatják fel a meglévő készleteket, míg a vevőknek elég idejük marad, hogy új be-
szerzési források után nézzenek, amennyiben ez szükséges. 

Az „információsúrlódás” az a probléma, melyet az utolsó pillanatban le-
adott megrendelések, ill. a rendelések utólagos megváltoztatása, vagy a gyár-
tás során előforduló mechanikai, csomagolási, szervezési hibák és az utóla-
gos adatmódosítások okoznak. Ezeket az információsúrlódásokat a lehető 
leghamarabb fel kell ismerni, és tájékoztatni kell róla az érintetteket, annak 
érdekében, hogy negatív hatásait ki lehessen küszöbölni. 

A cél olyan súrlódás- és torzulásmentes információs rendszer kialakítása, 
amelyben a szükséges adatok a kellő időben és helyen az érintettek rendel-
kezésére állnak.  

Az információs rendszer problémáinak kezelése 
Az információs rendszer hatékonysága javítható 
• a vonalkódos áruazonosítás alkalmazásával, 
• az internet, az EDI által nyújtott szolgáltatások bevezetésével, 
• az értékesítés-központú rendszerek működtetésével. 
Ezek a technológiai lehetőségek csökkentik az információgyűjtés során 

előforduló hibalehetőséget, és gyors adatáramlást tesznek lehetővé. A válla-
latirányítási rendszerek (ERP) alkalmazásával kiküszöbölhető a kettős adat-
felvétel, valamint a szükséges adatok a vállalaton belül minden érintett számá-
ra hozzáférhetővé válnak. De ezen technológiai megoldások nem képesek 
megszüntetni az információs torzulásokat, és nem képesek kiválasztani azt 
sem, hogy kinek a részére kell továbbítani az információkat. 

Bővített ellátási lánc 

A bővített ellátási lánc előnye, hogy az értékesítési adatokat közvetlenül 
továbbítják a lánc minden egyes szereplőjéhez. Így az ellátási lánc működte-
tésében érintettek döntéseiket pontos és aktuális értékesítési adatok alapján 
tudják meghozni, továbbá, mivel az adatokat nem az ellátási lánc szereplői 
adják tovább egymásnak, kiküszöbölhető az információk torzulása is. 

 



Kevesebb kapcsolat, rövidebb lánc 
Egyesek az információ torzulásának kiküszöbölésére a döntéshozói kap-

csolatok számának csökkentését javasolják. Például a megrendelők közvetlenül 
a termelő vállalatoknak adhatják le megrendeléseiket, megkerülve a disztribúto-
rokat. Ezzel növelhető az információáramlás sebessége és csökkenthető a rea-
gálási idő az ellátási láncon belül. A másik eljárás az ellátási lánc rövidítése, ami 
csökkenti az információáramlás idejét az egyes funkcionális kapcsolatok között 
és elősegíti ezen kapcsolati rendszerek hatékony működését. 

Információáramlási diagram 
Az ellátási lánc működését alapvetően meghatározza annak felépítése, ami 

egyben befolyásolja az ellátási láncon továbbított információk torzulásának mér-
tékét is. Az információáramlás mikéntje pedig az ellátási lánc felépítésének alap-
vető eleme. Ha az információs kapcsolatokat grafikusan is megjelenítjük, akkor 
lehetőség nyílik annak elemzésére, fejlesztésére. Azonosítható továbbá az az 
információs körforgás, amely az információk egyre nagyobb mértékű torzulásá-
hoz vezethet, és fejleszthető az adatfeldolgozási rendszer is. 

Végül pedig szükség van az információáramlás irányítására is. A lánc 
egyes elemeinek tervezési tevékenységét össze kell hangolni egymással, 
hogy csökkentsük az időveszteséget. A kész ütemterv határozza meg a jár-
művek és az áruk mozgását. Szállítási problémák (mint pl. az áruhiány, vagy 
az elégtelen szállítási kapacitás) esetén szükség lehet az ütemterv módosítá-
sára is. Végül pedig nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy szállítás köz-
ben sokféle egyéb adat (pl. időjárási tényezők, rendelések változása stb.) to-
vábbítására is szükség lehet az információs láncban. 

Az ütemterv és a szállítás módosítására egyéb okok miatt is szükség le-
het. Az információáramlási diagram segítséget jelenthet abban is, hogy ezeket 
a problémákat, hogyan lehet a leghatékonyabban kezelni. 

Információáramlási diagram a logisztikában 
Előkészületek 

Az 1. ábra a szállítási tevékenységhez kapcsolódó információáramlási diag-
ramot mutatja be. Ebben az esetben az árut a termelő vállalatnál, vagy külső rak-
tárban, esetleg egy elosztó központban készítik elő a szállításra. A tényleges 
szállítást meg kell tervezni, és fel kell adni a megrendelt árut. Az elkészült ütem-
terv határozza meg milyen árut és mikor lehet felrakodni a szállító járműre. A 
megrendelt áruféleségek esetenként nem állnak azonnal rendelkezésre, vagy 
előfordulhat, hogy a szükséges árukészlet rendelkezésre áll ugyan, de nincs 
hozzá megfelelő szállítóeszköz. A szállítási terv készítése a rendelkezésre álló 
készletek és a szállítási kapacitások összerendelését, valamint a feladások idő-
beni megtervezését jelenti. A szállítási terv készítése jellemzően a termelő válla-
latok feladata, általában heti és havi bontásban készül. 
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1. ábra Szállítási tevékenys

diagram
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A „nyomó” rendszerű ellátási lánc 

A „nyomó” rendszerű ellátási láncban a figyelem központjában az áruk fi-
zikai mozgása, a szállítás áll. Ennek megfelelően a megrendelt árunak mindig 
rendelkezésre kell állnia a raktárban vagy a termelőnél akkor, amikor a szállí-
tási kapacitások rendelkezésre állnak, annak érdekében, hogy a folyamatos 
szállítás fenntartható legyen. Ilyen ellátási láncot szemléltet a 2. ábra, amely 
az árufogadás tevékenységét is magában foglalja. 
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2. ábra „Nyomó” rendszerű ellátási lánc információáramlási diagramja 
 
Az árufogadás az áru rendeltetési helyén végzett tevékenység. Mindazo-

kat a munkafolyamatokat magába foglalja, amelyek a szállítóeszközök érkez-
tetésével és az áru kirakásával összefüggnek. A „húzó” rendszerű ellátási 
láncban az árufogadás folyamata hasonló módon történik, mint a „nyomó” 
rendszerű ellátási láncban a szállítás folyamata. 

Az áruátvétel tervezése során meg kell győződni arról, hogy rendelkezés-
re áll-e a kirakodáshoz és a tároláshoz szükséges hely, és egyeztetni kell a 
szállítókkal az áruk érkezési idejét is. A gyakorlatban azonban az áru vagy 
korábban, vagy később érkezik a tervezettnél és a kirakodáshoz szükséges 
feltételek sem teljesülnek minden esetben.  

 



A „húzó” rendszerű ellátási lánc 
A „húzó” rendszerű ellátási láncban alkalmazott árufogadás folyamatát, 

annak információáramlási diagramját a 3. ábra szemlélteti. 
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3. ábra „Húzó” rendszerű ellátási lánc információáramlási diagramja 
 
A „húzó” rendszerű ellátási láncban a hangsúly az áru beszállításán van. 

Vagyis az ellátási láncban csak vevő kérésére indulnak útjukra a megrendelt 
áruk. Így a raktárkészleteket mindig csak a megrendelésekből eredő fogyás-
nak megfelelő áruval kell újra feltölteni, ami hatékony készletgazdálkodást 
tesz lehetővé az ellátási lánc minden egyes szereplőjének. 

Az 1. ábrán feltüntetett diagram alkalmas a raktári és a szállítói tevékeny-
ségek elemzésére is, ha az ábra feliratait a megfelelő módon kicseréljük. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az ellátási lánc teljes információ-
áramlási diagramja „áruszállítási” és „árufogadási” folyamatok láncolatából 
tevődik össze, ahogy azt 4. ábra szemlélteti. 

Az ellátási láncban elképzelhető, hogy minden egyes lépcsőben egy-egy 
vevő kapcsolódik be a folyamatba. Lehetséges azonban olyan ellátási lánc is, 
amelyben a vevő csak az utolsó fázisban jelenik meg. A vertikálisan integrált 
láncban az irányítás központosított, az ellátási lánc minden egyes elemét köz-
pontilag irányítják, ill. hangolják össze. A gyakorlatban ettől eltérő megoldások 
is léteznek. 
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4. ábra Az ellátási lánc teljes információáramlási diagramja 

Az ellátási lánc információáramlási diagramjának 
alkalmazása 

Az ütemtervvel kapcsolatos információk horizontálisan áramlanak a lánc 
egyes elemei között. Az árufeladáshoz kapcsolódó információ a raktárak, ill. a 
szállító vállalatok irányába áramlik. A fizikai folyamatokhoz kapcsolódó sokféle 
információ pedig a raktártól és a szállítótól kiindulva jut el az érintettekig. A fő 
feladat: mindezen információk felhasználásával a tervezési folyamat során a 
megfelelő ütemterv kialakítása. 

Fontossági sorrend 

Az ellátási láncban sokféle információ áramlik, de nem mindegyik egy-
forma fontosságú. Némelyik feladat időben való elvégzése alapvető fontossá-
gú, mások kevésbé fontosak. Azoknak a feladatoknak a meghatározása, ame-
lyek késedelmes befejezése a teljes folyamat időbeli elhúzódását eredménye-
zi, a jól ismert „kritikus út” módszerrel történhet. Az ellátási lánc irányítása alá 
nem tartozó tényezők azok a külső szereplők, melyek szolgáltatóként szerepet 
játszanak az ellátási lánc működtetésében, de nem elemei a láncnak. Így kü-
lön figyelmet érdemelnek az ellátási láncon belül azon csomópontok, ahová 
ezek a szolgáltatók csatlakoznak. Ezekben a csomópontokban (mint pl. az 
árufeladás) valósul meg az adatáramlás irányítása. Ezeken a csomópontokon 
keresztül kerül továbbításra a megrendelés a raktárak és a szállító vállalatok 
felé, ill. ide futnak be a raktárak és a szállítók visszaigazolásai is. Ezek a cso-
mópontok jelenthetik a kiszállítás, vagy a beszállítás tevékenységét is attól 
függően, hogy „nyomó” vagy „húzó” rendszerű ellátási láncról van szó. 

 



Az 5. és a 6. ábra a „nyomó” rendszerű ellátási lánc információáramlását 

lánc esetén a folyamatok azonosak ugyan, de az információáramlás elsődle-
ges iránya fordított. 

szemlélteti. Az 5. ábra a szállító tevékenységét mutatja be. A „húzó” rendszerű 
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5. ábra Szállítási tevékenység információáramlási 
diagramja 

Tervezési feladatok 

Az ellátási lánc minden egyes kapcsolódási pontjában szükség van a fo-
lyamatok tervezésére, ill. a tervezési folyamat összehangolására is annak ér-
dekében, hogy az anyagáramlás megfelelő módon történjen. A teljes folyamat 
összehangolását az egyes tervezési eljárások végrehajtásának időbeli sor-
rendje határozza meg. 

A tervezési eljárások befejezésének időbeli sorrendjét maga az informá-
ciós rendszer szabja meg, függetlenül attól, hogy „nyomó” vagy „húzó” rend-
szerű ellátási láncról van-e szó. „Nyomó” rendszerű ellátási láncnál a kiindulá-
si pont a rendelkezésre álló árukészlet nagysága, melyet az értékesítési csa-
tornán kell keresztül „nyomni”.  Ebben az esetben az ellátási lánc első elemé-
nek szállítási tervét kell az első lépésben elkészíteni. Ezt követően a lánc to-

 



vábbi tagjainak szállítási tervét kell kimunkálni. Az eljárás hátránya, hogy a 
lánc egyes pontjaiban oly módon történik a terv elkészítése, hogy nem tudjuk 
mi fog történni az áruval a lánc következő pontjában (mivel itt a tervezési fo-
lyamat még nem ment végbe). Így előfordulhat, hogy a szállított áru előbb ér-
kezik meg, mint ahogy azt az áru átvevője tervezte. 
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6. ábra Készletezési tevékenység információáramlási 
diagramja 

 
 
Az ellátási lánc működését befolyásoló információk a külső szereplőktől 

indulnak ki, melyek befolyásolják a tervezési folyamatot is. A hatékony műkö-
dés érdekében külön figyelmet kell fordítani ezen információk értékelésére és 
közvetlenül az érintettekhez kell azokat eljuttatni annak érdekében, hogy mi-
nimalizálni lehessen az információk útközbeni torzulását. Ezt a célt többféle 
módon is meg lehet valósítani. Egyik módszer a napi operatív értekezletek 
szervezése, amelyben minden ellátási lánc tervezésben és a szállításban ér-
dekelt szereplő képviselteti magát, akár személyesen, akár telefonkonferencia 
útján. Egy másik lehetséges megoldás, hogy az operatív információkat köz-
pontilag továbbítják az érintettek felé, hozzákapcsolva azokat az ellátási lánc-
ban rendszeresen továbbított adatokhoz. 

 



Az ANS esettanulmánya 

Az elosztási feladat 

Az Alaskan North Slope Oil (ANS) speciális ellátási láncon keresztül érté-
kesíti termékeit. A nyersolajat az alaszkai olajmezőkön termelik ki és a 800 
mérföld (kb. 1300 km) hosszú Alaskan Pipeline (TAPS) kőolajvezetéken ke-
resztül juttatják el az Alaszka déli partjainál fekvő, egész évben jégmentes 
Valdez kikötőjébe. A valdezi kikötő hatalmas olajtartályaiból kerül a nyersolaj a 
tankhajókba, melyek a nyugati part és a közép-nyugati vagy a távol-keleti fi-
nomítókba szállítják a nyersolajat. 

Az ellátási lánc többszörösen összetett. Több olajmezőről, több csőveze-
téken keresztül jut el az olaj a tárolótartályokba, és onnan kerül tovább a tank-
hajókba, amelyek a vevőkhöz szállítják az olajat. Ez a sokszereplős rendszer 
nagyszámú kombinációs lehetőséget rejt, ami összetett tervezési feladatot 
jelent. 

Virtuális csővezetékek 

Az említett „több” csővezeték fizikailag ugyan egyetlen szállítóvezetéket 
jelent, melynek azonban több tulajdonosa van, akiknek megvan a maguk ré-
szesedése a teljes szállítási kapacitásból, és erre egyéni díjrendszert alkal-
maznak. Az egyes tankerek eltérő paramétereik miatt nem alkalmasak minden 
vevő kiszolgálására. Pl. ha a tanker kapacitása sokkal nagyobb, mint a vevő 
igénye, vagy a hossza, ill. mély merülése miatt nem tud a vevő által megjelölt 
kikötőbe beállni. Végül pedig a vevők rendeléseikben meghatározott időinter-
vallumban kérik a szállítást. Ha a szállítmány túl korán érkezik a finomító nem 
tudja fogadni a nyersolajat, mivel tartályai teli vannak, ha pedig túl későn érke-
zik, akkor a finomító kifogyhat nyersanyagkészleteiből. 

Vertikális integráció 

Az ANS ellátási rendszere vertikálisan integrált. A BP-Amoco birtokolja az 
ANS olajkutjainak többségét, ugyanakkor más termelőktől is vásárol nyersola-
jat. A kitermelt olajat a BP-Amoco továbbíthatja kőolajvezetéken keresztül a 
saját szállítási kapacitásának terhére, vagy vásárolhat szállítási kapacitást a 
vezeték többi tulajdonosától is. Mivel a kőolajvezetéket közösen használó cé-
gek tevékenysége állami szabályozás alá tartozik, így a szállítási kapacitást 
birtokló cégek kötelesek minden szállítási megrendelést teljesíteni. Ha a BP-
Amoco olyan mennyiségű szállítási megrendelést kap, amely meghaladja a 
teljes szállítási kapacitását, akkor a teljes megrendelési állományt felosztják a 
tulajdonosok között. Ha a szállítási kapacitások így sem elegendőek, akkor a 
BP-Amoco szünetelteti a kőolaj kitermelést az alaszkai kútjainál. Ezzel a meg-

 



oldással az olajvállalatok csökkenthetik a termeléskiesés kockázatát és része-
sedhetnek az alacsonyabb szállítási díjak előnyeiből is. 

Törvényi szabályozás 

Szintén törvény írja elő, hogy az Alaskan North Slope Oil által használt 
tankhajókat az Egyesült Államokban kell gyártani, és amerikai tulajdonban kell 
lenniük. Mivel az amerikai gyártási költségek valamint a munkabérek egyaránt 
magasabbak a világpiaci átlagnál, csak nagyon kevés törvényi előírásoknak 
eleget tevő tankhajó áll rendelkezésre és szinte valamennyi az ANS tulajdo-
nosainak kezelésében van. Vagyis a BP-Amoco tulajdonképpen saját flottájá-
val szállítja az olajat a vásárlók által megjelölt kikötőkbe. A speciális szállítási 
feltételek miatt az eladások FOB paritáson történnek. 

Az ANS legfontosabb vásárlói a nyugati-parti finomítók, melyek Seattle, 
San Francisco és Los Angeles környékén találhatók. Ezen kívül van né- 
hány vevő a Távol-Keleten is. Korábban az ANS szállított olajat a kontinens 
belsejébe is csővezetéken keresztül, továbbá a dél-amerikai kontinens meg-
kerülésével a karibi országokba és a Panama-csatornán keresztül a Mexikói-
öbölbe. 

A „nyomó” rendszerű ellátási lánc 
és elágazásai 

Az ANS ellátási lánca klasszikus „nyomó” rendszer szerint működik. Az 
értékesítési tervet elsődlegesen a termelés határozza meg. A cél a havi terme-
lési előrejelzésnek megfelelő mennyiségű olaj értékesítése, mivel az olajkutak 
leállítása jelentős költségekkel járna. Szintén kockázatot jelent a túltermelés 
is, mivel a szükségesnél nagyobb mennyiségű olaj csak alacsonyabb áron 
értékesíthető. Az árcsökkentés kiküszöbölésére két alternatív megoldást al-
kalmaznak. Egyrészt lehetőség van a felesleg tárolására a nyugati-part olaj-
terminálján (elsődleges piac) vagy lehetséges az olajat tovább szállítani más 
piacokra, amennyiben a nyugati parton kialakult ár nem megfelelő. 

Az elmúlt időszakban az ANS Los Angeles-en keresztül továbbította az 
olajat a kontinens belseje felé, csővezetéken keresztül. Továbbá a Panama 
csatornán keresztül a Mexikói-öbölbe, valamint a dél-amerikai kontinens meg-
kerülésével a karibi államokba. Ezeket az alternatív lehetőségek használták ki 
a más piacokon való értékesítésre. 

A BP-Amoco birtokolja az ANS többségét és a Transzalaszkai Kőolajveze-
tékben birtokolt szállítási kapacitását, valamit saját tankhajóflottáját felhasználva 
szállítja el a kitermelt olajat. Ennek megfelelően a vertikálisan integrált ellátási 
lánc (az olajmezőktől a vevőkig) hatékonyan és alacsony költségek mellett üze-
meltethető. A fizikai folyamatok optimális működése érdekében megkülönbözte-
tett figyelmet kell fordítani a hatékony információáramlásra.  

 



A „nyomó” rendszerű ellátási lánc tervezése 

Az ANS teljes információáramlási diagramját vizsgálva (7. ábra) a ve- 
vő ténylegesen csak az ellátási lánc végén jelenik meg, ami azt jelenti, hogy 
az ellátási lánc többi része láthatatlan marad számára. A vevők kizárólag az 
értékesítést és a vevői kiszállítást szervező munkatársakkal vannak kapcso-
latban. 
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lításokat tervezik meg. Vagyis az információáramlás szintén „nyomó” rendszerű. 
A tervezési folyamat egészen november végéig tart. 

A „húzó” rendszerű – a vevői igényeken alapuló – folyamat a rendelések-
nek megfelelő szállítások tervezésével kezdődne, majd a hajók megrakásának a 
kőolajvezeték szállítási kapacitásának megtervezésével folytatódna és csak ez 
után következhetne a termelési terv kidolgozása. Az ellátási lánc „húzó” rendsze-
rű tervezése a kőolajkitermelés periodikus leállítását és újraindítását tenné szük-
ségessé, ami elfogadhatatlan az olajkutak hatékony üzemeltetésénél. Továbbá a 
Valdez olajterminál tárolókapacitásának kibővítését tenné szükségessé, hogy a 
változó szükségleteket ki lehessen elégíteni. 

Az operatív információk kaotikus természete 

Az operatív információk az áruszállítás és az ellátási lánc külső szereplő 
között áramlanak. Ezek az információk magukba foglalják a Transzalaszkai 
Kőolajvezetéken keresztül szállított olaj mennyiségét a tankhajókkal kapcsola-
tos adatokat (mikor és mennyi olajat rakodnak és mi a rendeltetési kikötő) va-
lamint azt is, hogy a vevő milyen határidővel várja a szállítás teljesítését. Az 
operatív információk alapján folyamatosan adatok nyerhetők a szállított olaj 
mennyiségéről, a hajók pillanatnyi helyzetéről és sebességéről, az időjárási 
viszonyokról, valamint az esetenként előforduló egyéb problémákról. Ezek az 
adatok többféle forrásból érkeznek és rendkívül fontos, hogy a lehető legha-
marabb, és torzítás nélkül jussanak el a megfelelő személyhez. 

A kaotikus információáramlás kezelése érdekében a BP napi operatív ér-
tekezleteket tart. Minden munkanap elején az ANS munkatársai telefonkonfe-
rencia keretében tájékoztatják egymást az aktuális operatív információkról. Így 
a szükséges adatok azonnal és közvetlenül jutnak el az érintettekhez, ami 
szükség esetén lehetővé teszi a gyors beavatkozást. 

Az ANS információs rendszerének logisztikai 
elemzése 

Az ANS ellátási lánc vertikálisan integrált, „nyomó” rendszerű ellátási 
lánc. A vertikális integráció a BP-Amoco-tól indul ki és átfogja a tervezés és 
szállítás tevékenységét az olajkutaktól egészen a vevőkig. A közvetlen irányí-
tás a tervezésben és a szállításban lehetővé teszi az az információáramlás 
optimalizálását is. 

A „nyomó” rendszerű információáramlás azt jelenti, hogy a tervezési fo-
lyamatban az olajkutak termelését határozzák meg elsőként, ezt követően a 
kőolajvezeték szállítási kapacitását tervezik meg, majd a tengeri szállításokat 
és a folyamat legvégén a vevői kiszállításokat. A rendszer hátránya, hogy a 
szállítási terveket előbb készítik el, mint ahogy a vevői igények ténylegesen 

 



ismertek lennének. Amennyiben a valós vevői igények ezt szükségessé te-
szik, a szállítási terv módosítható. 

A vevőkiszolgálás színvonala azzal jellemezhető, hogy a tényleges ki-
szállítás mennyire képes megfelelni a vevők elvárásainak. Mivel a nyersolaj 
rendkívül árérzékeny termék az eladási ár a vevőkiszolgálás fontos részét ké-
pezi, ennek megfelelően az alacsony költségekkel működő ellátási lánc kulcs-
fontosságú kérdés. 

Szolgáltatásfejlesztési tervek 

Amennyiben az ellátási láncban a vevői szolgáltatásokat oly módon pró-
bálnák meg fejleszteni, hogy a vevői rendelések aktiválják az ellátási láncot, 
akkor ez a Valdez terminál tárolói kapacitásának növelését igényelné, vala-
mint esetenként az olajkutak időszakos leállítását is szükségessé tenné az 
igények ingadozásának megfelelően. Továbbá ha a szállításokat az első meg-
rendelő igényeinek megfelelően teljesítenék, akkor a többi vevő szállításainak 
teljesítéséhez nem mindig állna rendelkezésre a megfelelő időben szállítási 
kapacitás. Ez a megoldás jelentős mértékben növelné a költségeket és csök-
kentené a kiszolgálás minőségét. 

A kiszolgálás minősége növelhető lenne az átfutási idő csökkentésével 
is. Például ha a jelenlegi egy hónapos átfutási időt két hétre csökkentenék. 
Ezzel a megoldással a vevők készletgazdálkodása is hatékonyabbá válna és 
a hajók érkezés idejét is pontosabban lehetne meghatározni. Ugyanakkor két 
hét alatt kevesebb hajót lehetne kirakodni, kevesebb vevőt lehetne kiszolgálni, 
ami azt jelenti, hogy a vevői igényeket nehezebben lehetne összeegyeztetni a 
készletekkel, ill. a rendelkezésre álló szállítási kapacitásokkal. Ez pedig akár 
üzletvesztéshez is vezethet. További nehézséget jelent, hogy az olajipar ha-
gyományosan havi értékesítési ciklusokkal dolgozik. 

Végül pedig növelhető lenne a szolgáltatás színvonala úgy is, ha az infor-
mációáramlást gyorsítjuk. A napi telefonkonferencia ezt a célt szolgálja. 

Összehasonlítás a sörjátékelmélettel 
Az ANS valós logisztikai rendszerének elemzése jól kiegészíti a sörjáték-

elméletet. Az ANS ellátási lánca tisztán „nyomó” rendszerű, melynek mozgató-
rugója az eladandó készletek nagysága. Az információáramlás valamint a lánc 
egyes elemeiben a tervezés folyamata a nyersolaj fizikai áramlásával meg-
egyező irányú. 

A sörjátékelmélet „húzó” rendszerű ellátási láncra épül, ahol a lánc motor-
ja a vásárlói igény. A lánc egyes szereplői egyszerre visszacsatolás nélkül 
tervezik meg a kiszállítások ütemét. Vagyis a tervezési folyamat úgy zajlik, 
hogy az egyes szereplőknek nincs információjuk a másik szállítási terveiről. 
Az információ a fizikai anyagáramlással ellentétes irányú, ill. az ütemtervek 

 



elkészítésében egyáltalán nem figyelhető meg ilyen áramlás, mivel ezek egy-
mással párhuzamosan egy időben készülnek. Ha a lánc egyes szereplőinek 
ütemtervét nem egy időben, hanem egymás után, visszacsatolások közbeikta-
tásával készítjük el, csökkenthető az ostorcsapás-effektus hatása. 

A „húzó” rendszerű ellátási láncban a torzulások csökkenthetők, oly mó-
don, hogy a vevői igényeket továbbítjuk a láncban egyre feljebb lévő szerep-
lők felé. Az ANS ellátási láncában a valóságtól elrugaszkodott eredmények 
megjelenésének kiküszöbölését célozza az ütemtervek elkészítésénél folya-
matosan alkalmazott visszacsatolás. 

Az ANS ellátási láncának és általában minden valós ellátási láncnak megfe-
lelően rugalmasnak kell lennie, annak érdekében, hogy a képes legyen alkal-
mazkodni a nem várt eseményekhez. A napi operatív értekezletek, mindkét típu-
sú ellátási lánc esetében jól szolgálják ezt a célt, és hozzájárulnak ahhoz is, 
hogy a döntéshozókhoz első kézből jussanak el a szükséges információk.  

Végül pedig elmondhatjuk, hogy az ANS rendszere, valamint sok más 
„nyomó” rendszerű ellátási lánc működését alapvetően befolyásoló tényező a 
gazdaságos termelés mértéke. A folyamatos termelés biztosítása érdekében 
vált szükségessé az alternatív értékesítési és tárolási lehetőségek beiktatása 
a rendszerbe. A „húzó” rendszerű ellátási láncban a cél a fogyasztói igények 
folyamatos és teljes mértékű kiszolgálása. Mivel a vevői igények folyamatosan 
változnak a „húzó” rendszerű ellátási láncnak rendkívül gyorsnak kell lennie, 
vagy megfelelően elhelyezett regionális raktárakra van szükség, vagy gyorsan 
meg kell találni az alternatív ellátási lehetőségeket. 

Hibrid ellátási lánc 
Az ellátási lánc szervezése történhet úgy is, hogy a lánc eleje „nyomó", a 

vége pedig „húzó” rendszerű. Ha a lánc eleje „nyomó” rendszerű, az megfelel 
a termelők gazdaságossági elvárásainak. Ha az ellátási lánc vége pedig „hú-
zó” rendszerű, az lehetővé teszi a vevői igények teljes körű kielégítését. Egy 
ilyen hibrid ellátási láncban a folyamatok egyszerre indulnak el a lánc mindkét 
végéről. Az ellátási lánc stratégiai fontosságú pontja, ebben az esetben a 
„nyomó” és a „húzó” rendszer találkozási pontján van. A hibrid rendszer infor-
mációáramlási diagramját a 8. ábra szemlélteti. Vegyük észre, hogy a lánc 
végeiről kiinduló elsődleges információáramlás csak a csatlakozási pontig tart. 
Ez pedig a hatékony készletgazdálkodásban okozhat nehézségeket. Mivel a 
csatlakozási pontban a lánc „nyomó” rendszerű részéből nem érkezik infor-
máció, így nem lehet tudni, hogy mennyi áru érkezik a lánc ezen eleméhez. 
És ehhez hasonlóan arról sincs információ, hogy a lánc másik „húzó” rendszer 
szerint szervezett végéről mennyi árut szállítanak el a csatlakozási pontról. 
Ezek a tényezők gátolhatják az ellátási lánc hatékony működését. Továbbá, 
mivel a lánc egyik felét a rendelkezésre álló készletek, míg a másik felét a ve-

 



vői igények aktiválják, a kereslet és kínálat eltérései együttesen jelentkeznek a 
csatlakozási pontban. 
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8. ábra Hibrid rendszerű ellátási lánc információáramlási diagramja 

Mikor húzzunk? Mikor nyomjunk? 

Egyes vélemények szerint a globális ellátási láncok igen hosszú átfutási 
idővel működnek és ennek megfelelően a „nyomó” rendszerű láncban kiemelt 
figyelmet kell fordítani a szállítási határidők betartására és az alacsony műkö-
dési költségekre. A csatlakozási ponton túl, a lánc „húzó” rendszerű részében, 
viszont a vevői igények maximális kiszolgálására kell törekedni. 

Mások arra a megállapításra jutottak, hogy a „nyomó” rendszerű ellátási 
lánc alkalmazásával elsősorban a termelők költségei tarthatók alacsony szin-
ten az alacsony szállítási költségek révén, az ellátási lánc kapcsolódási pont-
jáig. A „húzó” rendszerű ellátási lánc pedig a vevői kiszolgálás magas szintű 
megvalósítását segíti, ugyanakkor a költségei is magasabbak. 

Vannak kutatók, akik védelmükbe veszik az ellátási lánc gyorsaságát ki-
emelő megközelítést. Ez a teljes átfutási idő csökkentésének és a szolgáltatá-
sok bővítésének kombinációjával javítja a vevői kiszolgálás színvonalát. 
Ugyanakkor az átfutási idő csökkentése a lánc „nyomó” rendszer szerint szer-
vezett részében tovább javítja a lánc működését. 

Szétválasztó pontok 

Az kereslet és kínálat torzulásaiból adódó problémák hatása jelentős 
mértékben csökkenthető, ha helyesen választjuk meg a „nyomó” és „húzó” 
rendszerű ellátási láncok kapcsolódási helyét (decoupling point = szétválasztó 
pont). A globális ellátási láncok jelentős mértékben függenek a fizikai szállítási 
folyamatoktól, melyekre a termelőnek, a fuvaroztatónak gyakran csak kevés 

 



befolyása van. Így a gyakorlatban előfordul, hogy a fizikai szállítási rendszer 
lesz az ellátási lánc leggyengébb láncszeme. A stratégiai készleteket ennek 
megfelelően a lánc azon pontjában kell elhelyezni, ahol a szállítási lehetősé-
gek már nem okozhatnak gondot. Ez két módon járul hozzá a lánc hatékony 
működéséhez. Egyrészt ezzel kiküszöbölhetőek a szállításban előforduló za-
varok, másrészt így a készletek kiegyenlítik a kereslet és a kínálat közötti 
eltéréseket. 

A másik ok a szétválasztó pont fent említett elhelyezésére a láncon belül 
az, hogy a szállítók a lánc „nyomó” rendszerű részében alacsony költséggel, 
nagy mennyiségben szállítanak. A nagy szállítási mennyiségnek köszönhető-
en a szállítók a szűkös kapacitások mellett is biztonsággal képesek eljuttatni 
az árut a rendeltetési helyre. Másrészt a „nyomó” rendszerű láncban a szállí-
tási költségek alacsony szinten tarthatók. A biztonságos ellátási rendszer pe-
dig hathatós marketingeszközt jelent. 

Végül pedig a vevők közelében elhelyezett stratégiai készletekkel bizto-
sítható a vevői kiszolgálás magas színvonala, a gyors vevői kiszolgálás, és a 
vevői megrendelések maximális kielégítése. 

Összefoglalás 
A sörjáték elmélet megmutatta, hogy az ellátási lánc szerkezete megha-

tározza az ostorcsapás effektus kilengéseinek mértékét. Lánc sok eleme fizi-
kai jellegű, mint például a raktárak elhelyezkedése, a szállítási idők stb. 
Ugyanakkor az információáramlás szintén fontos eleme az ellátási láncnak. 

Az információáramlási diagram az átlagos ellátási lánc információ áram-
lását szemlélteti. Ennek segítségével elemezhető a lánc működése megfi-
gyelhető a tervezési és szállítási folyamatok szinkronizálásának szükségsze-
rűsége, továbbá az is, hogy az ellátási lánc működését, hogyan befolyásolják 
a külső információk. Attól függően, hogy a lánc „nyomó” vagy „húzó” rendszer 
szerint működik más-más folyamatok kerülnek előtérbe és az információáram-
lás iránya is ennek megfelelően vagy megegyezik, vagy ellentétes a fizikai 
áruáramlás irányával.  

Megvizsgálva az ellátási lánc információáramlási folyamatait javítható a 
lánc hatékonysága. 

Az ANS ellátási rendszerének elemzése jó példa az ellátási láncon belüli 
információs torzulások kezelésére. 

• Elsődlegesen a tervezési folyamatban alkalmazott megoldás, melynek 
során a lánc egyes pontjaiban egymás után végzik el a tervezést, visz-
szacsatolások alkalmazásával csökkenti a torzulások kialakulását. 

• Másodsorban a napi operatív értekezleteken az előforduló problémák-
ról első kézből tájékozódhatnak az érintettek, ami szintén hozzájárul a 
lánc hatékony működéséhez. 

 



Az ANS egyszerű, ugyanakkor hatékony ellátási rendszere példaként 
szolgálhat más „nyomó” rendszerű ellátási láncok kialakításához. Kiegészíthe-
ti a sörjátékelméletet, alternatív lehetőségeket kínálva a hatékony ellátási lánc 
kialakításához. 

Bemutattuk, hogy a hibrid rendszerű ellátási láncok esetében a „nyomó” 
és a „húzó” rendszer találkozási pontja a leggyengébb láncszem, mivel itt el-
vész a készletek feletti ellenőrzés lehetősége. Az információs rendszer megfe-
lelő kialakításával és a szétválasztó pont helyének célszerű megválasztásával 
jelentős mértékben növelhető az ellátási lánc megbízhatósága. 

Összefoglalva elmondható, hogy az információáramlási diagram haté-
kony eszköz az ellátási láncon belüli logisztikai tevékenység modellezésére, 
legyen az „nyomó", „húzó” vagy akár hibrid rendszer. A modell hatékonyan 
alkalmazható az informatikai rendszer kialakításában, és segítheti a me-
nedzsment munkáját is. Végül pedig hozzájárulhat az ostorcsapás effektus 
hatásainak csökkentéséhez is, azáltal, hogy segítségével vizsgálhatók az in-
formációs rendszer kulcsfontosságú elemei. 
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szakvásárral párhuzamosan a PrintPack-ot, a Csomagolás-
nyomtatás és Csomagolóanyag-gyártás Szakvásárát, és idén 
először csatlakozik a LogIntern, a Belső Logisztika Szak-
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legjelentősebb csomagolási szakvásáraként tartják számon. 
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