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Az ellátási láncok jövője 
 

Az elmúlt két évtizedben erőteljesen érvényesült az a törekvés, hogy a vállalati belső folyamatokat 
átszervezzék. Nem utolsósorban annak a felismerésnek a következtében került sor számos koncep-
ció kidolgozására, hogy a japán cégek, európai és amerikai versenytársaikkal szemben, gyakran a 
vállalati struktúra „karcsúsítása” révén jutottak vezető pozícióhoz a világpiacon. Lényegében azt 
a célt tűzték ki maguk elé, hogy a vállalati belső folyamatok egyszerűsítésével ésszerűsítési lehető-
ségeket tárjanak fel, és kiküszöböljék a túlhatározott strukturális részleteket. Az ilyen koncepciók 
lényegében a karcsúsított vezetés (lean management), a karcsúsított termelés (lean production) és 
folyamatközpontú átszervezés (business reengineering) elgondolásait kívánták érvényesíteni. A 
vállalati tevékenység egyes területeinek kihelyezésére irányuló törekvések többek közt azt eredmé-
nyezik, hogy a beszállítókat és szolgáltatókat mindinkább bevonják a vállalat belső folyamataiba, 
ami a többi vállalattól való fokozott függőséget eredményez. Szoros kapcsolatok szövődnek végig 
az értéktermelési lánc mentén a (nyersanyag-) beszállítótól kezdve a végfelhasználóig (a fogyasz-
tóig). A cél az, hogy az ily módon kialakuló szoros és bonyolult struktúra következtében a folyama-
tok optimálása ne végződjék a vállalat határain, hanem ideális esetben terjedjen ki valamennyi 
vállalatra, beleértve a végfelhasználót is.  

 

Tárgyszavak: ellátási lánc; ellátási lánc irányítás; nagykereskedelem; gépjárműgyártás; beszállító; modul. 

 
Az ellátási lánc jellemzői 
 
Az átfogó optimálás problematikája az ellátási lánc 
kezelésére is vonatkozik. Az értéktermelési lánc 
minden vállalata között szoros partneri együttmű-
ködés alakulhat ki. Valamennyi folyamat a végfel-
használó kiszolgálására irányul. Mindez azt ered-
ményezi, hogy az ellátási lánc kezelése révén biz-

tosítani lehet a kihasználatlan optimálási potenciá-
lok feltárását. 
 
Hogy a vállalatok minél gyorsabban tudjanak al-
kalmazkodni a változó piaci feltételekhez és köve-
telményekhez, a költségcsökkentési törekvéseken 
túl, létfontosságúvá vált számukra a minél nagyobb 
rugalmasság. Ez viszont – különösen a bonyolult 
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struktúrájú nagy vállalatok esetében – gyakran 
nehézségekkel jár. Így gyakran túl későn alkal-
mazkodnak a fontos piacokhoz, ami lemaradást 
jelent a versenytársakhoz képest. 
 
Ennek következtében szinte elengedhetetlen az 
egyes, egymástól elhatárolt vállalati folyamatok 
összefüggéseikben való vizsgálata (folyamatorien-
táció). Ez lehetővé teszi minden egyes folyamat 
pontos elemezését, az optimálási lehetőségek fel-
ismerését, és ezáltal a folyamatok tökéletesítésének 
beindítását, illetve a kihasználatlan potenciálok 
felszabadítását. 
 
Tekintettel arra, hogy a vállalatok nem függetlenek 
a gazdasági környezet többi tényezőitől, ugyanak-
kor kiélezett gazdasági körülmények között kell 
érvényesülniük, ezért ma már nem elegendő az 
egyes vállalaton belüli folyamatok optimálása. A 
versenyképesség megőrzéséhez szükség van arra, 
hogy a folyamatokat a teljes – a nyersanyagszállí-
tótól a végfelhasználóig terjedő – értéktermelési 
lánc összefüggéseiben kezeljék. Ez a lényege az 
ellátási lánc irányításának. A sok vállalaton belül 
érvényesülő egyedi optimum helyett az egész ér-
téktermelési láncra kiterjedő teljes optimum érvé-
nyesítésére kell törekedni. 
 
Alapfogalmak 
 
Az ellátási lánc: a vizsgált rendszer különböző 
szereplői (beszállítók, logisztikai szolgáltatók, 
kereskedelmi egységek, szervizpartnerek, a végfel-
használók) által képviselt folyamatok láncolata, 
kezdve a nyersanyag-kitermeléstől (forrás) egészen 
a végső fogyasztóig (nyelő), továbbá a termeléssel, 
valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos anyag-, 
információ- és pénzáramok.  
 
 

Az ellátási lánc kezelése (supply chain manage-
ment = SCM): az ellátási lánc különböző szereplő-
inek összefogása, valamint az egyes szereplők 
között meglévő kapcsolatok és illeszkedési felüle-
tek áthidalása, ill. megszervezése képezi az ellátási 
lánc kezelését. 
 
Az irodalom az ellátási lánc kezelésének feladatai 
közé sorolja még az irányítást, az alakítást és a 
fejlesztést is. Ezek értelmezése: 
• Irányítás: az ellátási láncot kézben kell tartani, 

hogy állandóan a kívánt állapotban legyen. 
• Alakítás: az ellátási láncot olyan célirányos, 

cselekvőképes egységgé kell formálni és abban 
meg is kell tartani, amelyik feladatát teljesíteni 
tudja, ugyanakkor állandóan irányítható és fej-
lődőképes marad. 

• Fejlesztés: az ellátási láncnak folyamatosan 
tovább kell fejlődnie abban az értelemben, hogy 
állandóan tökéletesedjék, és minőségi tanulásra 
legyen képes. 

 
Az ellátási lánc kezelésének lényeges ismérve az 
ügyfél-központúság. Tehát minden, az ellátási lánc 
alakítására, irányítására és fejlesztésére irányuló 
intézkedésnek az ügyfelet kell megcéloznia. Ezek 
az intézkedések az ügyfélkapcsolatok kezelése 
(customer relationship management = CRM) foga-
lomkörébe tartoznak. 
 
A vállalat eredményességének biztosítása, ill. fo-
kozása érdekében a hagyományos idő-, költség- és 
minőségi paramétereken kívül az ellátási lánc ke-
zelése további célkritériumokra koncentrál. Ide 
tartozik  
• a mozgékonyság,  
• a reakciósebesség és  
• a karcsúság. 
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Az ellátási lánc irányítása 
 
Az ellátási lánc kezelésének a logisztikai láncon 
belüli érvényesítése érdekében az utóbbi években a 
piac számára több ellátási lánc kezelő rendszert 
fejlesztettek ki. Ezek feladata a logisztikai láncon 
belül végbemenő operatív, tervező és koordináló 
folyamatok támogatása, és ezzel hozzájárulás az 
értéktermelés növeléséhez. 
 
Az ellátási láncot kezelő rendszerek a résztvevők 
közötti együttműködésre és összehangolásra kon-
centrálnak. Ezáltal kiemelkedő jelentőségű újítást 
jelentenek az olyan hagyományos tervezőrendsze-
rekkel szemben, mint amilyenek például az első-
sorban üzemen belüli folyamatokra összpontosító 
MRP II (material requirement planning = anyag-
igény-tervezés) módszerére épülő PPS- (termelés-
tervező és irányító) rendszerek. 
 
A koncepció összetevői 
 
Az ellátási lánc koncepciójának fontos paraméterei  
• az anyagáramlás és  
• az információáramlás.  
 
Egy ellátási lánc kialakításakor ezt a két összetevőt 
a vizsgált teljes hálózaton végighaladva egymással 
optimálisan össze kell hangolni, hogy a logiszti-
kán, ill. a logisztikai folyamatokon belül elkerülhe-
tők legyenek az ismétlődések, a túlhatározottságok, 
ugyanakkor a rendelkezésre álló műszaki eszközök 
lehetőségeit a lánc egészében optimálisan ki lehes-
sen használni. Ezeket az elképzeléseket az olyan 
koncepciók paraméterei fejezik ki, mint pl.  
• a gyors válasz (quick response),  
• a hatékony fogyasztói válasz (efficient con-

sumer respons),  
• a folyamatos utántöltés (continous replenish-

ment), valamint a  
• percrekész (just in time) megoldások. 

Húzni vagy tolni? 
 
Az ellátási lánc kezelésével kapcsolatban döntő 
mértékben megváltozik az anyagáramlás jellege. 
Miután elsősorban az ügyfélre összpontosul a fi-
gyelem, a push (tolni) elvet a pull (húzni) elv váltja 
fel. Vagyis míg a hagyományos vezetési irányel-
vek szerint, különösen a tömeggyártás körülményei 
között, az árut kifejezetten „tolják” a piacra, addig 
az ellátási lánc kezelésének ideális elképzelései 
szerint a keresletnek megfelelő terméket az ügyfe-
lek kívánságainak megfelelően, „végighúzzák” az 
ellátási láncon. 
 
Az ellátási láncon belül különleges helyzetbe kerül 
az információ, illetve az információk kezelése. 
Mivel az anyag, az üzemi termelőberendezések és 
a munkaerő mellett az információt önálló, negye-
dik termelési tényezőnek ismerik el, az informáci-
ós technológia és az információs rendszerek, mint 
az ellátási láncon belüli súrlódásmentes és a többi 
területre is kiterjedő információáramlás alapja, 
rohamos fejlődésen mentek keresztül. Ennek meg-
felelően a szakirodalomban gyakran már elektroni-
kus-ellátási láncról, ill. e-ellátási lánc kezelésről 
beszélnek. 
 
 
Az ellátási lánc szerepe 
a nagykereskedelemben 
 
Az ellátási láncon belül a nagykereskedelem az 
összekötő kapocs a gyártó és a kiskereskedelem, 
illetve a kisipar között. Elsősorban az a feladata, 
hogy a különböző gyártóvállalatok kínálatait egy 
közös választékba foglalja össze. Ezenkívül ki-
egyenlítő funkciót tölt be, amikor biztosítja az 
ügyfelek számára az igényeiknek megfelelő ter-
mékellátást. 
 

 16



Tanulmánytár * Általános kérdések 
 
 

A nagykereskedelem alapvető feladatai  
• a beszerzés,  
• a raktárgazdálkodás és  
• az elosztás.  
 
Ezeket a folyamatokat egészíti ki az ellátás. Az 
ellátási lánc kezelésének értelmében, céltudatos 
intézkedések révén, az említett folyamatokon be-
lül, racionalizálási lehetőségek feltárására nyílik 
lehetőség. Egy elektrotechnikai nagykereskedésben 
a raktárkészlet irányítására, a logisztikai egységek 
általános jellegét figyelembe véve, a beszerzési 
folyamatok lebonyolítására és az információkeze-
lés céljaira új elképzeléseket dolgoztak ki és vezet-
tek be. 
 
A raktárkészlet szabályozása 
 
Az árucikkkészlet változásaira vonatkozó előzetes 
adatok elemzése alapján megállapították, hogy az 
számos tétel esetében rendkívül egyenlőtlenül ala-
kult. A megállapítás különösen azokra az árucik-
kekre volt érvényes, amelyeket ritkábban, évente 
mindössze hat–ötven alkalommal kellett kiemelni 
az állományból (ún. B és C árucikkek). Ezeknél 
gyakran, bizonyos időpontokban készletállomány-
csúcs, máskor meg hiány mutatkozott. 
 
Az állomány ilyen, esetenként szélsőségesen rend-
szertelen alakulását és a nagy biztonsági készlet 
felhalmozását a gyakran bizonytalan forgalom-
előrejelzés, valamint a beszállítók változó beszállí-
tási struktúrája okozta. Ezt mindenekelőtt a változó 
beszállítási időpontokkal és a szállítási határidő 
betartásának bizonytalan voltával lehetett megma-
gyarázni. Ezzel szemben a raktárkészlet hatékony 
szabályozásának az lenne a feladata, hogy elkerül-
hető legyen a készletállomány szélsőséges ingado-
zása, és ne forduljon elő hol felesleges többlet, hol 
pedig hiány. 

A rendellenességek elkerülése és az ügyfelek ren-
dezett kiszolgálása érdekében tehát szükség van a 
várható piaci kereslet optimális becslésére. Ez 
történhet akár kvantitatív (pontos matematikai), 
akár kvalitatív (intuitív, pontatlan) módszerekkel. 
A könnyebb kivitelezés miatt a gyakorlatban in-
kább a kvantitatív módszerekhez folyamodnak, 
különösen abban az esetben, amikor nagyszámú 
különböző árucikkről van szó, mert ilyenkor a 
kvalitatív módszer alkalmazása túlságosan munka-
igényes és hosszadalmas. Kívánatos lenne a forga-
lom várható alakulásának prognosztikai eszközök-
kel való értékelése. Például elképzelhető lenne, 
hogy az előrejelzés pontosságának növelése érde-
kében a termék életciklusa alapján történne a fejlő-
dési irányzat becslése. 
 
A folyamatos ellátás (a szűk keresztmetszetek el-
kerülése) és egyidejűleg a mindenkori készletállo-
mány minimumra csökkentése érdekében, egyes 
részterületek esetében elképzelhető, hogy a felelős-
séget az állományért a beszállítóra hárítsák át. En-
nek előfeltétele, hogy a beszállító betekintést nyer-
jen a raktárkészlet alakulásába. Ekkor folyamato-
san követni tudja az általa szolgáltatott termék 
forgalmának alakulását. Ezt a megoldást a szakiro-
dalom vendor managed inventory (az eladó által 
kezelt készletállomány) néven ismeri. Ez a megol-
dás lehetővé teszi a beszállítónak a szállítási idő-
pontok és -mennyiségek előrejelzését, belső fo-
lyamatainak ennek megfelelő alakítását, a vállalat 
készleteinek az igényeknek megfelelő feltöltését. 
 
A logisztikai egységek átjárhatósága 
 
Az ellátási lánc kezelésének a logisztikai rendszer 
átjárhatóságával szemben támasztott igényét min-
denekelőtt a fizikai áruforgalom folyamatainak 
összehangolására irányuló törekvés indokolja. 
Ugyanakkor az összehangolás olyan gazdaságos 
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rakodási egységek kialakítását teszi szükségessé, 
amelyek módot nyújtanak az egyszerűsített áru-
szállításra, a rakodási egységek minél jobban egy-
ségesített kézi, ill. automatikus kezelésére, kezdve 
a termelésen, az elosztó központon keresztül, egé-
szen a végfelhasználóig. Azonban a gyakorlatban, 
a gyártónál képzett rakodási egységeknek a végfel-
használóig továbbításában csak a legritkább eset-
ben valósul meg az „átjárhatóság” (az eredeti egy-
ség folyamatos továbbítása). 
 
A rakodási egységek felbontására részben már a 
nagykereskedelem és a beszállító érintkezési pont-
ján sor kerül, például amikor nincs lehetőség arra, 
hogy az árut a szállított formában beraktározzák. 
Ugyanis előfordulhat, hogy a nagykereskedelem 
raktározási rendszere a beraktározást csupán egy 
bizonyos, ill. szabványosított rakományhordozó 
felhasználásával teszi lehetővé. Hogy elkerüljék a 
rakodási egységek cseréjét, már a szállítási szerző-
dések kidolgozásakor ki kell kötni, hogy milyen 
árucikket milyen formában kell leszállítani. 
 
Másrészt, amennyiben különböző árucikkek szállí-
tása közös rakományhordozón történik (rakodóla-
pok esetében ilyenkor vegyes rakodólapokról be-
szélünk), általában fel kell bontani a beszállító által 
kialakított rakodási egységet. Ez számos problé-
mával jár együtt. Többek közt sok időt igényel az 
árucikkek szétválasztása, esetenként különböző 
rakományhordozókra rakodása, esetleg a sokféle 
árucikket összecserélik, ha azok hasonlók egymás-
hoz, a nem megfelelő csomagolásvédelem miatt az 
elosztási láncon belül fennáll az árucikk sérülésé-
nek veszélye stb. 
 
Ezeknek a problémáknak az elkerülése érdekében 
egyrészt célszerű gondoskodni a rakományhordo-
zón az egyes árucikkek megbízhatóbb szétválasz-
tásáról, pl. kartonok, rácsos kosarak vagy egyéb 

tartályjellegű megoldások felhasználásával, ami 
egyébként a rakományhordozó kedvezőbb térki-
használását teszi lehetővé. Ezen kívül mód van 
arra, hogy az elsősorban kézzel (szemrevételezés 
vagy a szállítólevél adatai alapján) végzett azonosí-
tás helyett korszerű, automatikus azonosító rend-
szereket, pl. vonalkódon vagy rádiófrekvenciás 
technológián alapuló módszereket vegyenek 
igénybe. Ezzel lényegesen meg lehet könnyíteni a 
vegyes rakodólapokon, közösen leszállított külön-
böző árucikkek szétválasztását, és csökkenthető a 
tévedések száma. 
 
Miközben az áru a nagykereskedelemből átjut az 
ügyfélhez (a megrendelőhöz), az árucikkek megsé-
rülhetnek, amikor a göngyölegekben lévő termé-
kekből a kiskereskedelem által igényelt mennyisé-
geket kell összeállítani, ugyanis a beszállítók eddig 
általában a saját véleményük szerinti (a termelés 
vagy a költségek szempontjából kedvező) csoma-
golási egységeket választottak, függetlenül a nagy-
kereskedelem által kiszolgált ügyfelek mennyiségi 
igényeitől. 
 
A nagykereskedelmi raktárakban, az ügyfelek igé-
nyeinek kielégítése érdekében, a rendelések össze-
állításakor még a kis csomagolási egységeket is 
rendszeresen felbontják. Ez többek közt számlálási 
hibát okozhat, a küldemények összeállítása időigé-
nyesebb, az eredeti csomagolást használhatatlanná 
teszi, és ennek eltávolítása is problémát jelent. 
Tehát újabb csomagolási munkát tesz szükségessé, 
ami az áru megsérülésének fokozott veszélyével jár 
együtt.  
 
Lehetséges megoldás a csomagolási egységek op-
timálása a beszállító és a nagykereskedelmi vállalat 
közötti együttműködés révén. A rendelési mennyi-
ségek alakulása alapján lehet a leggazdaságosabb 
csomagolási egységek nagyságát meghatározni. 
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A beszerzési folyamatok  
 
A hagyományos beszerzési folyamatok a gyakorlat-
ban sokszor igen idő- és költségigényesnek bizo-
nyulnak. Ezt többek között az a tény magyarázza, 
hogy az igény felléptétől a számla elkönyveléséig 
számos résztevékenységet kell elvégezni (1. ábra). 
 
Ez különösen akkor jelent gondot, amikor folyama-
tosan sok különböző árucikket kell egyenként meg-
rendelni. A problémát súlyosbítja, amikor az ellátási 
lánc kezelésének keretein belül a vállalat beszerzési 
tevékenységeit a JIT-rendszerre állítja át, ami eleve 
megnöveli a beszerzések gyakoriságát. 
 
A folyamat komoly javulása érhető el többek kö-
zött azzal, hogy a beszerzés területén az „e-
elképzelést” valósítják meg, vagyis az elektronikus 
 

rendszerre állnak át. Ebben az esetben ez az e-
beszerzés koncepcióját jelenti. Az e-beszerzési 
folyamat érezhető mértékben hozzájárul a megta-
karítási lehetőségek kihasználásához. Így többek 
közt csökkenti a kézi adminisztratív tevékenységek 
számát és az információátviteli hibák gyakoriságát, 
valamint a beszerzési árakat is, miután a piaci kí-
nálat ezzel a módszerrel áttekinthetőbbé válik. 
 
Arra is lehetőség van, hogy az elektronikus beszer-
zést az ún. elektronikus piacokon bonyolítsák le. 
Ezáltal jóval egyszerűbbé válik a beszerzés, mivel 
a különböző forrásokból származó ajánlatokat 
központilag lehet összehasonlítani és értékelni. 
Ezen kívül sok piacon az ágazat sajátos háttér-
információihoz is hozzá lehet jutni, és javul a 
kommunikáció a piac azonos elképzeléseket köve-
tő résztvevői között. 
 

 

hagyományos beszerzés  

 
1. ábra A beszerzési folyamat lerövidítése 

aktuális 
termék-
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Információkezelés 
 
Az ellátási lánc kezelésén belül kulcsfontosságú 
szerepet játszanak az információk (ill. az informá-
ciós folyamatok). Elsőrendű feladatuk folyamatok 
megindítása, ugyanakkor az ellátási láncon belül a 
tökéletesítés, ill. optimálás alapját képezik. 
 
Rendkívül szemléletesen mutatható be, hogy mi-
lyen nagy jelentősége van egy beszállítókból, ke-
reskedőkből, végső ügyfelekből és egyéb szerveze-
tekből álló hálózaton belül a hatékony információ-
kezelésnek annál a nagykereskedelmi vállalatnál, 
amelyik minőségellenőrzés automatizálását támo-
gató új rendszert vezetett be. A rendszer alapja egy 
adatbank, amelyik valamennyi raktári árucikkre 
vonatkozó geometriai, valamint súlyadatot tartal-
maz, minden csomagolási méret esetére.  
 
Korábban a nagykereskedelmi vállalatnak nem volt 
lehetősége arra, hogy az egyes beszállítóktól kielé-
gítő minőségű adatokhoz jusson, tekintettel azok 
gyakran nem megfelelő pontosságára és a hiányos 
információs kapcsolatokra. Ennek következtében a 
nagykereskedelem arra kényszerült, hogy időt rab-
ló és munkaerő-igényes mérési módszerekkel há-
zon belül, saját maga határozza meg az árucikkekre 
vonatkozó valamennyi szükséges adatot. Ezt a 
munkaigényes műveletet az új árucikkek minden 
egyes beérkezésekor el kellett végezni. 
 
Ezzel szemben, amennyiben az ellátási lánc vala-
mennyi résztvevőjének jó minőségű adatbázis áll 
rendelkezésére – amire csak világos célkitűzés 
esetében, valamennyi résztvevő együttműködésé-
vel nyílik lehetőség –, akkor a feleslegesen ismét-
lődő műveletek kiküszöbölésével további idő és 
költség takarítható meg. Gyakran előfordul, hogy 
különböző vállalatoknak olyan információkra van 
szüksége, amelyek teljesen vagy egy bizonyos 

mértékben egymást átfedik. Viszont ugyanazt az 
információt a különböző vállalatoknál, külön-
külön kell nyilvántartani, feldolgozni és kiértékel-
ni. A fentebb említett példán kívül ez az eset forog 
fenn többek közt a jövőben várható kereskedelmi 
forgalom előrejelzésének esetében. Ezek rendkívül 
fontosak az ellátási lánc résztvevői számára, miu-
tán nagy hatással vannak a logisztikai folyamatok 
struktúrájára. 
 
 
Modulstruktúra az ellátási láncban 
 
A modulstruktúra bevezetésével ma már a legkü-
lönbözőbb területeken lehet találkozni. A kamerák 
gyártásának területén alakult ki a „platformterve-
zés” fogalomköre. Lényegében azoknak a ténye-
zőknek a megfelelő csoportosításáról van szó, 
amelyekre egy adott terméktípus előállításához van 
szükség. Ilyen tényezők az alkatrészek, a technoló-
giák, a szakmai ismeretek és az összefüggések. 
Ezeket a tényezőket rendezve olyan szervezet ala-
kítható ki, amelyikben csökkenhetők a költségek, 
és a terméktípus rugalmasan alkalmazkodhat a 
követelmények változásaihoz. A mikroszámítógé-
pek és a szórakoztatóelektronikai eszközök gyártá-
sában is felvetődött már a modulstruktúra gondola-
ta. Ezek a régebbi tapasztalatok azt mutatták, hogy 
a modulstruktúra kialakítása révén lehetővé válik a 
vertikális, valamint horizontális tagolás, és ezzel a 
vállalatok gyakran jobban tudják érvényesíteni az 
innovációs eredményeket, miután technológiájukat 
hozzáférhetővé teszik mind a velük versenyben 
álló, mind a velük együttműködő cégek számára. 
 
A modulrendszerekre áttérés esetében rendkívül 
fontosak a modulstruktúrájú rendszerek beszerzé-
sének feltételei és körülményei. A modulok beszál-
lításának koncepciója azonban csak akkor hasznos 
mindkét fél számára, ha a beszállító termelése ha-
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tékony, megvalósul a munkamegosztás, ha haté-
kony a rendelő és a beszállító közötti kapcsolat, 
valamint a termék architektúrája is megfelelő.  
 
A modulstruktúra meghatározása 
 
A gyakorlat szempontjából a modulstruktúra lé-
nyege: valamilyen bonyolult termék vagy techno-
lógia összeállítása olyan kisebb részrendszerekből, 
amelyek egymástól függetlenül megtervezhetők, 
azonban együttesen mint egész működnek. Ennek 
figyelembevételével fejlesztette ki a Mercedes-
Benz alabamai (USA) sportkocsiszerelő üzemében 
a modulkoncepciót. A gépkocsit nagy termelési 
modulokra bontott formában gyártják. Egyik ilyen 
modul a műszerfal. Ez vezérli a légzsákokat, a 
fűtést, a légkondicionálást, tartalmazza a műszer-
csoportokat, a kormányműoszlopot és a huzalozási 
kábelköteget.  
 
Természetesen a modul minden gyártóvállalatnál 
más és más, mert a definíció megvalósulhat funk-
ció, forma vagy elemek szerint is. A modulkon-
cepció megvalósításához az szükséges, hogy az 
első vonalbeli beszállító a rendszert alkotó egyes 
alkatrészek helyett a teljes rendszer leszállítására 
legyen képes. A gépkocsigyártásban a modulstruk-
túra megvalósításának egyik legszemléletesebb 
formája a Swatch óragyár és a Mecedes-Benz au-
tógyár együttműködésének eredménye. 
 
A Mercedes-Benz megfogalmazása szerinti modul-
struktúra felhasználására az említett sportkocsi 
szerelési rendszerében került sor. Egy gépkocsi-
összeszerelő üzemben általában mintegy kétszáz 
első vonalbeli beszállító tevékenységét kell össze-
hangolni. A magas színvonalú együttműködés 
megtervezése viszont lehetővé teszi, hogy mind-
össze huszonöt modulbeszállítóra legyen szükség. 
A modulok kialakítása az alapvető szerelvénycso-

portok (karosszéria, villamos berendezések, belső 
kiképzés stb.) figyelembevételével történik. A 
modulrendszerre áttérést az jellemzi, hogy a hoz-
záadott érték nagyobb hányadát teljesíti a beszállí-
tó (ill. a beszállító beszállítója). A felhozott Mer-
cedes-Benz példa esetében a gépkocsi-összeszerelő 
üzemben végzett tevékenység a teljes hozzáadott 
értéknek csupán egyötödét képviseli. Az utóbbi 
időben már a DaimlerChrysler, a Ford és a General 
Motors is létesített modulstruktúrákat összeszerelő 
új üzemeket.  
 
A modulstruktúra nehézségei 
 
A modul kialakítása azonban nem mindig egysze-
rű. Így például a Hondánál arra panaszkodtak, 
hogy nem áll rendelkezésükre csavarokkal rögzít-
hető és dugaszolással csatlakoztatható teljes (mű-
szerfal-) szerelvény (a vegyes technológia miatt). 
Mondjuk, úgy határoznak, hogy a műszerfalmodult 
kiadják egy műanyagipari vállalatnak, amelyik a 
műanyag-technológia szakértője. Azonban a szük-
séges elektronika miatt ez a cég nem ért a műszer-
technikához. Ha viszont a panelt egy elektroniká-
ban szakértő üzemnek adják ki, az nem lesz szak-
értője a műanyag-feldolgozásnak. Nehéz meghatá-
rozni tehát az integrálás megfelelő szintjét. De ha 
még képesek is erre, nincs szándékukban kiadni a 
kezükből olyasvalamit, ami kritikus szerepet ját-
szik a gépkocsigyártásban.  
 
A modulok átalakítják a beszállítói rendszert 
 
Az elmúlt évtizedben a legkülönbözőbb földrajzi 
és kereskedelmi körülmények között több vizsgálat 
is foglalkozott az első vonalbeli beszállítók jellem-
zőivel és az ellátási láncon belüli kapcsolatok jel-
legével. A gépjárműgyártás területén meghonoso-
dott hagyományos felfogás szerint az „első vonal-
beli” beszállítók önálló alkatrészekkel látják el 
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ügyfeleiket – az autógyárat –, vagyis ezzel az ellá-
tási láncnak ezt a szakaszát kiszolgálva biztosítják 
a végtermék előállításához szükséges alkatrésze-
ket. Bár sok esetben továbbra is ez a gyakorlat, 
azonban a „modulok formájában való beszállítás” 
vagy a „rendszerintegráció” megkérdőjelezi az 
„első vonalbeli” beszállító szerepét, és szükségessé 
teszi az ellátási lánc többi beszállítói vonalain az 
értéktermelés átszervezését. 
 
Kiemelkedő fontosságú az a kiterjesztett szerepkör, 
amit valószínűleg egyes első vonalbeli beszállítók 
fognak betölteni a mindinkább modulstruktúrára 
törekvő rendszeren belül. Várható, hogy egyes első 
vonalbeli beszállítók nem lesznek képesek teljes 
modulok vagy rendszerek beszállítására és kedve-
zőbb helyzetbe kerülhetnek, ha megelégszenek az 
olyan alacsonyabb értékű műveletek elvégzésével, 
amelyeket az első vonalbeli, teljes modulrendsze-
reket beszállító vállalatok rájuk bíznak. Az ennek 
következtében végbemenő „értékátvitel” folyama-
tának átszerveződésével kapcsolatban meg kell 
vizsgálni, hogy az ellátási láncon a különböző vo-
nalakon belüli beszállítók hozzájárulása hogyan 
optimálható az ellátási lánc hatékonyságának foko-
zása érdekében. 
 
Szerepváltozás a beszállítónál  
 
A levont következtetések és a koncepciók elsősor-
ban azoknak az esettanulmányoknak a megállapí-
tásaira támaszkodnak, amelyeket egy modulstruk-
túrájú ellátási láncban, gépkocsi-alkatrészeket be-
szállítók körében végeztek. A vizsgálati eredmé-
nyek olyan négyéves kutatási programból származ-
nak, amelyek során az Egyesült Királyság „első 
vonalbeli” autóipari beszállítóinak sajátosságait 
elemezték. A kutatások értékelése azt mutatja, 
hogy a modulstruktúrára való fokozatos átállás 
következtében valószínűleg megváltozik a harma-

dik vonalbeli beszállítók szerepe, miután a gép-
kocsigyárak folyamatosan azokra az első vonalbeli 
beszállítókra hárítják át az értéktermelési tevé-
kenységet, amelyek képesek modulstruktúrák be-
szállítására. Ennek következtében az alapvető fon-
tosságú modulokat beszállító vállalatok jelentősége 
megnövekszik. Így például egy gépkocsiülést be-
szállító cég gépkocsiülés-alkatrészek helyett in-
kább fokozott értéktermeléssel legyártott ülésmo-
dulokat szállít a megrendelőnek. A korábban meg-
honosodott folyamat lényege az volt, hogy a gép-
kocsiülés beszállítója az ülés alkatrészeivel látja el 
a megrendelőt, és a gépkocsigyártó üzem végzi el 
ezek összeszerelését. A modulok beszállításának 
feltételei között a gépkocsiülést gyártó vállalat 
tervezi, ellenőrzi, szereli össze, és a megrendelővel 
összehangoltan, közvetlenül a gépkocsigyártó üzem 
szerelősorára szállítja az ülésmodulokat (beleértve 
a légzsákokat és a hozzátartozó, dugaszolással 
csatlakoztatható villamos rendszert). A fokozott 
szerepvállalással együtt jár a rendelési szerződés 
értékének megemelkedése, ugyanakkor megnövek-
szik az ülést legyártó cég felelőssége az ellátási 
lánc struktúrájának kezelésében és szervezésében. 
 
Szerepváltozás a gyártónál  
 
A modulstruktúra-fejlődés talán egyik legérdeke-
sebb következménye, hogy megváltozik a kapcso-
lat jellege a gépkocsigyártó cég és az alkatrészt, ill. 
modult beszállító vállalat között. Úgy tűnik, az 
autógyár a valódi gyártási feladatok elvégzésére 
szakosodott üzem helyett a projekt irányítását vál-
lalja magára. Sok gépkocsigyártó cég törekszik 
arra, hogy amit csak modul formájában elő lehet 
állítani, azt ebben a megoldásban rendeli meg a 
beszállító vállalattól. Ennek a rendszernek a fő 
szereplőivé mindinkább azok a nemzetközi beszál-
lítók válnak, amelyek megszerezték az ehhez szük-
séges magas színvonalú szakértelmet. Ezeket ne-
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vezzük „érett” első vonalbeli beszállítóknak. Tehát 
ezt a rendszert az értéktermelés átrendeződése és 
ennek a modulstruktúrákat, valamint alkatrészeket 
beszállító cégekre gyakorolt hatása jellemzi. 
 
Nyilvánvalónak tűnik, hogy az autógyár hatalma 
abban a mértékben csökken, amilyen mértékben 
erősödik az értékátviteli folyamat, és ahogy foko-
zódik a nemzetközi modulbeszállítók jelentősége a 
gépkocsigyártásban. A modulbeszállítás hatása 
mindenekelőtt a rendelő–beszállító közötti üzleti 
kapcsolatban érvényesül. Ez az irányzat elsősorban 
a költségcsökkentést célozza, és szoros együttmű-
ködést igényel a két fél között. Az együttműködés 
szorossága viszont attól függ, hogy a beszállító 
milyen helyzetben van az első vonalbeli beszállítók 
minősítési rendszerében. 
 
Az új beszállítói rendszer  
 
Első vonalbeli beszállítók  
 
A modulstruktúrák leszállítása szempontjából az 
első vonalbeli beszállítók három kategóriába so-
rolhatók: „érett”, „fejlődő” és „periferiális”. 
• Az érett beszállítók nemzetközi viszonylatban 

is képesek modulok előállítására és szolgáltatá-
sára. Meghatározott minőségi irányelvek szerint 
termelnek, komoly kutatási és fejlesztési kapa-
citással rendelkeznek, nemzetközi viszonylat-
ban tevékenykednek, az ellátási lánc „kulcsfon-
tosságú” területeit uralják.  

• A fejlődő első vonalbeli beszállítók a modulok 
beszállítására készülnek fel. Ennek keretén belül 
megszerzik az ellátási lánc kezeléséhez szüksé-
ges szakértelmet, valamint az ellátási lánc kulcs-
fontosságú területeit, és úgy szervezik meg tevé-
kenységüket, hogy nemzetközi viszonylatban is 
meg tudnak felelni a „percrekész” (JIT) filozófia 
követelményeinek. 

• A perifériális beszállítók elsősorban második 
vonalbeli, esetenként első vonalbeli, a modulok 
beszállítására marginálisan felkészült szereplői 
az ellátásai láncnak. Nem valószínű, hogy be-
válnak, mint első vonalbeli beszállítók. Helye-
sebb, ha a nem alapvető fontosságú területeken 
a modulok beszállítóinak kiszolgálására törek-
szenek és az értéknövelő, második vonalbeli 
beszállítók (VAST = value-added second-tier) 
kategóriáját választják. 

 
Értéknövelő második vonal  
 
Az első vonalbeli beszállítók olyankor ruházzák át 
az értéknövelést a második vonalbeli beszállítókra, 
amikor „kulcsfontosságú” tevékenységükre kon-
centrálnak. Nem igazán értéknövelő, munkaigé-
nyes tevékenységekkel bízzák meg az ellátási lánc 
második vagy harmadik vonalbeli beszállítóit. 
Ezeknek a tevékenységeknek az átruházása lehető-
vé teszi a modulok érett és fejlődő beszállítói szá-
mára, hogy az ellátási lánc stratégiai fontosságú 
tevékenységeire koncentráljanak, és kiterjesszék a 
megrendelőiktől átvett feladatok területét. Ugyan-
akkor a gépkocsigyártó vállalat arra koncentrál, 
hogy a modulok komplett gépkocsivá összeszere-
lését koordinálja. 
 
A VAST kialakulása az első vonalbeli beszállítók-
nak azt az aggodalmát is elhárítja, hogy esetleg 
elvesztik első vonalbeli szerepüket. Egyúttal alka-
lom a perifériális első vonalbeli, valamint egyes 
fejlett második vonalbeli beszállítók számára, hogy 
a második vonalban növeljék tevékenységükben a 
hozzáadott értéket. 
 
A VAST akkor eredményes, ha az első vonalbeli 
beszállítók felismerik, mennyire fontos alapvető 
képességeik felülvizsgálata stratégiai szempontok 
alapján, figyelembe véve a gépjárműgyártásnak a 
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rendszertechnikai megoldások és a szinkronizált 
beszállítás iránti követelményeit. Ezzel a szemlé-
letmóddal valószínűleg együtt jár, hogy egyes há-
zon belül végzett tevékenységeket (amelyek a mo-
dulok beszállítására irányuló nemzetközi törekvés 
körülményei között kis értéknövelést érnek el, és 
könnyen átruházhatók az előkészítő jellegű munkát 
végző második vonalbeli beszállítókra) át is adnak. 
 
Esettanulmányok 
 
A vizsgálatok megállapításai alapján feltételezhető, 
hogy az első vonalbeli beszállító fogalmát túlságo-
san is általánosított értelemben alkalmazták. A 
gyakorlatban a beszállítók használták ezt a kifeje-
zést, azt feltételezve, hogy emiatt termékeiket első 
vonalba tartozóként kategorizálják. Az „első vo-
nalbeli” kifejezés jobb érthetősége érdekében há-
rom esettanulmányt készítettek. A három beszállító 
nagyjából az első vonalbeli beszállítók három ka-
tegóriáját képviseli.  
 
• Az első eset (a „periferiális” kategória) olyan 

alkatrész beszállítójára vonatkozik, amelyik el-
ső és második vonalbeli beszállítóként utas-
védelmi biztonsági berendezések beszállítójá-
nak ad el biztonságiöv-rögzítő elemeket. Ez a 
beszállító büszke első vonalbeli beszállítói mi-
nősítésére, és nem lát okot arra, hogy az ellátási 
lánc hierarchiáján belül elfoglalt státusát meg-
változtassa.  

• A második esetben („fejlődő” beszállítóról van 
szó) a vállalat nemzetközi viszonylatban első és 
másod vonalbeli beszállítói minőségében utas-
védelmi biztonsági berendezésekkel látja el a 
gépjárműgyártó nagyvállalatokat. Ennél a válla-
latnál folyamatban van a modulstruktúra beszál-
lítói kategóriára való átállás. 

• A harmadik esetben („érett” beszállító) a válla-
lat összehangolt ütemben látja el ülésmodulok-

kal az Egyesült Királyságban működő japán au-
tógyárat. 

 
A perifériális beszállító  
 
A magántulajdonban lévő vállalat több angliai 
autógyárnak szállít biztonságiöv-alkatrészeket. A 
terméket a meghonosodott régi technológiával 
állítják elő. A cég a jelek szerint tevékenységét 
nem igyekszik összehasonlító értékelés módszeré-
vel minősíteni és nem vállal aktív szerepet az ellá-
tási lánc fejlesztésében. A termelési folyamatot 
intenzív ellenőrzés jellemzi. Nem nagyon törekszik 
minőségjavítási célok elérésére, vagy arra, hogy 
alkalmazottait bevonja a problémamegoldási fo-
lyamatokba. A vásárló és az eladó közötti kapcso-
latot, mindent összevetve, valamiféle konfrontáció 
jellemzi, különösen ami a bizalmat, az éves rend-
szeres árcsökkentést és az általános szerződési 
feltételeket illeti. 
 
A selejtszázalék csökken, de ebből a szempontból 
nem tartozik kategóriájának kiemelkedő vállalatai 
közé. Nem nagyon halmozzák el megrendelések-
kel. Tekintettel előállított termékének jellegére és 
kis értékére, a modulstruktúrára áttérés kilátásai is 
korlátozottak. Ennek következtében valószínű, 
hogy egy nagyobb beszállító vállalat esetleg magá-
ba fogja olvasztani a céget. Mindenesetre a perifé-
riális, első vonalbeli beszállítóról feltételezhető, 
hogy tekintettel a modulmegoldások terjedésére, a 
cég második vonalbeli beszállítójává válik, vagy 
esetleg úgy véli, legmegfelelőbb megoldás, ha 
kivonul az autógyártásból. 
 
A fejlődő beszállító  
 
A vizsgált beszállító olyan nemzetközi vállalatcso-
port része, amelyik kizárólag az autógyártás utas-
biztonsági berendezéseinek tervezésére, gyártására 
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és szerelésére szakosodik. Szerződéses viszonyban 
áll minden nagyobb gépkocsigyártó vállalattal, és a 
közelmúltban szerződést kötött egy Nagy-
Britanniában működő japán gépkocsigyártó céggel 
légzsákok szállításáról. Tevékenységének összeha-
sonlító értékelése a gépkocsigyártási szabványok 
alapján történik, és saját kategóriájában kiemelke-
dőnek találták azt. A selejtszázalékot milliomod 
részben lehet csak kifejezni. Valamennyi művele-
tében érvényesíti a minőségi követelményeket, és 
alkalmazottait is bizonyítottan bevonja a probléma-
megoldási kezdeményezésekbe, amit egy aktív 
munkaerő-fejlesztési programmal is alátámaszt. A 
vevő–beszállító kapcsolatot személyzeti csere és 
túlnyomórészt együttműködés jellemzi. A beszállí-
tó több üzemszervezési stratégiát alkalmaz, beleér-
te a TQM módszerét is. A modulstruktúrák beszál-
lításának terén helyzetét korszerű szervezési elvek 
(JIT, cellastruktúrában gyártás, összehasonlító érté-
kelés és párhuzamos műszaki fejlesztés) bevezeté-
sével szilárdította meg. 
 
Ezt még fokozta az ellátási lánc egyes elemeinek 
stratégiai felvásárlásával (beleértve a textíliabe-
szállítókat, a kormánymű-beszállítókat, valamint a 
légzsákrendszereket aktiváló pirotechnikai eszkö-
zök acél burkolatait beszállítókat is). 
 
Ebben a szektorban a modulstruktúra természetes 
fejlődési irányzatának felel meg még azoknak a 
cégeknek felvásárlása, amelyek az elektronika 
vagy a kormányművek beszállításával foglalkoz-
nak. Azonban nem elegendő, ha a vállalat csupán 
beruház az ellátási lánc kezelésének fejlesztésébe 
és koordinálásába. Ez a felülvizsgálat során kide-
rült, amikor kimutatták, hogy egyes tevékenységek 
feleslegesen ismétlődnek. További feladat a válla-
lat néhány – munkaigényes, kis értéknövelő hatású 
 
 

és nem a modulstruktúrát fejlesztő, bár alapvető 
fontosságú – szerelési tevékenységének kiadása 
külső vállalkozóknak. Példa az ilyen munkákra a 
biztonságiöv-szerelvény előállítása, ami öt évvel 
korábban a vállalat fő tevékenysége volt, de most 
már feleslegesnek tűnik, és nehezen illeszkedik a 
csúcstechnológiai utasbiztonsági elképzelések 
rendszerébe. Amennyiben ezeket a kis értéknövelő 
hatású tevékenységeket második vonalbeli beszál-
lítókra bíznák, lehetővé válna a vállalat számára, 
hogy a magasabb hozzáadott értéket szolgáltató 
tevékenységekre koncentráljon. Egyúttal az ellátási 
lánc további elemei is hasznot húzhatnak a szerelé-
si tevékenységre vonatkozó megbízások számának 
növekedéséből.  
 
Ennek a vállalatnak minősítés szempontjából sin-
csenek komolyabb versenytársai, ugyanakkor élen 
jár a fejlesztésben. Elsőnek fejlesztette ki a felfúj-
ható függönyt (ami megakadályozza a fejsérülést, 
ha a gépkocsi esetleg felfordulna) és a felfújható 
szőnyeget (amelyik csökkenti a lábszár és a lábfej 
sérülését). Tehát a cég további rendelések elnyeré-
sére törekszik, ugyanakkor kijelöli az utas-
biztonság fejlesztési irányát. 
 
Ahhoz, hogy a szervezet a modulstruktúra haté-
kony beszállítója legyen, szükség van arra, hogy a 
kis értéknövelő hatású tevékenységeket átruházza a 
másod és harmad vonalbeli beszállítókra. Ebből a 
szempontból számos üzemben végzett tevékenysé-
get, többek közt a biztonsági öv kötőelemeinek 
szerelését, rá lehetne bízni a fent említett „periferi-
kus” beszállítóra. Ily módon a vállalat fokozott 
figyelmet szentelhetne a nagy értéket képviselő 
szerelvényekre, és a szervezet a nagyobb hozzá-
adott értéket eredményező, legfontosabb modulok 
szerelésére koncentrálhatna. 
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Következtetések Az „érett” beszállító 
  
A modulstruktúra beszállítása megkérdőjelezi az 
„első vonalbeli” beszállító szerepét, és szükségessé 
teszi az ellátási láncon belül az értéktermelés át-
szervezését. Ilyen körülmények között különösen 
fontos a figyelmet azokra a tevékenységekre össz-
pontosítani, amelyeket célszerű az értéknövelő 
második vonalas (VAST), az előkészítő művelete-
ket elvégző beszállítókra átruházni. Egyidejűleg 
meg kell határozni tevékenységük helyét a modul-
struktúra termelési rendszerén belül. A „fejlődő” és 
az „érett” beszállítók valószínűleg továbbra is első 
vonalbeliek maradnak, míg a „perifériális” beszál-
lítók feltételezhetően vagy a VAST kategóriába 
kerülnek, vagy teljesen kiválnak a piacból. A mo-
dulstruktúra fejlődése által az operatív stratégiára 
gyakorolt hatás vizsgálata azt mutatta, hogy 
amennyiben az első vonalbeli beszállítók modulok 
beszállítására törekszenek, akkor az értéktermelés 
átruházását és a források átrendezését kellő rugal-
massággal kell kezelni, tekintettel az egyre bizony-
talanabb keresletre. Ilyen körülmények között a 
siker érdekében nem egy adott stratégiai irányt kell 
követni, hanem vegyes operatív stratégiát kell al-
kalmazni. Tekintettel a modulstruktúra népszerű-
ségének növekedésére, a vevő–beszállító kapcsolat 
kérdése egyre fontosabb lesz. 

A vállalat ülésmodulokat szállít egy gépkocsi-
gyárnak. Része annak a szervezetnek, amelyik az 
USA-ban, Európában és Délkelet-Ázsiában műkö-
dő legtöbb gépjárműgyártó céget ellátja szerelvé-
nyekkel. A vállalat összehangolva végzi a konst-
rukció minőségének biztosítását és ellenőrzését, a 
vágást, varrást, fröccsöntést, vázkészítést, szerelést 
és leszállítást. Ez az integrált gyártórendszer a 
rendelés vétele után két órán belül leszállítja a 
teljes gépkocsiülés-szerelvényt (első és hátsó ülés, 
beleértve a háttámaszt, a fejtámaszt, a magasságál-
lítást, a légzsákokat és a hozzátartozó technológi-
át). A szinkronizált beszállító rendszerben a mun-
kanap végén nem marad hátra készlet. Minden 
ülést azonnal felhasználnak, nem raktárra gyárta-
nak. A selejtszázalék rendkívül alacsony, a folya-
mat valamennyi elemének minősége kiváló, és az 
ellátási lánc kezelése a minőségbiztosítási folyamat 
integrált része. A termelési stratégia kihasználja a 
TQM, a JIT, a párhuzamos műszaki fejlesztés és a 
cellarendszerű gyártás lehetőségeit. A vállalat aktí-
van részt vesz a potenciális ügyfél számára szük-
séges modul kidolgozásában, és nem csupán a 
specifikációk szerint végzi a gyártást. Az össze-
hangolt beszállítás tetszik a megrendelőnek, mivel 
feleslegessé teszi, hogy a gépkocsigyártó cég fog-
lalkozzon a gépkocsiülés-beszállító lánc kezelésé-
vel és irányításával. 
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