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Kutatásaim eredményei az alábbi tézisekben foglalom össze: 

 

1. Kutatómunkám során, a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával, illetve a 

korábbi publikációimra támaszkodva áttekintettem és rendszereztem hálózati gazdaság 

főbb jelenségeit, ezen belül azonosítottam a logisztikai vonatkozásúakat. Ezt követően 

azonosítottam az ellátási láncban tapasztalható látszólag ellentétes jelenség-párokat. 

Bizonyítottam, hogy információ nem csak támogató közege, hanem sok esetben tárgya, 

célja az áramlásoknak. Bizonyítottam, példákon keresztül megmutattam, hogy a 

hierarchikus hálózatleíró, -elemző, -értékelő módszerek, csakúgy, mint a szekvenciális 

logisztikai definícióink nem alkalmasak az egzakt értékelésre és optimalizálásra, 

mivel a koordináltan kapcsolódó entitások jellegzetességein túl a kapcsolatok 

karakterisztikája is meghatározó. A hálózatok és az informatikai infrastruktúra 

megjelenésének köszönhetően a logisztikában ma már a szekvencia mellett és helyett a 

párhuzamosság jellemző az értékteremtés egyes részfolyamataira. A párhuzamosságok 

miatt az értéklánc helyett az értékhálózatokról beszélhetünk. A részletesen vázolt 

jelenségeknek köszönhetően merőben újfajta szolgáltatási módok és megoldások válnak 

szükségessé. A hálózat egyre több pontjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy 

fogyasztási helyként funkcionáljon, és sok esetben egyúttal termelési pont is legyen. A 

logisztika klasszikus definíciójának kiterjesztésében és újraértelmezésében egy hálózat 

alapú logisztikai koncepciót, az előzőekben rendszerezett jelenségeket is kezelő 

értelmezését fogalmaztam meg.  

 

 

2. A hálózatok új komplex tudományára alapozva, azt áttekintve gyakorlati példákon és 

adatsorokon keresztül elemeztem, bizonyítottam, illetve elvetettem öt adott logisztikai 

vonatkozású hálózat skálafüggetlenségét, és számba vettem az ebből fakadó mérési és 

menedzselési következményeket. Ezek a következők: 



• A fizikai közlekedési, elosztási hálózatok inkább skálafüggőek, mint 

skálafüggetlenek. 

• A fizikai hálózaton értelmezhető kapcsolati hálózatok alapvetően eltérő 

gráfokat jelentenek, ezek a gráfok inkább skálafüggetlenek, az ún. kicsi világ típusú 

hálózatokra hasonlítanak. Azaz kettőség figyelhető meg a hálózati tulajdonságokban. 

• A kapcsolati hálózatokat befolyásolja a fizikai hálózat és a fizikai 

hálózatot leképező nézőpont, a skála.  

• A topológia és az egyes kapcsolati-konfigurációk sajátosságainak 

ismerete nélkül nem lehetséges a hálózatot jól szervezni, irányítani. 

• Megállapítottam, hogy skálafüggetlen logisztikai vonatkozású 

hálózatoknál a középpontokra érdemes koncentrálni a beavatkozási erőforrásainkat, 

ugyanakkor a természetföldrajzi és infrastrukturális kötöttségek merülnek fel, így a 

hálózati kapcsolatok elemzését is be kell vonni a központkijelölési modellekbe.   

 

3. Két disztribúciós rendszeren (illetve a leképezésükképpen előálló gráfon) elvégzett 

konkrét vizsgálatokkal és számításokkal bizonyítottam, hogy hálózat-optimálási 

feladatoknál (pl. centrumnyomozás, telephelykeresés) a hálózat valódi gráfján végzett 

optimalizálási feladatok jelentősen eltérő eredményt adnak, a jelen gyakorlatban 

érvényesülő leegyszerűsítő vonalas hálózatmodellezéshez képest, alapvetően a 

teljesítmény értékelés téves koncepciója (távolság-értelmezés) miatt. Mindkét vizsgált 

esetén megállapítható volt, az az egyébként nem feltétlenül kézenfekvő tény, hogy a valós 

közlekedési távolságokon alapuló szállításiteljesítmény-optimálás eltérő eredményeket 

szolgáltatott, azaz a hálózat valós struktúráját alkalmazó optimáló módszerek jelentősen 

eltérő eredményt adnak.  

 

4. A hálózati tulajdonságok egyik fontos mérési aspektusának tekintetében a 

zavarérzékenység (leállás-érzékenység) vizsgálatára külön szimulációkat végeztem a 

szállító hálózatokra jellemző lavinaszerű meghibásodásra. Ennek alapján bizonyítottam, 

hogy egy hálózatban a kaszkádszerű összeomlások hatása csökkenthető az egyes diszkrét 

elérési helyek leállás-, azaz zavar-érzékenységének csökkentésével. A modell 

elemzésének egyértelmű tanulsága, hogy a termelési helyek, mint diszkrét források, 

legalább annyira hozzájárulnak egy rendszer stabilitásához, zavarérzékenységéhez 

illetve fenntartható működéséhez, mint maguknak a szállítási útvonalaknak a minősége, 

stabilitása és érzékenysége. A fenti jelenség felismerésének logisztikai vetületű újdonsága 

abban áll, hogy a leállás-érzékenység eddig nem szerepelt egy ellátási lánc jóságának 

jellemzésében.  Tehát nem (csak) azért állhat egy termelő hely és végső soron egy egész 



ellátási lánc, mert nem szállítanak neki, benne, hanem azért mert nem képes arra, hogy az 

elszállítás mértékének esetleges csökkenésével saját termelését más üzemméretre állítsa 

át! Mivel ilyenkor éppen a hálózatosodó logisztikai kapcsolatoknak köszönhetően más 

szállítás útvonalakra, közlekedési alágazatokra, stb. terelik át a forgalmat egyértelműen a 

lavinaszerű meghibásodást látjuk, amelynek oka nem csak a szállítási rendszerek 

karakterisztikájában, hanem források és nyelők karakterisztikájában, 

zavarérzékenységében keresendő. 

 

5. Összegyűjtöttem és rendszereztem a teljesítménymérés releváns megközelítéseit és 

koncepcióit, illetve mutatóit, kritikailag értékeltem őket, majd a logisztikai feladatok 

néhány a modellezésre és a teljesítmény meghatározására gyakorolt sajátosságát 

azonosítottam. Bizonyítottam, hogy a problémák magva sok esetben magában a 

feltételrendszerben, tulajdonképpen a probléma modellezésében van.  Értelmeztem a 

kiszolgálási színvonal, a gazdasági hatékonyság, és a vevői elégedettség hármasán 

keresztül értelmezhető logisztikai teljesítményt, majd a disszertációban azonosított 

jelenségeket és teljesítménymérési hiányosságokat három hálózati hatásban 

összegeztem.  Javaslatot tettem egy koherens mutató-leképezési (állapottér átváltási) 

folyamat értelmezésre, amely a vevői igények és a ráfordítások között több lépésben 

értelmezi a folyamat és mérési szinteket. A koncepcionális modell elemei, az egyes 

szintek: a Vevői igények, a Kiszolgálási színvonal, a Státuszváltozás, a 

Teljesítménymutatók, a Naturáliák, és végül a Ráfordítások. Ebben a koncepcióban a 

fenntarthatósági kritériumok, a vevő elégedettség és a vállalati hatékonyság 

előzőekben vázolt fogalmait is elhelyeztem, magyaráztam. 

 


