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Fölösleges készletek helyett működő beszállítói lánc 
 

A forgótőkeigény legegyszerűbben készletcsökkentéssel mérsékelhető. Erre találták ki annak idején 
a „percrekész” (just-in-time, JIT) szállítást, amelynek lényege, hogy egy összeszerelő üzemhez a 
gyártással összhangban – percre megadott ütemterv szerint – érkeznek a beszállítóktól az elemek, 
alkatrészek, így azok raktározás (készletezés) nélkül haladéktalanul összeszerelésre kerülnek, s a 
szalag végéről leérkező késztermék (gépkocsi, hűtőszekrény stb.) szintén raktározás nélkül indítha-
tó a megrendelőhöz. Régen a gyárak megengedhették maguknak, hogy bőséges anyag- és készter-
mékkészletet tartsanak. Ma csak az esetleges váratlan megrendelésekre lehet némi tartalékuk, hogy 
túlzott készlet ne terhelje a pénzforrásaikat. A mai világban a nagy készlet a rossz gazdálkodás 
(gyenge forgalom, helytelen tervezés, téves előrejelzés, a hatástalan gyártástervezés) jele. 

 

Tárgyszavak: just-in-time; beszállítás; beszállító; szoftver; készletgazdálkodás; raktározás; ellátási lánc; 
ellátási lánc irányítás; TQM; minőségmenedzsment. 

 
Készletezés helyett működő 
logisztikai lánc 
 
A sikeres gyár nem raktárra termel, hanem arra 
összpontosít, hogy a terméket időben leszállítsa a 
megrendelőnek. A gyárba való beszállítás (továb-
biakban: beszállítás) logisztikai rendszerének fel-
adata, hogy a gyárban található  
• anyag-,  
• alkatrész-,  
• részegységkészlet  
zöme megmunkálás vagy összeszerelés alatt le-
gyen, anyag és késztermék csak a minimális és 
indokolt mértékben lehessen raktáron. A gyárnak a 

lehető legkevesebb, de minőségi és minden tekin-
tetben megbízható beszállítója legyen. Csak e fel-
tételek megteremtése, teljesülése esetén lehet a 
vállalat hatékony ellátásilánc-tag. 
 
 
Romlandó áruk – 
„romlandó információk” 
 
A romlandó termékek ellátási láncának irányításá-
ban különösen fontos, hogy a termék mindig be-
szerezhető és friss, illetve szavatossági időn belüli 
legyen. Ez a feltétel akkor teljesülhet, ha a gyár 
képes a piac jelzéseire válaszolni, pontos terveket, 
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előrejelzéseket készíteni, és azokat, ha kell, bármi-
kor frissíteni. Ha a készletgazdálkodó nem láthatja 
át mindenkor mozgásban lévő és raktári készletét, 
akkor a gyárnak a váratlan megrendelésekre vi-
szonylag nagy készletet kell tartania, ami sok pénzt 
köt le, ráadásul a romlandó nyersanyag hosszasabb 
tárolása kockázatos is. Ezért a gyárnak rá kell han-
golódnia, kapcsolódnia az ellátási lánc összes tag-
jára, hogy mindenkor ismerje a készletadatokat, a 
készlet  
• helyét,  
• minőségét,  
• állapotát.  
 
Szoftverrel támogatott beszállítói logisztika 
 
Minél frissebb az adat, annál hatékonyabban hasz-
nálható az ellátási láncban – állítják a szoftverfej-
lesztő és -forgalmazó Vizonal szakemberei. A cég 
egyik összetett beszállítási logisztikával foglalkozó 
terméke a VizionalNet Inventory Synchronization. 
Ez a teljes ellátási láncra kiterjedő osztott készlet-
gazdálkodási szoftver összehangolja és támogatja 
az összetett adatgyűjtő rendszerekből származó 
összes készletinformációt. A VizionalNet Collabo-
ration Synchronization Platform szoftverrel 
együttműködésben pedig, riaszt, ha  
• közeleg a készlet szavatosságának lejárta,  
• nincs meg az előírt készletfeltöltési szint, vagy 

biztonságos készletnagyság.  
 
A cég Vizional Replenishment Synchronization 
(„feltöltés-összehangoló”) döntésre képes un. 
„okos” szoftvere, folyamatosan intézi, irányítja a 
készletfeltöltési műveleteket hagyományos gyártó–
beszállító viszonylatban vagy kereskedői kezde-
ményezésre. E moduláris rendszerek a nagy és 
gyorsan forgó készlettel dolgozó gyáraknak hasz-
nosak, akiknél a készletek és az ellátási lánc átlát-
hatósága folyamatos, állandó követelmény. 

Logisztikai információs rendszer 
gyakorlati alkalmazása 
 
Gyakran a logisztikai szolgáltatók és rendszereik 
hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek elen-
gedhetetlenek a hatékonyság javításához szükséges 
ellátási lánc átláthatósághoz. Az egy–tíz raklapnyi 
áruelosztással foglalkozó AK Worthington jelentős 
szoftver és stratégiai partnerekhez fűződő szoftver 
befektetések nélkül nem tudta volna zökkenőmen-
tesen és a jelenlegi hatékonysággal kiszolgálni 
vevőit. Hatékonyságának záloga, hogy rendszere-
sen frissített szoftverei révén szigorúan figyeli saját 
és partnerei teljesítményét, és ha kell időben intéz-
kedik, beavatkozik. 
 
A logisztikai rendszerek haszna, hogy munkaerőt – 
tehát költséget – takarítanak meg, persze emberi 
közreműködéssel kiegészülve. Például az AK 
Wortingtonnál ennek intézményesített formája a havi 
ügyfélértekezlet, ahonnan hasznot és a teljesítmény-
növelést hozó ötletek, elképzelések származnak.  
 
A jövő a rámenős és haladó szellemű beszállító 
vállalkozásoké, akiknek van információs technoló-
giája az ellátási lánc összes tagjának összefogására 
– közéjük számítva a stratégiai partnereket és azok 
egyéni igényeit is. 
 
 
Gyorsítás „cross-docking” módszerrel 
 
Az ellátási lánc felgyorsításának egyik módszere-
ként a logisztikai szolgáltatók az ún. ”cross 
docking” („közbenső tárolás”) eljárást ajánlják. 
Ennek lényege, hogy az árut a járműről a kiszállító 
rámpa közelében rakják le, ahonnan az kellő idő-
ben közvetlenül kerül elszállításra. Ezzel megtaka-
rítható a raktárba be-, majd kitárolás művelete ill. a 
raktározás. Azonban ezen egyre népszerűbb – a 
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percrekész (JIT) módszerhez kapcsolódó – megol-
dásnak az alkalmazásához az információs rend-
szernek a tényleges és a tervezett beszállításokat 
haladéktalanul össze kell tudni vetnie. Azaz a 
„közbenső tárolás” feltétele a tökéletesen üteme-
zett beszállítás és a teljes ellátásilánc-átláthatóság. 
 
 
Információtechnológia 
az ellátási lánc tervezésében 
 
A vállalat korszerű logisztikai információtechnológi-
ai (IT) rendszereihez az ügyfél bármikor hozzáférhet:  
• úton lévő szállítmányról rendelkezhet,  
• szállítási állapotjelzést fogadhat, és ha szüksé-

gesnek látja,  
• az egész szállítást is áttervezheti. 
 
Gyakorlati alkalmazás az Exelnél 
 
Ezt valósítja meg például az iparnak és a kiskeres-
kedelemnek dolgozó Exel Logistics SCI2 nevű, 
ellátásilánc-integrátor cégének a G-Loggal közös 
fejlesztésű rendszere. A rendszer (a nyersanyagfor-
rástól a késztermék leszállításáig terjedő) teljes 
ellátási lánc átláthatóságát, s ezzel készletmérsék-
lést nyújt ügyfeleinek. 
 
A G-log szoftverfejlesztő és -forgalmazó szerint a 
hatékony ellátásilánc-tervezés kulcsa az ellátási 
lánc átláthatósága és a pontos, időbeni információ. 
Tervezéskor az összes lehetséges szállítási módból 
a legalkalmasabbat kell kiválasztani, s a szállítást a 
legjobb költséghatékonysággal végrehajtatni. Ez 
azért fontos, mert a hagyományos tervezőrendsze-
rek sokszor gyakorlati megoldások helyett elméle-
ti, optimalizált matematikai megoldásokat adtak. 
Ez a megoldás ütemezi a több helyről érkező, sok-
féle alkatrész és egység beszállítását, hogy azok 
megmunkáláshoz, összeszereléshez vagy más elké-

szítés ill. kiszállítás előtti értéknövelő tevékeny-
séghez időben megérkezzenek. Tehát az ütemezés 
nem egyszerű feladat. 
 
Gyakorlati alkalmazás a Hondánál 
 
A One World Logistics of America – a Honda 
Express Inc. leányvállalata – nemrég SynQuest 
ellátásilánc-tervező szoftvert telepített a Honda 
gépkocsiszerelő-üzemi beszállításainak költség-
csökkentésére . (A SynQuest autógyártó- és gyári-
pari ellátási láncokkal foglalkozó szoftvercég). A 
szoftverrel az One World gyorsan, minden részlet-
re kiterjedően képes modellezni az összetett be-
szállító hálózatokat. A modell tartalmaz  
• szállítóeszköz-,  
• üzemi,  
• beszállítói és  
• konténer-költségmérleget is.  
 
Az eredmény a beszállítói logisztikai költségek 
jelentős csökkentése. További megtakarítás, hogy a 
szoftverrel meghatározható a kész gépkocsiknak az 
összeszerelő-üzem és az autóügynökség közötti 
leghatékonyabb szállításának terve, és a rugalmas 
alkalmazkodás az összeszerelő-ágazat gyorsan 
változó igényeihez. 
 
A logisztikai szolgáltatók IT-megoldásaik – példá-
ul a LIS VirtualView ellátási lánc átláthatósági 
szoftvere – révén képesek az ügyfeleikhez való 
beszállítás műveleteinek irányítására. Ez a 
webalapú irányító–vezérlő eszköz az ügyfél teljes 
beszállítói és elosztói hálózatát egyetlen szerves 
egységként átlátja. Az ügyfél összevont  
• képet kap a készletről,  
• a megrendelésekről,  
• a megrendelésekkel kapcsolatos eseményekről és  
• azonnali beavatkozási lehetősége van a bővített 

ellátási láncba.  
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A felsorolt tényezőket egyaránt befolyásolhatják a 
TQM olyan összetevői, mint  

A rendszer előnye többek között a nagyobb kész-
letforgási sebesség és a jobb ügyfélkiszolgálás. 
 • az oktatás és gyakorlás,  
 • a különböző részlegeket, ill. funkciókat átfogó 

munkacsoportok,  A beszállítói lánc minősége 
 • a jó kommunikáció,  

• a dolgozók felhatalmazása,  Az ellátási láncban az információmegosztás teszi 
lehetővé a résztvevők számára, hogy összhangban, 
csapatmunkaszerűen tevékenykedjenek, ezáltal a 
lehető legkisebb szinten tartsák a tranzakciós költ-
ségeket. Kézenfekvő, hogy az olyan egész ellátási 
láncra bevezetett minőségügyi rendszerek, mint a 
TQM komoly szerepet játszhatnak az integrált 
vállalkozás felfejlesztésében. 

• munkával való elégedettség,  
• a vezetés elkötelezettsége és támogatása.  
 
Mindezek egyúttal javítják a beszállítók és a vevők 
hatékony integrálását az értékalkotási lánc mentén. 
Az eddigi tapasztalatok szerint további kutatómun-
kára van szükség a TQM-nek az SCM-ben való 
alkalmazása részterületein, amelyek elsősorban a 
következők lehetnek: 

 
Egy-egy cég piaci értékét nagyobb részben eszmei 
vagyonrészek teszik ki, amelyek fontos összetevői 
a kapcsolatok (a vevőkkel, a munkavállalókkal, a 
partnerekkel és a szállítókkal). Sikert, megfelelő és 
fenntartható piaci részesedést a cégek úgy tudnak 
elérni, ha céljaikat kiegyensúlyozottan határozzák 
meg, és minőségprogramokkal, növekedést hozó 
vezetési módokkal a legnagyobbra emelik legfon-
tosabb tőkeállományukat, az eszmei vagyonrésze-
ket. A TQM-nek éppúgy alkalmazhatónak kell 
lennie az eszmei vagyonrészek irányítására, mint 
az anyagiakéra, bár e kérdések megoldása, ill. al-
kalmazási módja még kutatómunkát igényel. 

• a vezetés szerepe az SCM-ben alkalmazott 
TQM-ben; 

• információtechnika az SCM-ben alkalmazott 
TQM támogatásához; 

• szervezeti felépítés és annak hatása arra, ho-
gyan alkalmazható a TQM az SCM területén; 

• az SCM-ben működő TQM céljait szolgáló 
oktatási/betanítási támogatás; 

• teljesítménymérés és költségszámítás az adott 
területen; 

• kulturális és magatartási kérdések, amelyek a 
TQM SCM-ben való alkalmazását befolyásolják. 

 
 

 
Az ellátási lánc irányításának (SCM) legfontosabb 
hat „dimenziója”: Irodalom 

 • partnerség, 
[1] Gunasekaran, A.; McGaughey, R. E.: TQM in 

supply chain management. = TQM Magazine, 15. k. 
6. sz. 2003. nov./dec. p. 361–363. 

• információtechnika, 
• műveleti rugalmasság,  
• teljesítménymérés,  
• a vezetés elkötelezettsége, [2] Qureshi, R.: Inward bound. = Works Management, 

56. k. 1. sz. 2003. p.40–43. • a kereslet meghatározása. 
 
 
Szerkesztőségi összeállítás 
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