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OPTIM¶ALIS ¶AR, MIN}OS¶EG, ¶ES FEJLESZT¶ESI
DÄONT¶ESEK1

VÄORÄOS J¶OZSEF
PTE, KÄozgazdas¶agtudom¶anyi Kar

A tanulm¶any egy nagyon ¶altal¶anos modellt fogalmaz meg, ¶es ¶³gy a v¶allalkoz¶a-
sok igen sz¶eles kÄor¶ere tesz meg¶allap¶³t¶asokat. A vizsg¶alat f¶okusz¶aban a fejlesz-
t¶esi tev¶ekenys¶egek dinamik¶aj¶anak alakul¶asa ¶all, ¶es arra a kÄovetkeztet¶esre jut,
hogy a fejleszt¶esi, beruh¶az¶asi tev¶ekenys¶egek alakul¶asa nem szÄuks¶egszer}uen
csÄokken}o, mint ahogy sz¶amos elm¶eleti tanulm¶any ¶es empirikus vizsg¶alat ezt
bizony¶³tani igyekszik. A tanulm¶any fontos meg¶allap¶³t¶ast tesz a term¶ekek
vagy term¶ekmodellek v¶alt¶as¶aval kapcsolatban is, mely szerint a gazdas¶agma-
tematikai modell ¶altal el}ore jelzett fejleszt¶esi intenzit¶as nÄoveked¶ese annak a
jele, hogy a felgyÄulemlett termel¶ekenys¶egi ¶es min}os¶egi tud¶ast m¶ar ¶at kellett
volna vinni az ¶uj term¶ekbe. ¶Erdekesnek v¶elhet}o azon eredm¶eny is, hogy a ter-
mel¶ekenys¶egi tud¶asb¶ol ered}o haszonb¶ol ¶at kell engedni a fogyaszt¶oknak vala-
mennyit. Meghat¶arozhat¶o az ¶arcsÄokkent¶es m¶ert¶eke, mely pro¯tnÄovekm¶enyt
gener¶al a v¶allalkoz¶as sz¶am¶ara.

Kulcsszavak: ¶ar, min}os¶eg, termel¶ekenys¶eg, strat¶egia, ir¶any¶³t¶aselm¶elet.

1 Bevezet¶es

A nÄoveked¶es t¶enyez}oinek elemz¶ese a gazdas¶agtannak mindig is kedvenc te-
rÄulete volt, kutat¶ok tÄomeg¶et vonzza annak meghat¶aroz¶asa, mik¶ent lehet egy
v¶allalkoz¶as sikeres. A piaci siker forr¶asa a versenyk¶epess¶eg, mely azt jelen-
ti, hogy a v¶allalkoz¶as hat¶ekonyabban tudja hasznos¶³tani er}oforr¶asait azon
v¶allalkoz¶asokkal szemben, akik hasonl¶o term¶eket vagy szolg¶altat¶ast ¶all¶³tanak
el}o. A versenyk¶epess¶eg a versenypriorit¶asokban Äolt testet, melyek kÄozÄul az
¶atfog¶obb kateg¶ori¶akat az ¶ar, a prom¶oci¶o, a kÄolts¶eg, a min}os¶eg, a °exibilit¶as,
az id}o k¶epezik. Ezek kÄozÄul is a kÄolts¶eg, min}os¶eg, °exibilit¶as, ¶es id}o j¶atszik
kiemelt szerepet, ugyanis e versenypriorit¶asok ter¶en el¶ert versenyel}ony igen
nehezen ut¶anozhat¶o vagy m¶asolhat¶o, ez¶ert fenntarthat¶o nÄoveked¶est tesz lehe-
t}ov¶e, amennyiben a versenypriorit¶ast a fogyaszt¶ok m¶elt¶anyolj¶ak, ¶es ez meg-
rendel¶esekben tÄukrÄoz}odik vissza. Tart¶os versenyel}ony birtokl¶asa monopo-
lisztikus magatart¶ast tesz lehet}ov¶e, eg¶eszen addig, m¶³g a versenyt¶arsak a
lemarad¶ast be nem hozz¶ak, vagy m¶assal nem helyettes¶³tik.

A min}os¶eg kÄulÄonÄosen az¶ota kapott nagy hangs¶ulyt, mi¶ota a standard ter-
m¶ekek fontos velej¶ar¶oja lett. A Toyota Termel¶esi Rendszer (sokszor nevezik
kanb¶an rendszernek, karcs¶us¶³tott termel¶esnek, 6 szigm¶anak, Just-in-Time
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(JIT) rendszernek, vagy ¶eppen TQM-nek (teljes kÄor}u min}os¶egir¶any¶³t¶asnak))
sikeres alkalmaz¶asa forradalmas¶³tott sz¶amos ipar¶agat, ¶es az olcs¶o termel¶es
tud¶asa nem volt a tov¶abbiakban elegend}o a standard term¶ekek piac¶an, a ma-
gas min}os¶eg is ugyanolyan fontos kÄovetelm¶enny¶e v¶alt (Pine II et al. 1993).
Azon jap¶an c¶egek, melyek sikeresen alkalmazt¶ak a JIT, vagy TQM elveit, dra-
matikus sikereket ¶ertek el a 80-as ¶evekben. K¶ets¶egtelen, hogy ennek hat¶as¶ara
mind az amerikai, mind a nyugat-eur¶opai aut¶oipar hatalmasat fejl}odÄott az¶ota,
azonban ma a Toyota r¶eszesed¶ese az amerikai szem¶elyg¶epkocsik forgalm¶ab¶ol
13%-ra emelkedett az 1970-ben m¶ert 2%-kal szemben, amikor a GM r¶eszese-
d¶ese 40% volt, manaps¶ag pedig 26% (Watanabe, 2007). Igen ¯gyelemrem¶elt¶o
a t¶eny, hogy a Toyota t}okekapitaliz¶aci¶os ¶ert¶eke 2007. m¶ajus 10-¶en 186,7
milli¶ard doll¶ar volt, mely meghaladja a h¶arom nagy amerikai aut¶ogy¶art¶o c¶eg
(a Ford, GM, DaimlerChrysler) egyÄuttes ¶ert¶ek¶et. E mÄogÄott minden bizonnyal
olyan hajt¶oer}ok ¶allnak, miszerint a Toyota ¶es Lexus (a Toyota c¶eg luxus
kateg¶ori¶as aut¶oi) 15 ¶eve szinte megszak¶³t¶as n¶elkÄul a megb¶³zhat¶os¶ag, kezd}o
min}os¶eg ¶es tart¶oss¶ag vonatkoz¶as¶aban a J. D. Powers, ¶es m¶as piackutat¶o c¶egek
szerint is, szinte mindig az els}o (Watanabe, 2007). A min}os¶eg t¶ulhajszol¶asa
azonban nem mindig vezetett Äuzleti sikerhez, ¶es sokan kutatt¶ak annak ok¶at,
hogy kÄulÄonbÄoz}o TQM programok adapt¶al¶asa ellen¶ere v¶allalkoz¶asok mi¶ert
v¶altak vesztes¶egess¶e (Hendricks and Singhal 1997). R¶eszben a v¶alaszt ab-
ban kereshetjÄuk, hogy sokan elfelejtett¶ek, hogy a TQM l¶enyege (l¶asd a TQM
korm¶anykereke, Krajewski, Ritzman ¶es Malhotra, 2008) a fogyaszt¶oi meg-
el¶egedetts¶eg keres¶ese. A fogyaszt¶ok akkor megel¶egedettek, amikor ¶ert¶eket
kapnak. M¶ask¶ent megfogalmazva, amikor min}os¶egi term¶ekhez a lehet}o leg-
alacsonyabb ¶aron jutnak.

Sajn¶alatosan, a terminol¶ogiai z}urzavar ugyanakkor meglehet}osen er}os a
min}os¶eg fogalma kÄorÄul. Mind a popul¶aris, mind a tudom¶anyos gazdas¶agtan
a min}os¶eget konform min}os¶egnek de¯ni¶alja a leggyakrabban. E szerint a
min}os¶eg tervez¶es¶enek c¶elja olyan folyamat kifejleszt¶ese, mely megval¶os¶³tja
a kit}uzÄott min}os¶egi c¶elokat bizonyos m}ukÄod¶esi felt¶etelek fenn¶all¶asa eset¶en
(Deming h¶³res 14 pontja, 1982). A JIT ¶eppen ennek a n¶ezetnek a val¶ora
v¶alt¶asa, hiszen a JIT v¶egs}o c¶elja, egy olcs¶o, probl¶emamentes, kiegyens¶ulyozott,
gyors, azaz magas min}os¶eg}u folyamat l¶etrehoz¶asa. Ez a megkÄozel¶³t¶es sz¶amos
tudom¶anyos kutat¶ot inspir¶alt, melyek kÄozÄul els}ok¶ent eml¶³tjÄuk Fine (1986,
1988) ¶es Fine ¶es Porteus (1989) munk¶ait, akik a folyamatfejleszt¶est model-
lezik, de meg kell jegyezni, hogy Fine m¶ar vil¶agosan kÄulÄonbs¶eget tesz design
min}os¶eg ¶es folyamatmin}os¶eg kÄozÄott. Fine design min}os¶eg alatt a term¶ek f}obb
von¶asait, st¶³lus¶at, tulajdons¶againak Äosszess¶eg¶et ¶erti.

Crosby (1979), a nagy min}os¶eg guru kijelent¶ese pedig, miszerint a min}os¶eg
ingyen van, tov¶abb nÄovelte a gondokat, mely j¶ol tÄukrÄoz}odik a kutat¶ok ¶es
gazdas¶agmodellez}ok munk¶aiban. Sok gondolatsorban azt tal¶aljuk, hogy a
min}os¶eggel kapcsolatos tanul¶as csÄokkenti a konform min}os¶eg jav¶³t¶as¶ab¶ol ered}o
kÄolts¶egeket, ¶es ez¶ert az optim¶alis min}os¶eg hosszabb t¶avon nÄovekedni fog a
folyamatos tanul¶as miatt. A javul¶as bekÄovetkezhet induk¶alt ¶es auton¶om
tanul¶asi folyamat ¶altal. Dorroh ¶es t¶arsai (1994) olyan modellt dolgoztak
ki, mely meghat¶arozza az er}oforr¶asok nagys¶ag¶at, melyeket a megszerzend}o
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tud¶asra kell ford¶³tani, de }ok m¶eg nem foglalkoztak az auton¶om tud¶assal,
mely egyszer}uen a termel¶esi tev¶ekenys¶eg folytat¶asa sor¶an ad¶odik, minden
tov¶abbi er}ofesz¶³t¶es ¶es inveszt¶³ci¶o n¶elkÄul. Anal¶³zisÄuk fontos eredm¶enye volt,
hogy a tud¶as megszerz¶es intenzit¶as¶at kÄulÄonÄosen a tervez¶esi id}oszak elej¶en kell
nÄovelni, az intenzit¶as pedig az id}o folyam¶an csÄokkenni fog. Egy gazdagabb
modellstrukt¶ur¶aval Li ¶es Rajagopalan (1998) vizsg¶alata is arra jut, hogy a fej-
leszt¶esi, beruh¶az¶asi tev¶ekenys¶egeknek csÄokken}onek kell lenni az id}o folyam¶an.
Ezzel ellent¶etben Carillo ¶es Gaimon's (2000) azt ¶all¶³tj¶ak, hogy l¶eteznek olyan
felt¶etelek, amikor beruh¶az¶asi, fejleszt¶esi tev¶ekenys¶egek nÄovekv}ok lehetnek
id}oben, viszont modellstrukt¶ur¶ajuk megnehez¶³ti az Äosszehasonl¶³t¶ast. Modell-
jÄukben a jÄovedelem nÄoveked¶es¶enek forr¶asa a kapacit¶asokb¶ol ¶es a tud¶asb¶ol
ered, ¶es a keresletet nem befoly¶asolja a term¶ek min}os¶ege.

M¶asik oldalr¶ol viszont, a gazdas¶agmodellez}ok, akik az ¶ar ¶es min}os¶eg prob-
l¶em¶aj¶aval foglalkoznak, a min}os¶eget a term¶ek poz¶³cion¶al¶asak¶ent fogj¶ak fel, ¶es
a term¶ek min}os¶eg¶et az attrib¶utumait le¶³r¶o vektor hat¶arozza meg (Karmarkar
¶es Pitbladdo 1997). Ezzel a hangs¶uly az ell¶at¶o oldalr¶ol ¶attev}odik a keresleti
oldalra, ahol a min}os¶eget a fogyaszt¶o hat¶arozza meg. E szerint a min}os¶eg
a term¶eknek vagy szolg¶altat¶asnak az a k¶epess¶ege, hogy az mennyire el¶eg¶³ti
ki, vagy m¶ulja felÄul a fogyaszt¶o elv¶ar¶asait (Stevenson 2005). (Ezt a min}os¶eg
megkÄozel¶³t¶est nagyon gyakran tekintik teljes¶³tm¶eny centrikus megkÄozel¶³t¶es-
nek.) Ebb}ol logikusan kÄovetkezik, hogy a min}os¶eg a keresletet befoly¶asolja, ¶es
a keresleti gÄorb¶eben v¶altoz¶ast hoz a min}os¶eg megv¶altoz¶asa. Karmarkar ¶es Pit-
bladdo (1997) modelljÄukben mindk¶et min}os¶eg megkÄozel¶³t¶est alkalmazz¶ak, ¶es
az anal¶³zist mind tÄok¶eletes verseny, mind oligopolisztikus piaci kÄorÄulm¶enyekre
elv¶egzik.

Felt¶etlenÄul meg kell eml¶³teni Bayus (1995)-Äos munk¶aj¶at, ahol ÄosszefÄugg¶est
tal¶alunk a kutat¶asra ¶es fejleszt¶esre sz¶ant Äosszeg, ¶es a term¶ek min}os¶ege kÄozÄott,
tov¶abb¶a hitet tesz amellett, hogy a term¶eket ¶es folyamatot innov¶al¶o tev¶ekeny-
s¶egek fÄuggetlenek egym¶ast¶ol. Ugyanakkor m¶ar Gaimon (1988a) ¶uttÄor}onek
tekinthet}o munk¶aj¶aban ÄosszefÄugg¶esbe hozza az ¶uj technol¶ogiai eredm¶enyek
hat¶as¶at ¶es a term¶ek min}os¶eg¶et. Modellje egy line¶aris ¶es dinamikus megkÄoze-
l¶³t¶es, melyben a kereslet mind az ¶art¶ol, mind a min}os¶egt}ol fÄugg.

E tanulm¶any egy ¶uj modellt ad kÄozre, mely v¶elhet}oen tov¶abb szapor¶³tja az
¶ert¶ektermel¶es k¶et legfontosabb ¶ag¶anak, a termel¶esnek ¶es marketingnek kÄolcsÄo-
nÄos k¶erd¶eseivel foglalkoz¶o irodalmat. A terÄuletet gyakran nevezik operations-
marketing interf¶esznek (Gaimon 1996), hiszen a megv¶alaszoland¶o k¶erd¶esek
egyik fele a marketing (pl. ¶ar) birodalm¶aba tartozik, a m¶asik r¶esze pedig a
termel¶es¶e (pl. kÄolts¶eg, fejleszt¶es). ModellÄunk megkÄulÄonbÄoztet}o jegye abban
van, hogy mind a keresleti, mind az ell¶at¶asi oldalt egyszerre kezeli, ¶es p¶ar-
huzamosan keresi az optim¶alis kÄolts¶eg, min}os¶eg, kereslet, ¶es fejleszt¶esi tev¶e-
kenys¶egek szintj¶et, melyek a v¶allalkoz¶as pro¯tj¶at maximaliz¶alj¶ak. A tanul-
m¶any egyik legfontosabb eredm¶enye, hogy a fejleszt¶esi, beruh¶az¶asi tev¶ekeny-
s¶egek kv¶azikonvexek, mely t¶eny jelent}osen m¶odos¶³tja eddigi ismereteinket a
beruh¶az¶asi tev¶ekenys¶egek dinamik¶aj¶aval kapcsolatban. A beruh¶az¶asi tev¶e-
kenys¶egek dinamik¶aja kÄovetkeztet¶esek levon¶as¶at teszi lehet}ov¶e a term¶ek ¶elet-
ciklus¶aval kapcsolatban is, tov¶abb¶a a tanulm¶any v¶alaszt keres arra, hogy a
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min}os¶eg fejleszt¶ese mikor vezethet eredm¶enytelens¶eghez.

A kÄovetkez}o fejezet a modellt mutatja be, a 3.x az anal¶³zist adja, a 4.x a
kÄovetkeztet¶eseket foglalja Äossze.

2 A modell

E fejezetben egy modellt fejlesztÄunk ki, mely a lehet}o leg¶altal¶anosabban
igyekszik megfogalmazni a legelemibb ÄosszefÄugg¶eseket a kereslet, az ¶ar, a
kÄolts¶eg, a min}os¶eg, a beruh¶az¶asok, a fejl}od¶es ¶es nÄoveked¶es kÄozÄott. A mod-
ellezend}o v¶allalkoz¶asr¶ol azt t¶etelezzÄuk fel, hogy sikeres a strat¶egia megfogal-
maz¶as¶aban ¶es megval¶os¶³t¶as¶aban. Term¶ek¶enek vagy szolg¶altat¶as¶anak olyan
egyedi tulajdons¶agai vannak, melyeket a versenyt¶arsak nem k¶epesek kÄovetni,
ez¶ert monopolisztikus magatart¶asa lehet a piacon. KÄovetkez¶esk¶eppen bizo-
nyos fok¶u szabads¶aga van az ¶ar meghat¶aroz¶as¶aban, a kereslet az ¶ar fÄuggv¶enye
lesz, ¶es a kÄozgazdas¶agtanban ¶altal¶anosan elfogadott elv szerint a kereslet az
¶arnak csÄokken}o fÄuggv¶enye. Ugyanakkor a kereslet nem csak az ¶art¶ol fÄugg,
hanem a term¶ek min}os¶eg¶et}ol is. Felt¶etelezhet}o, hogy rÄogz¶³tett ¶ar mellett, a
kereslet a min}os¶eg nÄovekv}o fÄuggv¶enye. Min}os¶eg alatt e helyen teljes¶³tm¶eny
min}os¶eget ¶ertÄunk, azt t¶etelezzÄuk fel, hogy azonos ¶ar mellett a vev}o a jobb
min}os¶eg}u term¶eket prefer¶alja, ¶es azt v¶as¶arolja meg. Egy adott id}opontban a
kereslet nagys¶ag¶at kifejez}o v¶altoz¶onk form¶aja¶³gy egy D(p(t); u(t); t) fÄuggv¶eny
lehet, ahol a p(t) a term¶ek ¶ara a t-edik id}opontban, u(t) a term¶ek min}os¶ege a
t-edik id}opontban, ugyanakkor |a k¶et v¶altoz¶ot rÄogz¶³tve| a kereslet id}oben is
v¶altozhat. ¶Igy lehet}ov¶e v¶alik konjunktur¶alis hat¶asok ¶erv¶enyes¶³t¶ese, vagy azon
jelens¶eg ¯gyelembe v¶etele, hogy egyre tÄobb ¶es tÄobb versenyt¶ars l¶ephet be a
piacra, ¶es a verseny nÄoveked¶es¶enek hat¶as¶ara a kereslet egyre csÄokken, ha nem
fejlesztjÄuk a min}os¶eget. Vagyis, @D=@t = Dt < 0, tov¶abb¶a mik¶ent a legtÄobb
¶armenedzsmenttel foglalkoz¶o kÄonyv (p¶eld¶aul Dolan and Simon 1996, Hirsh-
leifer 1984) felt¶etelezi, Dp < 0. Ugyancsak felt¶etelezzÄuk, hogy D(p; 0; t) = 0
¶es D(p; u; t) > 0 amikor u > 0.

A term¶ek min}os¶eg¶evel kapcsolatban azt t¶etelezzÄuk fel, hogy az k¶et min}o-
s¶egfaktornak az ered}oje: az egyik a strat¶egiai min}os¶eg tud¶as, mely fejlesz-
t¶essel ¶es beruh¶az¶assal gyarap¶³that¶o, ¶es az¶ert strat¶egiai, mert a piacon nem
szerezhet}o be. A m¶asik min}os¶egfaktor a nem strat¶egiai elem, mely a piacr¶ol
beszerezhet}o, a term¶ekbe viszonylag kÄonnyen be¶ep¶³thet}o. A Toyota hibrid
aut¶oj¶at, a Priust tekintve p¶eld¶aul a Toyota egyedÄul rendelkezik tÄobb mint
t¶³z ¶eves termel¶esi tapasztalattal, ¶es ¶ertelemszer}uen ezt a tud¶ast soha nem
adja el a piacon, nem szerezhet}o be m¶asok ¶altal, kÄovetkez¶esk¶eppen a hibrid
faktor strat¶egiai min}os¶egelem. Amikor a Priust b}orÄul¶essel vesszÄuk, akkor
nem strat¶egiai min}os¶egfaktorral toldottuk meg az aut¶o teljes¶³tm¶eny¶et. Az
t¶etelezhet}o fel teh¶at, hogy u(t) = z(t)h1 + w(t)h2, ahol a h1 ¶es h2 pozit¶³v
s¶ulyok, tov¶abb¶a z a strat¶egiai min}os¶egfaktor, a w pedig a nem strat¶egiai mi-
n}os¶egfaktor. Collis ¶es Montgomery (1995) szerint a ¯zikai egyedis¶eg (p¶eld¶aul
egy kiv¶eteles hely), a gazdas¶agi er}ofÄol¶eny (p¶eld¶aul dÄont}o piaci r¶eszesed¶es)
mellett a fejleszt¶esi ¶ut az egyik leger}osebb strat¶egiai fegyver. A hossz¶u ¶evek
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sor¶an kifejlesztett min}os¶egi tud¶as ez¶ert strat¶egiai er}o.
Hasonl¶ok¶eppen strat¶egiai er}o a termel¶ekenys¶egi tud¶as. A legkiv¶al¶obb

termel¶ekenys¶egi tud¶ast sem lehet megvenni a piacr¶ol, amit m¶ar meg lehet
venni, az nem ¶elvonalbeli. A termel¶ekenys¶egi tud¶as a min}os¶egi tud¶ashoz
hasonl¶oan fejleszt¶es ¶es beruh¶az¶as eredm¶enye, ¶es azt t¶etelezzÄuk fel, hogy a
min}os¶egfejleszt¶es hat¶assal lehet a termel¶ekenys¶egre, ¶es az ÄosszefÄugg¶es ford¶³tott
is lehet. A termel¶ekenys¶egi tud¶as nÄovel¶es¶ere ford¶³tott er}ofesz¶³t¶esek a min}o-
s¶eget is nÄovelhetik. A McDonald's konyh¶aj¶aban a g¶epes¶³t¶es ¶es automatiz¶al¶as
els}odleges c¶elja a konzisztens min}os¶eg el¶er¶ese, annak megval¶os¶³t¶asa, hogy az
¶el}omunka teljes¶³tm¶enye ne befoly¶asolja a term¶ek min}os¶eg¶et. Ennek kellemes
mell¶ekterm¶eke az ¶el}omunka termel¶ekenys¶eg¶enek nÄoveked¶ese, de egy¶altal¶an
nem biztos, hogy a hamburgereket nem lehetne olcs¶obban termelni. Hason-
l¶ok¶eppen a JIT l¶enyege a rendk¶³vÄul termel¶ekeny, probl¶emamentes termel¶es,
melynek el¶er¶ese kik¶enyszer¶³ti a magas min}os¶eg}u term¶ek el}o¶all¶³t¶as¶at. Ezek
alapj¶an teh¶at az al¶abbit t¶etelezhetjÄuk fel:

_q(t) = a1y(t) + a2x(t)

_z(t) = b1y(t) + b2x(t) ;

ahol y(t) a termel¶esi folyamat fejleszt¶es¶ere sz¶ant er}ofesz¶³t¶esek m¶ert¶ek¶et jelen-
ti, x(t) pedig a teljes¶³tm¶enymin}os¶eg fejleszt¶es¶ere sz¶ant er}ofesz¶³t¶esek m¶ert¶ek¶et
jelÄoli a t-edik id}opontban. (M¶ert¶ekegys¶egk¶ent haszn¶alni lehet a fejleszt¶esre
sz¶ant munka¶or¶ak mennyis¶eg¶et, vagy hogy a munkaer}o ¶allom¶any teljes idej¶eb}ol
milyen ar¶anyt ford¶³tunk fejleszt¶esre.) A fejleszt¶esekre sz¶ant er}ofesz¶³t¶esek kÄolt-
s¶eg¶et az f(y), illetve a g(x) fÄuggv¶enyek m¶erik a t-edik id}opontban. Ezekr}ol
feltesszÄuk, hogy nÄovekv}ok ¶es konvexek, azaz fy > 0, gx > 0, fyy > 0, illetve
gxx > 0, ahol a jelÄol¶esek a fÄuggv¶enyek v¶altoz¶ok szerinti els}o, illetve m¶asodik
deriv¶altjait jelÄolik.

ModellÄunk nem veszi ¯gyelembe az auton¶om tanul¶as lehet}os¶eg¶et. Ennek
els}odleges oka, hogy a mondanival¶o szempontj¶ab¶ol t¶uls¶agosan bonyolultt¶a
teszi a modellt, ¶es ez¶ert nem seg¶³ti el}o mondanival¶onk explicitt¶e t¶etel¶et.
Az auton¶om tanul¶as hat¶as¶anak vizsg¶alat¶at elv¶egzi a szerz}onek egy kor¶abbi
tanulm¶anya, melyet az ¶erdekl}od}ok ¯gyelm¶ebe aj¶anlhatok (VÄorÄos, 2006).

A felhalmozott termel¶ekenys¶egi ¶es min}os¶egi tud¶ast hasznos¶³tani lehet a
tervhorizont lej¶arta ut¶an. A v¶allalkoz¶as vagy eladja ezt a strat¶egiai tud¶ast,
vagy ¶atvihet}o a kÄovetkez}o term¶ekgener¶aci¶oba, ahol ¶ujra hasznos¶³thatja. A
felgyÄulemlett termel¶ekenys¶egi ¶es min}os¶egi tud¶asnak piaci ¶ert¶eke van teh¶at,
melyet P1, illetve P2 ¶aron ¶ert¶ekes¶³thetÄunk egys¶egenk¶ent a tervez¶esi id}oszak
lej¶arta ut¶an, mely egy¶ebk¶ent T id}oegys¶egnyi. Az al¶abbi modellt fogalmaz-
hatjuk meg teh¶at:

max
p(t);w(t);y(t);x(t)

Z T

0

e¡rt[(p ¡ c(q; z; w))D(p; u; t) ¡ f(y) ¡ g(x)]dt +

+ P1q(T )e¡rT + P2z(T )e¡rT

(1a)

amikor,
_q(t) = a1y(t) + a2x(t) (1b)
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_z(t) = b1y(t) + b2x(t) (1c)

q(0) = q0 ; z(0) = z0 ; p(t); w(t); y(t); x(t) ¸ 0 : (1d)

ahol
T = a tervhorizont hossza, T 2 (0;1)
t = id}ov¶altoz¶o, t 2 [0; T ],
p(t) = egy term¶ek elad¶asi ¶ara a t-edik id}opontban, dÄont¶esi v¶altoz¶o,
z(t) = a felhalmozott min}os¶egi tud¶as a t-dik id}opontban, ¶allapotv¶altoz¶o z0 kezd}o¶ert¶ekkel,
w(t) = az alkalmazott nem strat¶egiai min}os¶egszint a t-edik id}opontban, dÄont¶esi v¶altoz¶o,
u(t) = teljes¶³tm¶eny min}os¶egszint a t-edik id}opontban, mely k¶et t¶enyez}ob}ol ¶all: u =

zh1 + wh2, ahol h1 ¶es h2 pozit¶³v param¶eterek,
q(t) = a felhalmozott termel¶ekenys¶egi tud¶as a t-edik id}opontban, ¶allapotv¶altoz¶o, q0

kezd}o¶ert¶ekkel,
y(t) = folyamatfejleszt¶esi er}ofesz¶³t¶esek m¶ert¶eke a t-edik peri¶odusban, dÄont¶esi v¶altoz¶o,
x(t) = teljes¶³tm¶enymin}os¶eg fejleszt¶es¶evel kapcsolatos er}ofesz¶³t¶esek m¶ert¶eke a t-edik pe-

ri¶odusban, dÄont¶esi v¶altoz¶o,
f (y) ¶es g(x) = a fejleszt¶esi tev¶ekenys¶egek kÄolts¶ege a t-edik id}opontban,
c(q; z;w) = egys¶egnyi v¶altoz¶okÄolts¶eg a t-edik id}opontban,
D(p; u; t) = kereslet ¶es termel¶es volumene a t-edik id}opontban, amikor az ¶ar p, a min}os¶eg

szintje pedig u,
P1 = egys¶egnyi megmentett termel¶ekenys¶egi tud¶as ¶ert¶eke a tervhorizont v¶eg¶en,
P2 = egys¶egnyi megmentett min}os¶egi tud¶as ¶ert¶eke a tervhorizont v¶eg¶en,
r = konstans diszkont r¶ata, tov¶abb¶a
a ¶es b adott param¶eterek.

1. t¶abl¶azat. A jelÄol¶esek list¶aja

Mint m¶ar eml¶³tettÄuk, a fajlagos termel¶esi v¶altoz¶o kÄolts¶egek ¶es a min}os¶eg
kapcsolat¶ar¶ol el¶egg¶e elt¶er}o n¶ezeteket tal¶alhatunk az irodalomban, melyek
ered}oje r¶eszben Crosby (1979) elh¶³resÄult kijelent¶es¶eb}ol ered, miszerint a mi-
n}os¶eg ingyen van (`quality is free'). L¶eteznek tanulm¶anyok, ahol az egys¶egnyi
v¶altoz¶o kÄolts¶eg a min}os¶egnek csÄokken}o, ¶es m¶ashol nÄovekv}o fÄuggv¶enye. (l¶asd
Kouvelis and Mukhopadhyay 1995, Teng and Thompson 1996, Kouvelis and
Mukhopadhyay 1999). E tanulm¶anyban alkalmazott min}os¶egkoncepci¶o seg¶³ti
az ellentmond¶as felold¶as¶at annyiban, hogy c-r}ol t¶etelezzÄuk: a nem strat¶egiai
min}os¶egv¶altoz¶o nÄovekv}o fÄuggv¶enye, azaz cw > 0, mi tÄobb konvex fÄuggv¶enye,
teh¶at cww > 0. Ennek alapja azzal fÄugg Äossze, hogy igen neh¶ez lenne megma-
gyar¶azni, egy b}orÄul¶eses Prius mi¶ert kerÄulne kevesebbe, mint a szÄovetÄul¶eses.
Az el}obbi term¶eszetesen magasabb min}os¶eget jelent a legtÄobb fogyaszt¶o meg-
¶³t¶el¶es¶eben. A fajlagos v¶altoz¶o kÄolts¶eg ¶es z viszony¶at viszont nem korl¶atozzuk,
esetleg val¶oban lehet csÄokken}o a v¶altoz¶o kÄolts¶eg, mikÄozben a felhalmozott
min}os¶egi tud¶as nÄovekszik. Ehhez tekintsÄuk p¶eld¶aul a bank automat¶ak eset¶et.
Amikor egy bank a v¶aros frekvent¶alt helyeit telet}uzdeli bank automat¶akkal, a
banki szolg¶altat¶asok min}os¶ege nÄovekszik, a fajlagos v¶altoz¶o kÄolts¶egek viszont
csÄokkennek, mert olcs¶obb az automat¶at Äuzemeltetni, mint a banki alkalma-
zottakat meg¯zetni. A forgalmas helyek megszerz¶ese, az automat¶ak Äuzembe
helyez¶ese, a mÄogÄotte megh¶uz¶od¶o inform¶aci¶os rendszer kifejleszt¶ese viszont
komoly beruh¶az¶ast ig¶enyel. Ekkor az f ¶es g fÄuggv¶enyek ¶ert¶eke nÄovekszik, a
c viszont csÄokken. A z ¶ert¶eke kifejezheti p¶eld¶aul az ezer lakosra jut¶o ATM-
ek sz¶am¶at, a w pedig jelentheti az ATM-ek st¶atusz¶at ellen}orz}o szervizel¶esi
szintet. Mivel a k¶et min}os¶egfaktor kÄozÄott ¶atj¶ar¶as, helyettes¶³t¶es l¶etezik az u =
zh1+wh2 meghat¶aroz¶as ¶altal, ¶esszer}u azt felt¶etelezni, hogy cz < cwh1=h2. Ez
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a felt¶etel azt jelenti, hogy a strat¶egiai min}os¶egelem nÄoveked¶es¶enek margin¶alis
kÄolts¶eghat¶asa kisebb, mint a nem strat¶egiai min}os¶egelem nÄoveked¶es¶enek (kor-
rig¶alt) margin¶alis kÄolts¶eghat¶asa. A felt¶etelez¶es ¶esszer}us¶ege azzal magya-
r¶azhat¶o, hogy z nÄoveked¶es¶ehez m¶eg beruh¶az¶asra van szÄuks¶eg, ¶es ha m¶ar a
strat¶egiai min}os¶egelem nÄoveked¶es¶enek margin¶alis kÄolts¶egnÄovekm¶enye eleve
nagyobb lenne a nem strat¶egiai min}os¶egelem nÄoveked¶es¶enek margin¶alis kÄolt-
s¶egnÄovekm¶eny¶en¶el, a min}os¶egtud¶asba tÄort¶en}o beruh¶az¶asnak semmi ¶ertelme
nem lenne.

A felt¶etelez¶esb}ol az is kÄovetkezik, hogy cz=Duh1 < cw=Duh2, vagyis, ha
ez nem lenne igaz, akkor a strat¶egiai min}os¶egtud¶asba tÄort¶en}o beruh¶az¶asnak
nincs ¶ertelme, hiszen azt a nem strat¶egiai min}os¶egelemekkel helyettes¶³teni
lehetne hat¶ekonyabb m¶odon. Legyen cw = cwh1=h2, ¶es a k¶es}obbiekben ez¶ert
feltesszÄuk, hogy cz¡cw < 0. Mivel a nÄovekv}o termel¶ekenys¶egi tud¶as csÄokkenti
a termel¶esi kÄolts¶egeket, ez¶ert feltehetjÄuk, hogy cq < 0. A termel¶ekenys¶egi
tud¶asba az¶ert tÄort¶enik beruh¶az¶as, hogy a fajlagos termel¶esi v¶altoz¶o kÄolts¶egek
csÄokkenjenek, ¶es ezt a felt¶etelez¶est sz¶amos tanulm¶any logikusan hasznos¶³tja
(l¶asd p¶eld¶aul Fine 1986, Bayus 1995, Teng ¶es Thompson 1996, Chand et al.
1996, Li ¶es Rajagopalan 1998, Carillo ¶es Gaimon 2000). A termel¶ekenys¶egi
tud¶as nÄoveked¶ese ugyanakkor nem csak c¶eltudatos beruh¶az¶asokon keresztÄul
¶erhet}o el, a tanul¶asi e®ektus a kÄozgazdas¶agtanban j¶ol ismert. A ,,gyakor-
lat teszi a mestert" meg¯gyel¶esnek val¶os tartalma van, ¶es a modellez}ok is
gyakran ¯gyelembe veszik ezt az ¶ugynevezett auton¶om tanul¶asi e®ektust.
A legtÄobb modellben az auton¶om tanul¶as hat¶as¶at a kumulat¶³v termel¶esi
szinttel ar¶anyos¶³tj¶ak, l¶asd p¶eld¶aul Bayus (1995), Li ¶es Rajagopalan (1998)
tanulm¶anyait, ¶es ¶altal¶aban az ÄosszefÄugg¶es line¶aris. Amennyiben mi is ¯-
gyelembe szeretn¶enk venni az auton¶om tanul¶as hat¶as¶at, akkor az (1b) felt¶etelt
helyettes¶³thetn¶enk p¶eld¶aul a _q(t) = a1y(t) + a2x(t) + a3Dt felt¶etellel, vagyis
egy id}opontban a termel¶ekenys¶egi tud¶as nem csak a sz¶and¶ekos, induk¶alt fej-
leszt¶es ¶altal n}one, hanem minden befektet¶es n¶elkÄul, a termel¶es volumen¶et}ol
is. A tanulm¶any f¶okusz¶at azonban nem befoly¶asolja, ha az auton¶om tud¶ast¶ol
most eltekintÄunk, viszont eredm¶enyeink tiszt¶abbak lesznek (mint fentebb
eml¶³tettÄuk, az ¶erdekl}od}o olvas¶o az auton¶om tanul¶as hat¶as¶at ¯gyelemmel k¶³-
s¶erheti a VÄorÄos, 2006 tanulm¶anyban).

Ugyanakkor sz¶amos val¶os eset le¶³r¶as¶ab¶ol, l¶asd p¶eld¶aul Plus Development
Corporation (Langowitz 1989), vagy Motorola (Gill and Wheelwright 1992),
egy¶ertelm}uen l¶athat¶o, hogy a termel¶ekenys¶egi tud¶as fejleszt¶ese hat a min}o-
s¶egre, ¶es a min}os¶eg tud¶as fejleszt¶ese hat¶assal van a termel¶ekenys¶egi tud¶asra,
mint fentebb is kifejtettÄuk p¶eld¶ak illusztr¶al¶as¶aval. Az (1b-c) ÄosszefÄugg¶esek
relevanci¶aj¶at ¶eppen ezek a t¶enyek magyar¶azz¶ak (a felt¶etelekben dq=dt = _q(t)).
MegjegyezzÄuk azt is, hogy modellÄunk nem tartalmaz korl¶atoz¶ast az x, y ¶es
a D v¶altoz¶okra, vagyis termel¶esi kapacit¶asaink nem korl¶atosak. Chand at
al. 1996 modellje tartalmaz korl¶atokat a fejleszt¶esi v¶altoz¶okra, ugyanakkor
a modell nem tartalmazza a teljes¶³tm¶eny min}os¶eg koncepci¶ot, tov¶abb¶a a fel-
halmozott tud¶as megmentett ¶ert¶ek¶et, melyek dÄont}oen befoly¶asolj¶ak a kÄozre-
adand¶o anal¶³zis eredm¶eny¶et.

Az (1) alatt megfogalmazott modell az r r¶at¶aval diszkont¶alt nett¶o je-
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len¶ert¶eket maximaliz¶alja a [0; T ] id}ohorizont felett, melynek v¶eg¶en a felhal-
mozott tud¶ast ¶ert¶ekes¶³teni lehet. DÄont¶esi v¶altoz¶oink az ¶ar (p(t)), a strat¶egiai
k¶epess¶egeket befoly¶asol¶o beruh¶az¶asok nagys¶aga (x(t), y(t)), tov¶abb¶a a nem
strat¶egiai min}os¶egszint (w(t)).

3 A modell anal¶³zise

Az (1)-es feladat H Hamilton-fÄuggv¶enye az al¶abbi m¶odon ¶³rhat¶o fel:

H(p; w; x; y; q; z; ¸1; ¸2) = (p ¡ c(q; z;w))D(p; u; t) ¡ f(y) ¡ g(x) +

+ ¸1(a1y + a2x) + ¸2(b1y + b2x) ;
(2)

ahol a ¸1 ¶es ¸2 a jelen¶ert¶ek}u csatlakoz¶asi (current value adjoint) v¶altoz¶ok.
Ekkor az optimum szÄuks¶eges felt¶etelei Kamien and Schwartz (1991) alapj¶an
az al¶abbi m¶odon ¶³rhat¶ok fel:

@H

@p
= D(p; u; t) + (p ¡ c(q; z; w))Dp = 0 ; (3a)

@H

@w
= ¡cwD(p; u; t) + (p ¡ c(q; z; w))Duh2 = 0 ; (3b)

@H

@y
= ¡fy + ¸1a1 + ¸2b1 = 0 ; (3c)

@H

@x
= ¡gx + ¸1a2 + ¸2b2 = 0 ; (3d)

@H

@q
= ¡cqD(p; u; t) = ¡ _̧

1 + r¸1 ; (3e)

@H

@z
= ¡czD(p; u; t) + (p ¡ c(q; z; w))Duh1 = ¡ _̧

2 + r¸2 : (3f)

Az ¶ath¶uz¶od¶o felt¶etelek pedig az al¶abbiak: ¸1(T ) = P1, q(0) = q0, ¸2(T ) =
P2 , z(0) = z0. Helyettes¶³tve a (p¡c(q; z; w)) kifejez¶est (3b)-ben ¶es (3f)-ben,
azt kapjuk, hogy

¡cwD=Duh2 = D=Dp (4a)

¡czD=Duh1 = (¡ _̧
2 + r¸2)=Duh1 + D=Dp : (4b)

Tov¶abb¶a, D=Dp-t helyettes¶³tve (4b)-ben ¶es (4a)-ban

_̧
2 = D(cz ¡ cw) + r¸2 ;

ahol cw = cwh1=h2.
KÄovetkez¶esk¶eppen, a szÄuks¶eges felt¶etelek az al¶abbi m¶odon Äosszegezhet}ok:

D(p; u; t) + (p ¡ c(q; z;w))Dp = 0 (5a)

(vagy m¶ask¶ent: p = c(q; z; w) ¡ D=Dp)

¡cw = Duh2=Dp (5b)
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fy = ¸1a1 + ¸2b1 (5c)

gx = ¸1a2 + ¸2b2 (5d)

_̧
1 = cqD(p; u; t) + r¸1 (5e)

_̧
2 = (cz ¡ cw)D(p; u; t) + r¸2 : (5f)

Az ¶ath¶uz¶od¶o felt¶etelek pedig: ¸1(T ) = P1 ¶es ¸2(T ) = P2.

1. ¶all¶³t¶as. A nem diszkont¶alt esetben, azaz amikor r = 0, az optim¶alis folya-
mat ¶es min}os¶egfejleszt¶esi er}ofesz¶³t¶esek csÄokkennek id}oben. Diszkont¶alt eset-
ben azonban, amikor r > 0, l¶etezhetnek olyan id}ointervallumok, amikor e v¶al-
toz¶ok nÄovekv}ok id}o szerint. Tov¶abb¶a, amennyiben a fejleszt¶esi tev¶ekenys¶egek
nÄovel¶es¶enek hat¶asa a margin¶alis v¶altoz¶o kÄolts¶egekre (a ¡cqD ¶es a ¡(cz ¡
cw)D) id}oben csÄokken}o, akkor a fejleszt¶esi er}ofesz¶³t¶esek dinamik¶aj¶at kv¶azi-
konvex fÄuggv¶enyek ¶³rj¶ak le, azaz a fejleszt¶esi er}ofesz¶³t¶esek lehetnek

{ csÄokken}ok,
{ csÄokken}ok, majd nÄovekv}ok,
{ vagy v¶egig nÄovekv}ok.

Amennyiben a fejleszt¶esi er}ofesz¶³t¶esek nÄovekv}ok (csÄokken}ok) a T id}opontban,
az id}ohorizont kiterjeszt¶ese a fejleszt¶esi er}ofesz¶³t¶eseket a t-edik id}opontban
csÄokkenti (nÄoveli).

Az ¶all¶³t¶ashalmaz bizony¶³t¶as¶at az A fÄuggel¶ek tartalmazza. A fejleszt¶esi te-
v¶ekenys¶egek id}o szerinti csÄokken¶es¶et az irodalom ¶altal¶aban azzal magyar¶azza,
hogy ¶esszer}ubb a tervez¶esi id}oszak elej¶en befektetni, hiszen akkor ennek
gyÄumÄolcseit hossz¶u ideig ¶evezni lehet, ¶es a tervid}oszak v¶ege fel¶e m¶ar nincs el¶eg
id}o a hasznosul¶asra. Eredm¶enyeink azonban azt mutatj¶ak, hogy a fejleszt¶esi
er}ofesz¶³t¶esek mennyis¶eg¶enek v¶altoz¶asa egyr¶eszt a jelen id}oszakra gyakorolt
hat¶ast¶ol, m¶asr¶eszt azok jÄov}obeni hasznosul¶as¶at¶ol fÄugg (l¶asd a csatlakoz¶asi
v¶altoz¶ok deriv¶altj¶anak kompoz¶³ci¶oj¶at). Amikor a befektet¶esek jelenlegi hat¶asa
magas, a tud¶asba tÄort¶en}o inveszt¶³ci¶o csÄokken}o tendenci¶at mutat id}o szerint,
amikor viszont a jÄov}obeni hasznosul¶as viszonylag magas, nÄovekv}o beruh¶az¶asi
Äutem javasolhat¶o. A legfontosabb konkl¶uzi¶o teh¶at az, hogy a jelenben elv¶eg-
zett beruh¶az¶asi tev¶ekenys¶egekre l¶enyeges hat¶assal b¶³r azok jÄov}oben rem¶elt
hasznoss¶aga, ¶es a magas t}okekÄolts¶egek a beruh¶az¶asokat visszafoghatj¶ak, azo-
kat a hasznosul¶as id}opontj¶ahoz igaz¶³tj¶ak. A jÄov}obeni hasznosul¶as m¶ert¶ek¶et
k¶et t¶enyez}o adja: az akkumul¶al¶odott tud¶ashalmaz hasznos¶³that¶os¶ag¶anak m¶er-
t¶eke a tervid}oszak v¶eg¶en, tov¶abb¶a a tervid}oszak v¶eg¶eig a kÄolts¶egcsÄokken¶esb}ol
ered}o haszon. KÄulÄonÄosen az ut¶obbi ÄosszefÄugg¶es ad ¶erdekes betekint¶est arra
vonatkoz¶oan, hogy a fejleszt¶esi tev¶ekenys¶egek dinamik¶aj¶at mi mozgatja. A
felgyÄulemlett tud¶as hasznosul¶asa ¶uj term¶ekgener¶aci¶ok kifejleszt¶es¶eben, vagy
a kedvez}o konjunkt¶ura v¶arhat¶o bekÄovetkez¶ese a tud¶as egys¶eg¶ar¶at felfel¶e hajt-
ja, mert ¶ertelmess¶e teszi a tervid}oszak v¶ege fel¶e tÄort¶en}o intenz¶³v fejleszt¶est.
A fejleszt¶esi tev¶ekenys¶eg dinamik¶aj¶anak e tulajdons¶aga ellentmond sz¶amos
irodalmi eredm¶enynek, b¶ar Carillo ¶es Gaimon (2000) m¶ar kor¶abban felh¶³vta
a ¯gyelmet arra, hogy ez lehets¶eges kimenet. Azonban ismeretesek empirikus
kutat¶asi eredm¶enyek is (Ittner et al., 2001), melyek t¶amogatj¶ak azon modellek
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eredm¶eny¶et, melyek szerint a fejleszt¶esi tev¶ekenys¶egek id}o szerinti dinamik¶aja
csak csÄokken}o lehet (l¶asd Fine 1986, Chand et al. 1996, Li ¶es Rajagopalan
1998).

Eme ¶uj eredm¶enynek van tov¶abbi ¶erdekes kÄovetkezm¶enye. Mint a leve-
zet¶esekb}ol ez l¶athat¶o, amennyiben a fejleszt¶esi tev¶ekenys¶egek nÄovekszenek a
T id}opontban, az id}ohorizont kiterjeszt¶ese csÄokkenti a t-edik id}opontban a
fejleszt¶esi er}ofesz¶³t¶esek Äutem¶et. Ez kisebb gazdas¶agi eredm¶eny el¶er¶es¶et vonja
maga ut¶an, ez¶ert a vezet¶es sz¶am¶ara ¯gyelmeztet}o jel lehet, amikor olyan
st¶adiumba ¶erkezÄunk, hogy a fejleszt¶esi tev¶ekenys¶egek Äuteme nÄovekedni in-
dul. Az id}ohorizont csÄokkent¶es¶evel ilyenkor a t-edik peri¶odusban a fejleszt¶es
intenzit¶asa nÄovekedni kezd, mely er}osebb v¶allalkoz¶ast hoz l¶etre, hiszen a ter-
mel¶ekenys¶egi ¶es min}os¶egi tud¶as nÄovekszik. Amikor a fejleszt¶esi er}ofesz¶³t¶esek
csÄokken}oek, az id}ohorizont kiterjeszt¶ese tov¶abb hasznos¶³tja a felgyÄulemlett
tud¶ast. Ha megtal¶aljuk a nyugv¶opontot az id}ohorizonttal kapcsolatban, me-
lyet m¶ar nem ¶erdemes mozd¶³tani, akkor itt az ideje a term¶ekv¶alt¶asnak, ¶es
c¶elszer}u a felgyÄulemlett termel¶ekenys¶egi ¶es min}os¶egi tud¶ast az ¶uj term¶ek-
modellben hasznos¶³tani. Megeml¶³tjÄuk m¶eg, hogy ez az eredm¶eny l¶enyegesen
m¶odos¶³tja eddigi ismereteinket az id}ohorizont megv¶alaszt¶as¶aval kapcsolatban
(l¶asd Li ¶es Rajagopalan 1998 eredm¶enyeit).

Tov¶abbi ÄosszefÄugg¶esek nyer¶ese ¶erdek¶eben a kÄovetkez}okben n¶eh¶any felt¶ete-
lez¶essel ¶elÄunk, els}osorban a keresleti fÄuggv¶ennyel kapcsolatban. Azt t¶etelez-
zÄuk fel, hogy a fogyaszt¶ok reakci¶oja a min}os¶eg ¶es ¶ar v¶altoz¶as¶aval kapcso-
latban az id}ot}ol fÄuggetlen. Form¶alisan megfogalmazva, azt t¶etelezzÄuk fel,
hogy d(Du)=dt = 0 ¶es d(Dp)=dt = 0. FeltesszÄuk tov¶abb¶a, hogy Duu < 0 ¶es
Dpu < 0. Ha p¶eld¶aul D = D1(p)D2(u), akkor Dpu < 0 egyenesen kÄovetkezik.
A val¶os¶agt¶ol nem jelent elrugaszkod¶ast, amikor azt t¶etelezzÄuk fel, hogy a
min}os¶eg miatt be¶allt keresletnÄovekm¶eny csÄokken}o Äutem}u. Hasonl¶o m¶odon,
amikor az ¶ar nÄovekszik, akkor felt¶etelezhet}o, hogy a min}os¶eg nÄoveked¶ese mi-
atti keresletnÄovekm¶eny csÄokken}o Äutem}u.

2. ¶all¶³t¶as. Ha a termel¶ekenys¶egi ¶es min}os¶egi tud¶as nÄoveked¶es¶enek eredm¶e-
nyek¶ent a margin¶alis v¶altoz¶o kÄolts¶egek csÄokkennek, azaz amikor cwz < 0 ¶es
cwq < 0, a tud¶as nÄoveked¶ese el}oseg¶³ti a nem strat¶egiai min}os¶egfaktorok nÄove-
ked¶es¶et.

Az irodalomban ismert tÄobb olyan eredm¶eny is, melyek v¶egs}o konkl¶uzi¶oja,
hogy a min}os¶eg csÄokken}o. Teng ¶es Thompson (1996) eredm¶enyei Äosszeha-
sonl¶³that¶oak a mi modellkonstrukci¶onkkal, ¶es az ellentmond¶as egy¶ertelm}u. A
magyar¶azat a strat¶egiai ¶es nem strat¶egiai min}os¶egt¶enyez}ok sz¶etv¶alaszt¶as¶aban
keresend}o. A mi ÄosszefÄugg¶esÄunkben a min}os¶egi ¶es termel¶ekenys¶egi tud¶as
j¶atssza az alapvet}o szerepet. Amennyiben a min}os¶egi ¶es termel¶ekenys¶egi
tud¶as nÄoveked¶ese a margin¶alis kÄolts¶egek csÄokken¶es¶et eredm¶enyezi, akkor a
nem strat¶egia min}os¶egfaktorok szintje nÄovekedni fog. Az eredm¶eny igen
¶erdekes abb¶ol a szempontb¶ol, hogy sokszor tal¶alkozunk szkepticizmussal a
min}os¶eg fejleszt¶es¶evel kapcsolatban. A szkepticizmus abb¶ol t¶apl¶alkozik, hogy
a min}os¶eget minden hat¶aron t¶ul fejleszt}o v¶allalkoz¶asok sokszor cs}odbe men-
nek. Eredm¶enyÄunk ¶eppen azt mutatja, hogy ha a min}os¶eg t¶ulhajszol¶asa
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¶eppen olyan dimenzi¶okban tÄort¶enik, melyek nem tekinthet}ok strat¶egiainak,
¶es a strat¶egiai min}os¶egelemek fejleszt¶es¶ere kÄozben nem koncentr¶alunk, akkor
val¶oban megk¶erd}ojelezhet}o a min}os¶eg nÄovel¶es¶enek szÄuks¶egess¶ege. A t¶etel
teh¶at azt javasolja, hogy a strat¶egiai k¶epess¶egeket kell els}ok¶ent fejleszteni,
majd ennek eredm¶enye lesz a nem strat¶egiai min}os¶egfaktorok nÄoveked¶ese.

A tov¶abbi anal¶³zis sor¶an csak a d(Dp)=dt = 0 felt¶etelez¶essel ¶elÄunk.

3. ¶all¶³t¶as. A magas diszkontr¶ata, az intenz¶³v tud¶asgyarapod¶as a termel¶es
intenzit¶as¶anak nÄoveked¶es¶et eredm¶enyezi. A min}os¶eg nincs ingyen a fogyaszt¶o-
nak, viszont a termel¶ekenys¶egi tud¶as nÄovekm¶eny¶enek hasznait meg kell osztani
a fogyaszt¶okkal.

Olyan modelleket, ahol az ¶ar, a min}os¶eg, a termel¶esi szint dÄont¶esi v¶altoz¶o,
sz¶amos kutat¶o elemzett m¶ar, l¶asd p¶eld¶aul Gaimon 1988b, Kouvelis ¶es Mu-
khopadhyay 1995, Teng ¶es Thompson 1996. A C fÄuggel¶ek eredm¶enyei tov¶abb
b}ov¶³tik ismereteinket e terÄuleten. ModellÄunk eredm¶enye szerint a term¶ek
min}os¶ege folyamatosan nÄovekszik, ¶es m¶eg a nem strat¶egiai min}os¶egelemek
is nÄovekednek, ha a cwq, illetve cwz keresztderiv¶altak negat¶³vak. Az ¶ar di-
namik¶aj¶at a min}os¶eg ¶es a kÄolts¶egek alakul¶asa alak¶³tja, tov¶abb¶a az, hogy a
fogyaszt¶oknak milyen a reag¶al¶asa az ¶ar ¶es min}os¶eg nÄoveked¶es¶ere. A min}os¶eg
nÄoveked¶ese az ¶arat nÄoveli, ¶es nincs semmi jele annak, hogy a min}os¶eg ingyen
lenne a fogyaszt¶oknak. Viszont a tud¶asnÄoveked¶esb}ol ered}o kÄolts¶egmegtakar¶³-
t¶as fel¶et oda kell adni a fogyaszt¶oknak, akik ennek viszonz¶asak¶ent tÄobbet fog-
nak v¶as¶arolni, hiszen az ¶ar csÄokken¶ese nÄoveli a keresletet. Gaimonnak (1988b)
ismeretesek hasonl¶o eredm¶enyei, aki numerikus adatsorok alapj¶an arra a
kÄovetkeztet¶esre jut, hogy olyan ¶uj technol¶ogia beszerz¶ese, mely csÄokkenti a
fajlagos termel¶esi kÄolts¶egeket, az ¶ar csÄokkent¶es¶et eredm¶enyezi.

4 KÄovetkeztet¶esek

A tanulm¶any els}odleges eredm¶enye, hogy a beruh¶az¶asi, fejleszt¶esi tev¶ekenys¶e-
gek dinamik¶aj¶ar¶ol nem lehet kimutatni, hogy azok id}o szerint mindig csÄokke-
n}ok lenn¶enek. M¶odos¶³t¶asra szorul az elm¶eleti felt¶etelez¶es, hogy egy tervid}o-
szak elej¶ere c¶elszer}u Äosszpontos¶³tani a fejleszt¶eseket, azokat ott intenz¶³vebb¶e
tenni, mert akkor a fejleszt¶esi er}ofesz¶³t¶esek jobban hasznosulnak a vizsg¶alt
id}ohorizont alatt. A tanulm¶any megmutatta, hogy azok lehetnek csÄokken}oek,
de nÄovekv}o fejleszt¶esi intenzit¶as¶u szakaszok ugyan¶ugy lehets¶egesek. Ezek kap-
csolatban vannak a jÄov}obeni v¶arakoz¶asokkal, tov¶abb¶a azzal, hogy a jelenben
v¶egzett fejleszt¶esi tev¶ekenys¶egek mik¶ent hasznosulnak a jÄov}oben. Min¶el na-
gyobb hangs¶ulyt kapnak az ut¶obbiak, ann¶al nagyobb val¶osz¶³n}us¶eggel lesznek
fejleszt¶esi tev¶ekenys¶egek nÄovekv}o intenzit¶as¶uak. Csakhogy a nÄovekv}o sza-
kaszban c¶elszer}u csÄokkenteni a tervhorizontot, m¶ask¶ent megfogalmazva, c¶el-
szer}u a felhalmozott tud¶ast ¶uj term¶ekben vagy ¶uj modellben hasznos¶³tani.
Ugyanis, a tervhossz csÄokkent¶es¶evel a t-edik peri¶odusban ilyenkor a fejleszt¶esi
tev¶ekenys¶egek intenzit¶asa nÄovekszik, mely magasabb tud¶ast eredm¶enyez. A
min}os¶eg nÄovekszik, a termel¶ekenys¶eg n}o, ez¶ert a v¶allalkoz¶as eredm¶enyesebben
haszn¶alja er}oforr¶asait, ¶es eredm¶enyesebb lesz versenyt¶arsaival szemben.
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V¶alaszt kaptunk arra a k¶erd¶esre is, hogy mi az oka n¶eh¶any intenz¶³v mi-
n}os¶egfejleszt¶esi tev¶ekenys¶eget v¶egz}o v¶allalkoz¶as cs}odj¶enek. A val¶osz¶³n}us¶³t-
het}o okot abban v¶eltÄuk felfedezni, hogy gondosan kell kiv¶alasztani a min}os¶eg
fejleszt¶es¶enek faktorait. Amennyiben az egy¶ebk¶ent piacon is kÄonnyen hoz-
z¶af¶erhet}o t¶enyez}oket fejlesztjÄuk csak, azaz olyan jellemz}okkel l¶atjuk el a
term¶eket, melyek a versenyt¶arsak sz¶am¶ara is hozz¶af¶erhet}o, az er}ofesz¶³t¶eseknek
nem lesz sok kÄoszÄonete. E faktorok teljes¶³tm¶eny¶et a termel¶ekenys¶egi tud¶as
nÄoveked¶es¶enek fÄuggv¶enyek¶ent kell nÄovelni, a strat¶egiai k¶epess¶egeket kell teh¶at
els}ok¶ent fejleszteni, majd ezt kÄoveti a nem strat¶egiai min}os¶eg faktorok szint-
j¶enek emelked¶ese.

A tanulm¶any elemzi azt is, vajon a min}os¶eg val¶oban ingyen j¶ar-e a fogyasz-
t¶onak. Modellkonstrukci¶onkban nem tal¶altuk ennek jel¶et, viszont bizony¶³tot-
tuk, hogy a min}os¶eg¶ert a fogyaszt¶onak ¯zetni kell. ÄOrÄome abb¶ol sz¶armazhat,
hogy a j¶o menedzsmentnek kÄoszÄonhet}oen a termel¶ekenys¶egi tud¶as nÄovekszik,
¶es ennek haszn¶at meg kell osztani a fogyaszt¶oval. Az ¶ar ennek hat¶as¶ara
csÄokkenni fog, mely nÄoveli a keresletet. Term¶eszetesen ekkor a v¶allalati pro¯t
is nÄovekedni fog.

A fÄuggel¶ek

Az els}o ¶all¶³t¶as bel¶at¶asa ¶erdek¶eben szorozzuk meg (5e) mindk¶et oldal¶at e¡rt-
vel, melyb}ol kÄovetkezik, hogy

d(¸1(t)e
¡rt)=dt = e¡rtcqD(p; u; t) :

Az integr¶alj¶at v¶eve ennek az egyenletnek, ad¶odik az

¸1(t) = ert

Z t

0

e¡r¿ cqD(p; u; ¿) d¿ + ertA ;

egyenlet, ahol A konstans. A ¸1(T ) = P1 ¶ath¶uz¶od¶o felt¶etelt haszn¶alva ¸1(t)
¶ert¶eke pedig a kÄovetkez}o lesz:

¸1(t) = P1e
r(t¡T ) ¡ ert

Z T

t

e¡r¿ cqD(p; u; ¿) d¿ ; (A1)

¶es ¸2(t) hasonl¶oan sz¶armaztathat¶o:

¸2(t) = P2e
r(t¡T ) ¡ ert

Z T

t

e¡r¿(cz ¡ cw)D(p; u; ¿) d¿ : (A2)

Verb¶alisan megfogalmazva a ¸1 ¶es ¸2 tartalm¶at azonos¶³t¶o jobb oldalon ¶all¶o
kifejez¶esek a termel¶ekenys¶egi ¶es min}os¶egi tud¶as t-edik id}opontban bekÄovetkez}o
egys¶egnyi nÄoveked¶es¶enek jÄov}obeni haszn¶at hat¶arozz¶ak meg. A jÄov}obeni ha-
szon k¶et r¶eszb}ol ¶all: egyr¶eszt a tervhorizont v¶eg¶en ¶ert¶ekes¶³tett tud¶as jelen ¶er-
t¶ek¶eb}ol, m¶asr¶eszt a tud¶asnÄoveked¶es r¶ev¶en keletkezett kÄolts¶egmegtakar¶³t¶asb¶ol.
Ennek alapj¶an a Hamilton-fÄuggv¶eny tartalma ¶ugy interpret¶alhat¶o, hogy az
a t id}opontban megtermelt brutt¶o pro¯t ¶es a befektet¶es jÄov}obeni haszn¶anak
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Äosszege, melyb}ol le kell vonni a fejleszt¶es pillanatnyi kÄolts¶egeit. Mivel cq < 0
¶es (cz ¡cw) < 0, A1 ¶es A2-b}ol az is kiderÄul, hogy mindk¶et csatlakoz¶asi v¶altoz¶o
pozit¶³v, melyb}ol az is kÄovetkezik, hogy mindk¶et fejleszt¶esi v¶altoz¶o (y ¶es x)
pozit¶³v. 2

Id}o szerinti di®erenci¶alj¶at v¶eve a csatlakoz¶asi v¶altoz¶oknak az al¶abbi kife-
jez¶eseket kapjuk:

_̧
1(t) = rP1e

r(t¡T ) ¡ rert

Z T

t

e¡r¿ cqD(p; u; ¿) d¿ + cqD(p; u; t) ; (A3)

_̧
2(t) = rP2e

r(t¡T ) ¡rert

Z T

t

e¡r¿ (cz ¡cw)D(p; u; ¿) d¿ +(cz ¡cw)D(p; u; t) :

(A4)
Az (5c) mindk¶et oldal¶at di®erenci¶alva id}o szerint,

fyy _y = _̧
1a1 + _̧

2b1 ; (A5)

vagyis, a k¶et csatlakoz¶asi v¶altoz¶o alapvet}oen meghat¶arozza a bal oldalt. Az
f -r}ol viszont tudjuk, hogy konvex, melyb}ol egyr¶eszt fyy > 0 kÄovetkezik,
m¶asr¶eszt az, hogy a beruh¶az¶asi v¶altoz¶o id}o szerinti alakul¶asa a jobb oldal
el}ojel¶eb}ol kiolvashat¶o. ¶Igy p¶eld¶aul r = 0-ra mindk¶et csatlakoz¶asi v¶altoz¶o
el}ojele negat¶³v, melyb}ol az kÄovetkezik, hogy _y(t) < 0. Hasonl¶oan kÄovetkezik,
hogy _x(t) < 0. 2

Most tekintsÄuk a csatlakoz¶asi v¶altoz¶ok ¶ert¶ek¶et a t = T pontban:

_̧
1(T ) = rP1 + cqD(p; u; T ) ; ¶es

_̧
2(T ) = rP2 + (cz ¡ cw)D(p; u; T ) :

Mivel cq, D, (cz ¡ cw), tov¶abb r v¶eges sz¶amok, ezekhez mindig tal¶alhat¶o
olyan P1 ¶es P2 ¶ar, melyekre mindk¶et csatlakoz¶asi v¶altoz¶o pozit¶³v lesz a T
id}opontban. Ebb}ol viszont egyenesen kÄovetkezik, hogy _y(T ) > 0 minden
tov¶abbi n¶elkÄul el}ofordulhat, ¶es a folytonoss¶ag miatt T kÄornyezet¶eben y(t)
nÄovekv}o lehet id}o szerint. Hasonl¶o tulajdons¶agokat lehet kijelenteni a m¶asik
fejleszt¶esi v¶altoz¶ora, azaz _x(T ) > 0, ¶³gy x(t)-nek lehetnek id}o szerint nÄovekv}o
szakaszai. 2

Az (5e) ¶es (5f) felt¶eteleket megszorozva sorj¶aban a1 ¶es b1 ¶ert¶ekekkel, nyer-
jÄuk az

a1
_̧
1 + b1

_̧
2 = (a1cq + b1(cz ¡ cw))D + r(a1¸1 + b1¸2) (A6)

egyenletet, melynek v¶eve az id}o szerinti deriv¶altj¶at kapjuk, hogy

a1
Ä̧

1 + b1
Ä̧

2 = d
©
(a1cq + b1(cz ¡ cw))D

ª
=dt + r(a1

_̧
1 + b1

_̧
2) : (A7)

Most t¶etelezzÄuk fel, hogy az (a1¸1 +b1¸2) kifejez¶esnek lok¶alis maximuma van
a t 2 (0; T ) pontban. Ebben a pontban a1

_̧
1 + b1

_̧
2 = 0. Felhaszn¶alva ezt

(A7)-ben a maximumpontra

a1
Ä̧

1 + b1
Ä̧

2 = d
©
(a1cq + b1(cz ¡ cw))D

ª
=dt (A8)
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ad¶odik, azaz (a1¸1 + b1¸2) konvex lenne azon felt¶etel mellett, hogy a terme-
l¶ekenys¶egi ¶es min}os¶egi tud¶assal kapcsolatos margin¶alis kÄolts¶egek csÄokken}oek
id}o szerint, azaz

d
©
(a1cq + b1(cz ¡ cw))D

ª
=dt > 0 :

Azonban ez ellentmond¶as, ¶³gy az (a1¸1 + b1¸2) kifejez¶esnek nem lehet helyi
maximuma a tervez¶esi id}oszak alatt. KÄovetkez¶esk¶eppen (a1¸1 + b1¸2) vagy
csÄokken}o, csÄokken}o majd nÄovekv}o (teh¶at van minimum pontja), vagy v¶egig
nÄovekv}o. A kifejez¶es teh¶at kv¶azikonvex. (A5) ÄosszefÄugg¶est haszn¶alva kije-
lenthetjÄuk, hogy ezek szerint _y(t) negat¶³v, negat¶³v majd pozit¶³v, vagy v¶egig
pozit¶³v. Azaz y(t) csÄokken}o, csÄokken}o majd nÄovekv}o, vagy v¶egig nÄovekv}o.
Hasonl¶oan sz¶armaztathatjuk x(t) tulajdons¶agait. 2

Az (A1) ¶es (A2) kifejez¶eseket felhaszn¶alva (5c)-ben, majd T szerint dif-
ferenci¶alva kapjuk az

fyy@y=@T = a1

£¡rP1e
r(t¡T ) ¡ er(t¡T )cq(T )D(p(T ); u(T ); T )

¤
+

+ b1
£¡rP2e

r(t¡T ) ¡ er(t¡T )(cz(T ) ¡ cw(T ))D(p(T ); u(T ); T )
¤

=

= e¡r(t¡T )
£
a1(rP1 + cq(T )D(p(T ); u(T ); T )) +

+ b1(rP2 + (cz(T ) ¡ cw(T ))D(p(T ); u(T ); T ))
¤

(A9)

ÄosszefÄugg¶est. Meg fogjuk mutatni, hogy az utols¶o kifejez¶es el}ojele, kÄovetke-
z¶esk¶eppen a @y=@T kifejez¶es¶e is _y(T ) el}ojel¶et}ol fÄugg. N¶eh¶any Äotletet alkal-
mazva a Li and Rajagopalan (1998) tanulm¶anyb¶ol, amikor (5e-f) kifejez¶est
felhaszn¶aljuk (A5)-ben , azt ¶³rhatjuk, hogy

_̧
1(T )a1 + _̧

2(T )b1 = a1

£
cq(T )D(p(T ); u(T ); T ) + r¸1(T )

¤
+

+ b1

£
(cz(T ) ¡ cw(T ))D(p(T ); u(T ); T ) + r¸2(T )

¤
:

(A10)

A ¸1(T ) = P1 ¶es ¸2(T ) = P2 ¶ath¶uz¶od¶o felt¶eteleket haszn¶alva azt l¶athatjuk,
hogy az (A9) utols¶o kifejez¶ese azonos az (A10) kifejez¶essel. ¶Igy ha _y(T ) > 0,
akkor @y=@T < 0, ¶es ha _y(T ) < 0, akkor @y=@T > 0. (A1) ¶es (A2) ÄosszefÄug-
g¶eseket felhaszn¶alva (5c)-ben, kÄonnyen kapjuk, hogy @y=@P > 0. 2

Mivel

@¸1=@r = (t ¡ T )P1e
r(t¡T ) ¡

Z T

t

(t ¡ ¿)er(t¡¿)cqD(p; u; ¿) d¿ < 0 ;

¶es @¸2=@r < 0 hasonl¶oan kÄovetkezik, azt ¶³rhatjuk, hogy @y=@r < 0 . Hasonl¶o
tulajdons¶agok sz¶armaztathat¶ok x viselked¶es¶ere. 2

B fÄuggel¶ek

TekintsÄuk az (5b) egyenletet. Di®erenci¶alva id}o szerint, valamint felt¶etelezve,
hogy _Dp = _Du = 0,

(cww _w + cwq _q + cwz _z)Dp = 0 ; (B1)

melyb}ol cww _w = ¡cwq _q ¡ cwz _z ad¶odik. Mivel felt¶etelezhet}o, hogy cww > 0,
_w > 0 kÄovetkezik, ha legal¶abb cwq < 0, vagy cwz < 0. 2
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C fÄuggel¶ek

Di®erenci¶alva (5a) kifejez¶est id}o szerint, ¶es felt¶etelezve, hogy _Dp = 0,

Dp _p + Du(h1 _z + h2 _w) + Dt + ( _p ¡ cq _q ¡ cz _z ¡ cw _w)Dp = 0 ; (C1)

¶es helyettes¶³tve cwDp ¶es czDp kifejez¶eseket (C1)-ben (5b) ¶es (4b) felhaszn¶a-
l¶as¶aval,

2(Dp _p + Duh1 _z + Duh2 _w) + Dt + [¡cq _q ¡ ( _̧
2 ¡ r¸2) _z=D]Dp = 0 ; (C2)

tov¶abb¶a felhaszn¶alva az (1b-c) di®erenci¶alegyenleteket, (C2) a kÄovetkez}o for-
m¶at nyeri:

2(Dp _p + Duh1 _z + Duh2 _w) + Dt ¡ cqDp(a1x + a2y) +

+ (b1x + b2y)(¡ _̧
2 + r¸2)Dp=D = 0 :

(C3)

Egyszer}us¶³t¶esek ut¶an, tov¶abb¶a helyettes¶³tve _̧
2 kifejez¶est (5f)-b}ol azt kapjuk,

hogy
2(Dp _p + Duh1 _z + Duh2 _w) = ¡Dt + cqDp(a1x + a2y) +

+ (cz ¡ cw)Dp(b1x + b2y) :
(C4)

(C4) mindk¶et oldal¶at elosztva Dp-vel, a

2 _p = ¡2Duh1 _z=Dp ¡ 2Duh2 _w=Dp ¡ Dt=Dp + cq(a1x + a2y) ¡
¡ r¸1a3 + (cz ¡ cw)(b1x + b2y) ¡ r¸2b3

(C5)

kifejez¶eshez jutunk. (C5) jobb oldal¶an a k¶et els}o kifejez¶es pozit¶³v, m¶³g az
utols¶o negat¶³v. 2
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OPTIMAL PRICE, QUALITY AND DEVELOPMENT ACTIVITIES

The paper develops a dynamic model in which productivity and quality knowl-
edge can be increased by development activities. The net present value pro¯t is
maximized where price, quality, and the intensity of development activities are the
decision variables. It is pointed out that the dynamics of the development activities
are not necessarily decreasing over time as it intuitively would follow, or as the re-
sult of some research indicates. The paper also provides insights into the dynamic
nature of price and quality.
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VISSZUTAS LOGISZTIKA ¶ES TERMEL¶ESTERVEZ¶ES1

DOBOS IMRE
Budapesti Corvinus Egyetem

A dolgozat a visszutas logisztik¶at, az ¶ujrahasznos¶³t¶ast igyekszik beilleszteni a
v¶allalati termel¶estervez¶es keretei kÄoz¶e. A szÄuks¶eglettervez¶esi rendszerek (ma-
terial requirements planning, MRP) c¶elja a k¶eszletek ¶es beszerzend}o anyagok,
alkatr¶eszek id}oben Äutemezett gy¶art¶as¶anak ¶es beszerz¶es¶enek megtervez¶ese.
A klasszikus MRP rendszereket az ut¶obbi id}oben pr¶ob¶alja a tudom¶any az
¶ujrahasznos¶³t¶assal kib}ov¶³teni. Mivel ebben az esetben az ¶uj, ¶es ¶ujrafelhasz-
n¶alhat¶o anyagokat kÄulÄon kell nyilv¶antartani, ez¶ert az MRP-t¶abl¶ak ¶es k¶esz-
letek nÄovekednek. A rendel¶esi t¶etelnagys¶agok meghat¶aroz¶asa is nehezebb,
Äosszetettebb t¶etelnagys¶aghoz vezet. A dolgozatban egy visszutas logisztikai
k¶eszletmodellt ismertetÄunk, valamint annak dinamikus kiterjeszt¶es¶et, amely
alapja lehet az SAP-ba be¶ep¶³thet}o rendel¶es ¶allom¶any meghat¶aroz¶o heuriszti-
k¶anak.

1 Bevezet¶es

A visszutas logisztika ¶es ¶ujrafelhaszn¶al¶as a gyakorlatban nem tekinthet}o ¶uj-
szer}u jelens¶egnek, azonban a kÄulfÄoldi szakirodalom is csak a 1980-as ¶evek
elej¶et}ol foglalkozik a visszutas logisztika elm¶eleti h¶atter¶evel. A hazai szak-
irodalom forr¶asai pedig m¶eg enn¶el is sz}ukÄosebbek. Az angol elnevez¶es |
reverse logistics| mellett haz¶ankban tÄobb magyar megfelel}o is haszn¶alatos,
mint p¶eld¶aul a visszir¶any¶u, reverse (Mike (2002)), illetve inverz logisztika
(Rixer (1995)), de ide sorolhatjuk a recycling logisztik¶at is (Csel¶enyi et al.
(1997)). Ez ut¶obbin belÄul tÄobbek kÄozÄott besz¶elhetÄunk hullad¶ekkezel¶esi ¶es
¶ujrafeldolgoz¶asi logisztik¶ar¶ol is. A visszutas logisztik¶aban felmerÄul}o k¶eszle-
tez¶esi probl¶em¶ak kezel¶es¶ere adhat¶o megold¶asok kÄozÄul n¶eh¶any magyar nyel-
ven is el¶erhet}o (Richter ¶es Dobos (2003)), Dobos (2004)). Az elkÄovetkezend}o
¶evekben azonban a hazai szakirodalomban is |rem¶elhet}oleg| a visszutas lo-
gisztika elnevez¶es fog teret nyerni, hiszen ez nemcsak a fogyaszt¶asi ¶es termel¶esi
folyamatb¶ol kivont haszn¶alt term¶ekek kezel¶es¶et tartalmazza, hanem azoknak
a fogyaszt¶asi ¶es termel¶esi folyamatba tÄort¶en}o ut¶olagos visszavezet¶es¶ere is al-
ternat¶³v¶at ny¶ujt.

A t¶em¶aval val¶o foglalkoz¶as l¶etjogosults¶ag¶at a szigorod¶o hazai ¶es nemzetkÄozi
szab¶alyoz¶asok t¶amasztj¶ak al¶a. A term¶ek ¶eletciklusa sor¶an keletkez}o hullad¶ek
kezel¶es¶evel kapcsolatban az Eur¶opai Uni¶o ¶es haz¶ank is sz¶amos ¶uj tÄorv¶enyt
hozott a kÄozelm¶ultban (az elhaszn¶al¶odott j¶arm}uvekr}ol sz¶ol¶o 2000/53/EK
ir¶anyelv, a hazai szab¶alyrendszerben a hullad¶ekgazd¶alkod¶asr¶ol sz¶ol¶o 2000. ¶evi

1Be¶erkezett: 2007. augusztus 24. E-mail: imre.dobos@uni-corvinus.hu.
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XLIII. tÄorv¶eny, Hullad¶ekk¶a v¶alt g¶epj¶arm}uvekr}ol sz¶ol¶o el}oterjeszt¶es KvVM/
TJF/126/2/2004). A tÄorv¶enyi szab¶alyoz¶as h¶atter¶eben az Eur¶opai Uni¶o azon
kÄovetelm¶enyrendszere ¶all, amely nagy ¯gyelmet szentel a kÄornyezettel kapcso-
latos probl¶em¶ak miel}obbi megold¶as¶ara. Ez alatt a kimerÄul}o term¶eszeti er}ofor-
r¶asokat, a t¶ulzott energiafelhaszn¶al¶ast, a pazarl¶o ¶eletm¶oddal j¶ar¶o m¶ert¶ektelen
hullad¶ek keletkez¶es¶et ¶ertjÄuk.

Haz¶ankban a 2000-ben meghozott XLIII. tÄorv¶eny jelenti az alapot a hul-
lad¶ekgazd¶alkod¶assal kapcsolatban jogi szab¶alyoz¶asra. A tÄorv¶eny c¶elja, hogy
az ¶allam v¶edelmezze az emberi eg¶eszs¶eget ¶es a kÄornyezetet, az er}oforr¶asok
pazarl¶o felhaszn¶al¶as¶at, valamint csÄokkentse a kÄornyezeti terhel¶est, ¶es tegye
mindezt a fenntarthat¶o fejl}od¶es tÄukr¶eben. A tÄorv¶eny hat¶alya ¶altal¶aban a
hullad¶ekra ¶es az azokkal kapcsolatos tev¶ekenys¶egekre terjed ki, de bizonyos
terÄuleteken (¶allati hullad¶ek, szennyv¶³z, ¶asv¶anyi nyersanyagok) csak annyiban,
amennyiben jogszab¶aly m¶ask¶ent nem rendelkezik. Ugyanakkor nem terjed
ki a tÄorv¶eny hat¶alya a leveg}obe kibocs¶atott anyagokra, illetve a radioakt¶³v
hullad¶ekra. Sz¶amos alapelvet eml¶³t a tÄorv¶eny, melyek el}oseg¶³tik a sikeres
megval¶os¶³t¶ast: ilyenek p¶eld¶aul |a teljess¶eg ig¶enye n¶elkÄul| a megel}oz¶es, a
gy¶art¶oi felel}oss¶eg, a megosztott felel}oss¶eg, a legjobb el¶erhet}o technika (BAT),
a ,,szennyez}o ¯zet" elv, a regionalit¶as vagy a kÄolts¶eghat¶ekonys¶ag. Az el}obb
m¶ar felsorolt alapelvek tekintet¶eben a tÄorv¶eny kÄulÄon rendelkezik a gy¶art¶o,
a forgalmaz¶o, a fogyaszt¶o, illetve a hullad¶ek birtokos¶anak kÄotelezetts¶egeir}ol.
A hullad¶ekkezel¶es ¶es -hasznos¶³t¶as egyes l¶ep¶eseit ¶es fogalmi magyar¶azat¶at is
ismerteti a tÄorv¶eny, ezek alapj¶an meghat¶arozza a hullad¶ekgy}ujt¶est, illetve
begy}ujt¶est, a hullad¶eksz¶all¶³t¶ast, a hullad¶ek be- ¶es kivitel¶et, a hullad¶ekhasz-
nos¶³t¶ast ¶es ¶artalmatlan¶³t¶ast. A tÄorv¶enyben kÄulÄon fejezet taglalja a telepÄul¶esi
¶es a vesz¶elyes anyagokkal kapcsolatos kÄotelezetts¶egeket, majd ezt kÄovet}oen
a hullad¶ekgazd¶alkod¶as szervez¶es¶et, ezen belÄul is az Orsz¶agos Hullad¶ekgaz-
d¶alkod¶asi Tervet. Rendk¶³vÄul fontosnak tartom a a tÄorv¶enyben is hangs¶ulyo-
zott t¶arsadalmi nyilv¶anoss¶ag ¶es az adatkÄozl¶esi kÄotelezetts¶eg jelent}os¶eg¶enek
kiemel¶es¶et.

A v¶allalati szf¶era sz¶am¶ara a tÄorv¶enyi szab¶alyoz¶as betart¶asa mellett fontos
szempont lehet, hogy a visszutas logisztika alkalmaz¶asa hossz¶u t¶avon val¶o
alkalmaz¶asa jelent}os kÄolts¶egmegtakar¶³t¶ast eredm¶enyezhet. Ugyanakkor t¶eny,
hogy a jogszab¶alyi kÄotelezetts¶eg Äonmag¶aban az Äuzleti szf¶era sz¶am¶ara nem
felt¶etlenÄul jelent k¶enyszer¶³t}o er}ot, hiszen |megfelel}o rÄovid t¶av¶u gazdas¶agi
haszon hi¶any¶aban| sok esetben ink¶abb a kÄonnyebben meg¯zethet}o b¶³rs¶agot
v¶alaszthatj¶ak.

Ahogyan a logisztika kialakul¶as¶anak is megvoltak a gazdas¶agi, tÄort¶enelmi
okai |p¶eld¶aul h¶abor¶uk|, ¶ugy a visszutas logisztika fejl}od¶es¶et is racion¶alis
gazdas¶agi ¶ervek magyar¶azz¶ak. Az 1980-as ¶evek v¶eg¶ere az EgyesÄult ¶Allamok-
ban a keresked}ok felismert¶ek bizonyos term¶ekek visszav¶etel¶eben rejl}o lehet}o-
s¶egeket ¶es azokat a piaci t¶ernyer¶es eszkÄozek¶ent kezdt¶ek haszn¶alni. A visszav¶e-
tel kontroll¶al¶asa azonban kics¶uszott kezÄukb}ol, mivel nem l¶etezett egys¶eges ¶es
komoly szab¶alyoz¶as arra vonatkoz¶oan, hogy mit ¶es milyen form¶aban lehet
visszasz¶all¶³tani. Ez oda vezetett, hogy a fogyaszt¶ok b¶armikor ¶es b¶armit
visszavittek a keresked}oknek, s a visszav¶etel kÄolts¶ege v¶egÄul olyan m¶ereteket
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ÄoltÄott, hogy mind a gy¶art¶ok, mind a keresked}ok k¶enytelenek voltak r¶a¶ebred-
ni: ez vesz¶elyezteti jÄovedelmez}os¶egÄuket ¶es versenyk¶epess¶egÄuket. Felismert¶ek,
hogy egy j¶ol kidolgozott, hat¶ekony visszutas logisztikai program jÄov}obeli Äuz-
letpolitik¶ajuknak fontos strat¶egiai r¶esz¶et k¶epezheti.

A visszutas logisztika l¶etjogosults¶ag¶at teh¶at nem lehet megk¶erd}ojelezni,
alkalmaz¶as¶at azonban nehez¶³ti, hogy szerz}onk¶ent m¶as ¶es m¶as de¯n¶³ci¶oval
tal¶alkozhatunk, illetve ah¶any c¶eg, annyif¶ele megold¶as ¶es alkalmaz¶as l¶etezik.
A szerte¶agaz¶o alkalmazhat¶os¶ag miatt c¶elszer}u el}oszÄor meghat¶arozni: mit is
¶ertÄunk visszutas logisztika alatt, illetve pontosan milyen terÄuletek tartoznak
ennek keret¶ebe.

A visszutas logisztika els}o meghat¶aroz¶asai az 1980-as ¶evekben keletkeztek.
A t¶ema ¶ujszer}us¶ege ¶erezteti hat¶as¶at, hiszen viszonylag kevesen foglalkoztak
az elm¶eleti meghat¶aroz¶assal, valamint a megl¶ev}o elm¶eleti alapok is kiforrat-
lanok. Az els}o elm¶eleti munk¶ak kÄozÄul Lambert ¶es Stock (1981) megkÄozel¶³t¶es¶et
lehet eml¶³teni: a szerz}op¶aros szerint a hagyom¶anyos ell¶at¶asi l¶anccal ellent¶etes
ir¶any¶u folyamatr¶ol van sz¶o, amit egy ,,rossz" ir¶any¶u folyamatnak tekintenek,
azaz mintha egyir¶any¶u utc¶aban a forgalommal szemben haladn¶ank. Ez azt je-
lenti, hogy m¶³g a hagyom¶anyos ell¶at¶asi l¶ancban az anyag¶araml¶as kiz¶ar¶olag a
besz¶all¶³t¶o-termel}o-nagykeresked}o-kiskeresked}o-fogyaszt¶o l¶ancban zajlik, ad-
dig a visszutas logisztika a haszn¶alt term¶ekek visszafel¶e ¶araml¶as¶at ragadja
meg azzal a c¶ellal, hogy azokat az ell¶at¶asi l¶anc ment¶en a fogyaszt¶ot¶ol a be-
sz¶all¶³t¶oig kÄovesse.

Lambert ¶es Stock (1981) negat¶³v hangv¶etel}u de¯n¶³ci¶oja ut¶an Murphy ¶es
Poist (1989) m¶as szempontb¶ol kÄozel¶³t. SzerintÄuk a visszutas logisztika nem
m¶as, mint az ell¶at¶asi l¶ancban a javak fogyaszt¶ot¶ol termel}oig val¶o ¶araml¶asa.
Ugyanezt a meghat¶aroz¶ast adja Pohlen ¶es Farris (1992), akik marketing elvek-
b}ol indulnak ki. A k¶et szerz}op¶aros munk¶aj¶anak jelent}os¶ege az, hogy konk-
r¶etan megnevezik az ell¶at¶asi l¶ancban fontos szerepet betÄolt}o v¶egs}o felhasz-
n¶al¶ot, ¶es egy¶ertelm}uv¶e teszik a folyamat vissza¶araml¶o jelleg¶et, inverzit¶as¶at.
A de¯n¶³ci¶ok h¶atr¶anya, hogy nem t¶ernek ki az egyes tev¶ekenys¶egekre, mely
megnehez¶³ti a visszutas logisztika fogalmi kereteinek pontos behat¶arol¶as¶at.

Az 1990-es ¶evekben sz¶elesebb kÄor}u de¯n¶³ci¶ot ad Stock (1992), amelynek
alapj¶at a hullad¶ekgazd¶alkod¶as adja. A logisztika azon szerep¶et hangs¶ulyozza,
amely mag¶aban foglalja a recyclingot, a hullad¶ek elhelyez¶est, a vesz¶elyes
anyagok helyettes¶³t¶es¶et ¶es ¶artalmatlan¶³t¶as¶at, az er}oforr¶as csÄokkent¶est, illetve
az ¶ujrahasznos¶³t¶ast. Stock kor¶abbi munk¶aj¶ahoz k¶epest ez pontosabb, m¶egis
¶altal¶anos de¯n¶³ci¶o, melyb}ol hi¶anyzik az egyes tev¶ekenys¶egek kapcsolata az
ell¶at¶asi l¶anccal, illetve a folyamat ellent¶etes ir¶any¶u jelleg¶enek kiemel¶ese.

Ez ut¶obbi megkÄozel¶³t¶eseket foglalja Äossze Kopicky et al. (1993). Megha-
t¶aroz¶as¶aban kit¶er a kor¶abban m¶ar eml¶³tett tev¶ekenys¶egekre, ezek visszir¶any¶u
mozg¶as¶ara az eloszt¶asi l¶ancban { szemben a hagyom¶anyos logisztikai folya-
matokkal. A Kopicky et al. (1993) ¶altal adott de¯n¶³ci¶o ¶ujszer}us¶ege az in-
form¶aci¶o¶araml¶as fontos szerep¶enek hangs¶ulyoz¶as¶aban rejlik, mely k¶ets¶eget
kiz¶ar¶oan a hat¶ekony gyakorlati m}ukÄod¶est szolg¶al¶o ÄosszekÄot}o elemet jelenti.

Carter ¶es Ellram (1998) a visszutas logisztik¶ara tÄobb meghat¶aroz¶ast is
Äosszegy}ujtÄott, ezek kÄozÄul a legjelent}osebb a kÄovetkez}o. A leg¶atfog¶obb megha-
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t¶aroz¶as szerint ,,a visszutas logisztika olyan tev¶ekenys¶eg, amellyel a v¶allalatok
kÄornyezethat¶ekonyabb politik¶at folytathatnak az¶altal, hogy a szÄuks¶eges anya-
gokat ¶ujrafelhaszn¶alj¶ak, ¶ujrafeldolgozz¶ak, illetve csÄokkentik a szÄuks¶eges anyag
mennyis¶eg¶et", ¶ertve ezt ak¶ar a termel¶esben kÄozvetlenÄul r¶esztvev}o szem¶elyek
kÄozÄotti viszonyra, ak¶ar a teljes ell¶at¶asi, fogyaszt¶asi folyamatra. Carter ¶es
Ellram ¶uj szempontb¶ol kÄozel¶³t, hiszen kiindul¶asi alapk¶ent a kÄornyezetv¶edelem
szerepel. A kÄornyezettudatoss¶ag felv¶allal¶asa a v¶allalati ¶eletben h¶arom moti-
v¶al¶o t¶enyez}ore vezethet}o vissza: lehet a korm¶anyzati vagy t¶arsadalmi nyom¶as
hat¶asa, illetve Äonk¶entesen v¶allalt elkÄotelezetts¶eg.

A kÄovetkez}o de¯n¶³ci¶o jobb ¶erthet}os¶ege kedv¶e¶ert ¶erdemes egym¶as mellett
de¯ni¶alni a logisztik¶at ¶es annak visszutas megkÄozel¶³t¶es¶et. A Council of Logis-
tics Management (Stock (1998)) a kÄovetkez}ok¶eppen hat¶arozza meg a logiszti-
k¶at: a logisztika az alapanyagok, a folyamatban l¶ev}o k¶eszletek, a k¶eszterm¶e-
kek ¶es a kapcsol¶od¶o inform¶aci¶ok ¶araml¶as¶anak eredm¶enyes, kÄolts¶eghat¶ekony
tervez¶ese, megval¶os¶³t¶asa ¶es ellen}orz¶ese, a kiindul¶o pontt¶ol a fogyaszt¶asig, a
fogyaszt¶oi ig¶enyeknek val¶o megfelel¶es teljes¶³t¶es¶evel.

Ezzel szemben a visszutas logisztika Rogers ¶es Tibben-Lembke (1999)
megfogalmaz¶asa szerint: az alapanyagok, a folyamatban l¶ev}o k¶eszletek, a
k¶eszterm¶ekek ¶es a kapcsol¶od¶o inform¶aci¶ok ¶araml¶as¶anak eredm¶enyes, kÄolts¶eg-
hat¶ekony tervez¶ese, megval¶os¶³t¶asa ¶es ellen}orz¶ese a fogyaszt¶ast¶ol a kiindul¶o
pontig, ¶ert¶ek visszaszerz¶ese, illetve a hullad¶ekr¶ol val¶o gondoskod¶as ¶erdek¶eben.

A Reverse Logistics Executive Council (RLEC) kÄovetkez}o megfogalmaz¶asa
(Rogers ¶es Tibben-Lembke (1999)) tal¶an a leg¶atfog¶obb, ez Äosszegzi az eddig is-
mertetteket. Eszerint a visszutas logisztika a term¶ekek mozg¶asa tipikus v¶egs}o
felhaszn¶al¶asi c¶eljukt¶ol kiindulva valamely m¶as ir¶anyba, ¶ert¶ekszerz¶es vagy hul-
lad¶ekgazd¶alkod¶as c¶elj¶ab¶ol. A visszutas tev¶ekenys¶egbe beletartozik a s¶erÄult
term¶ekek, a szezon¶alis k¶eszletek, illetve a hullad¶ekok visszav¶etele; a k¶eszletek
meg¶uj¶³t¶asa illetve b}ov¶³t¶ese miatti vissz¶aru kezel¶es; a csomagol¶oanyagok ¶ujra-
feldolgoz¶asa, a kont¶enerek ¶ujrahasznos¶³t¶asa; a term¶ekek rendbet¶etele ¶es fel¶uj¶³-
t¶asa; az elavult berendez¶esek megfelel}o elhelyez¶ese ¶es az eszkÄozÄok fel¶uj¶³t¶asa.

Az ut¶obbiakkal megegyez}o de¯n¶³ci¶ot ad 2004-ben (de Brito ¶es Dekker
(2004)) a European Working Group on Reverse Logistics (REVLOG), azzal
az elt¶er¶essel, hogy a visszagy}ujt¶es kiindul¶asak¶ent nem a fogyaszt¶ast nevezi
meg, hanem az lehet a gy¶art¶as, az eloszt¶as, illetve a felhaszn¶al¶as b¶armely
pontja.

A de¯n¶³ci¶ok ut¶an r¶at¶erÄunk a visszutas logisztika h¶atter¶eben ¶all¶o mo-
tiv¶al¶o t¶enyez}ok bemutat¶as¶ara. Az ezzel kapcsolatban felmerÄul}o legfontosabb
k¶erd¶esek n¶egy csoportba sorolhat¶ok: mi¶ert, hogyan, mit ¶es kik mozgatj¶ak a
visszutas logisztika l¶ancolat¶at. Erre a n¶egy k¶erd¶esre a leg¶atfog¶obb v¶alaszt de
Brito ¶es Dekker (2004) tanulm¶any¶aban tal¶aljuk.

A mi¶ert k¶erd¶escsoporton belÄul k¶et terÄuletet kÄulÄonbÄoztethetÄunk meg:

² egyr¶eszt fontos k¶erd¶est vet fel, hogy egyes szerepl}ok mi¶ert kÄuldik vissza,
illetve

² m¶asok mi¶ert fogadj¶ak el a haszn¶alt term¶ekeket?
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M¶ar eml¶³tettem a visszutas logisztik¶at kiv¶alt¶o okokat, azaz a gazdas¶agi,
tÄorv¶enyi ¶es t¶arsadalmi t¶enyez}oket. Ezek azok, amelyek a ,,mi¶ert?" k¶erd¶es
,,fogad¶o" csoportj¶aba tartoznak. A gazdas¶agi el}onyÄokÄon belÄul a de Brito ¶es
Dekker (2004) szerz}op¶aros megkÄulÄonbÄozteti a kÄozvetlen ¶es kÄozvetett hasznokat.
A kÄozvetlen el}onyÄokn¶el legfontosabb a pro¯tnÄovel¶es lehet}os¶ege, amit a kisebb
m¶ert¶ek}u nyersanyag-felhaszn¶al¶as, a hullad¶ek-elhelyez¶esi kÄolts¶eg csÄokken¶ese,
illetve az ¶ujrafeldolgoz¶as ¶altal nyerhet}o hozz¶aadott ¶ert¶ek jelenti. A kÄozvetett
el}onyÄok kÄoz¶e sorolhat¶o a zÄold image kialak¶³t¶asa, amivel napjainkban egyre
sz¶elesebb r¶etegeket nyerhet meg egy v¶allalat. Tapasztalatok igazolj¶ak, hogy a
kÄornyezettudatos v¶allalati m}ukÄod¶es hossz¶u t¶avon is stabil fogyaszt¶oi kapcso-
latokat eredm¶enyez. Ezek ¶altal versenyel}onyre tehet szert a v¶allalat, mely
tov¶abbi pro¯tszerz¶esre ad lehet}os¶eget. ¶Ujabb ¶erv a visszutas folyamatok
gyakorlati alkalmaz¶as¶ara a tÄorv¶enyi szab¶alyoz¶as szigorod¶asa, mely nagym¶er-
t¶ekben a kÄornyezet v¶edelm¶et szolg¶alja. A kÄornyezetv¶edelmi tÄorv¶enyek megal-
kot¶as¶aban az EgyesÄult ¶Allamok ¶es az Eur¶opai Uni¶o j¶arnak az ¶elen, s kÄotelezik
a terÄuletÄukÄon m}ukÄod}o v¶allalatokat a jogszab¶alyi felt¶etelek betart¶as¶ara. A
harmadikk¶ent eml¶³tett t¶arsadalmi t¶enyez}o alatt |a kÄornyezettel ÄosszefÄugg¶es-
ben| a v¶allalatok Äonk¶entes felel}oss¶egv¶allal¶as¶at ¶ertjÄuk, ami a szervezeteken
belÄul alakul ki, ¶es onnan fejti ki hat¶as¶at.

A ,,mi¶ert?" k¶erd¶es m¶asik terÄulet¶et a ,,kÄuld}ok" alkotj¶ak, azaz azok a sze-
repl}ok, akik kÄulÄonbÄoz}o okok miatt dÄontenek egy-egy term¶ek visszakÄuld¶es¶er}ol.
Ugyan¶ugy, ahogyan a ,,fogad¶okn¶al", itt is h¶arom csoportot tal¶alunk: gy¶art¶oi,
eloszt¶oi ¶es fogyaszt¶oi visszakÄuld¶eseket.

² A gy¶art¶asi jelleg}u visszakÄuld¶esek alatt a gy¶art¶as sor¶an fennmarad¶o
nyersanyag-tÄobbletet, a min}os¶eg-ellen}orz¶eskor fennakad¶o hib¶as term¶e-
keket ¶es a mell¶ekterm¶ekeket ¶ertem.

² Az eloszt¶asi visszakÄuld¶esek csoportj¶aba alapvet}oen az ¶ert¶ekes¶³tetlen,
eladhatatlan term¶ekek tartoznak: a k¶eszletfelesleg, hib¶as sz¶all¶³t¶asok ¶es
term¶ekek, romlott ¶aru, illetve a csomagol¶asi hullad¶ek.

² A fogyaszt¶oi visszakÄuld¶esek kÄoz¶e tartozik egyr¶eszt a garancia, a j¶ot¶all¶as,
illetve a szerv¶³zszolg¶altat¶as, m¶asr¶eszt az elhaszn¶al¶odott (end-of-life),
tov¶abbi haszn¶alatra alkalmatlan, azaz a gazdas¶agi ¶es ¯zikai ¶elettartam
v¶eg¶en l¶ev}o term¶ek. Tov¶abbi elem az ¶ugynevezett ,,end-of-use" term¶ek,
ami alatt olyan term¶eket ¶ertek, mely adott fogyaszt¶onak a tov¶abbiakban
nem k¶epvisel ¶ert¶eket, de m¶as fogyaszt¶o sz¶am¶ara ak¶ar v¶altozatlan for-
m¶aban is tov¶abb ¶ert¶ekes¶³thet}o ¶es hasznos¶³that¶o. Az ut¶obbi k¶et fogalom
megkÄulÄonbÄoztet¶ese viszonylag neh¶ez feladat, ez¶ert a kÄonnyebb ¶erthet}o-
s¶eg ¶erdek¶eben c¶elszer}u p¶eld¶akkal al¶at¶amasztani a k¶et meghat¶aroz¶ast:
el}obbi csoportra p¶elda a roncsaut¶o, melynek ¶altal¶aban csak r¶eszei hasz-
nos¶³that¶ok ¶ujra, illetve dolgozhat¶ok fel, ut¶obbira pedig az aut¶ob¶erl¶es
lehet p¶elda, amikor a b¶erleti szerz}od¶es lej¶arta ut¶an majdnem v¶altozat-
lan ¶allapotban kerÄul egy ¶ujabb fogyaszt¶ohoz.
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Forr¶as: Thierry et. al. (1995)

1. ¶abra. Integr¶alt ell¶at¶asi l¶anc

A ,,mi¶ert?" k¶erd¶es t¶argyal¶asa ut¶an ¶att¶erek arra, hogy hogyan val¶os¶³that¶o
meg a visszutas logisztika. Ehhez Thierry et al. (1995) tanulm¶any¶at hasz-
n¶alhatjuk fel. Ennek alapj¶an a folyamat nyolc l¶ep¶esb}ol ¶all, ezek sorban a
kÄovetkez}ok: kÄozvetlen ¶ujrafelhaszn¶al¶as (direct reuse), jav¶³t¶as (repair), felja-
v¶³t¶as (refurbishing), feldolgoz¶as (remanufacturing), felfal¶as (cannibalization),
recycling, ¶eget¶es (incineration) ¶es hullad¶ek-elhelyez¶es (land¯lling). Az 1. ¶abra
ezen elemek egym¶ashoz val¶o viszony¶at mutatja be.

KÄozvetlen ¶ujrafelhaszn¶al¶as: a term¶ek ¯zikai ¶es min}os¶egi tulajdons¶agai
v¶altozatlanok maradnak.

Jav¶³t¶as: a term¶eken bizonyos ¶atalak¶³t¶asokat v¶egeznek, ¶³gy a jav¶³t¶as ut¶an
a term¶eket mint ¶ujszer}ut adhatj¶ak el, vagy haszn¶alhatj¶ak fel. A jav¶³t¶as tÄor-
t¶enhet a fogyaszt¶on¶al, vagy jav¶³t¶okÄozpontban. ¶Atalak¶³t¶ason p¶eld¶aul alkat-
r¶eszcser¶et lehet ¶erteni, hiszen csak a s¶erÄult r¶eszt cser¶elik, vagy jav¶³tj¶ak, m¶as
eleme ¶erintetlen marad.

Feljav¶³t¶as: feljav¶³t¶asn¶al kev¶esb¶e szigor¶u min}os¶eg v¶arhat¶o el a term¶ekt}ol,
hiszen a modulokra val¶o sz¶etszerel¶es sor¶an csup¶an a kritikus r¶eszeket vizsg¶al-
j¶ak, jav¶³tj¶ak, ¶³gy annak ¶elettartama nÄovelhet}o.

Feldolgoz¶as: ennek sor¶an a megmunk¶alt term¶ekkel szemben t¶amasztott
min}os¶egelv¶ar¶as olyan, mint egy ¶uj term¶ekt}ol. A feldolgoz¶as annyival jelent
tÄobbet a feljav¶³t¶asn¶al, hogy a feldolgoz¶as ¶altal¶aban munkaig¶enyesebb, mivel
nem csak modulokra, hanem r¶eszegys¶egekre is bontj¶ak a term¶eket. Majd a
vizsg¶alat sor¶an egyes elemeket ¶ujjal cser¶elnek ki, m¶³g m¶asokat csak jav¶³tanak.

Felfal¶as: szemben az el}oz}o fogalmakkal, ekkor a term¶eknek csak kis r¶esz¶et
haszn¶alj¶ak ¶ujra. A visszat¶er}o term¶eket szigor¶u min}os¶egvizsg¶alatnak vetik
al¶a az ¶ujrabe¶ep¶³thet}os¶eg szempontj¶ab¶ol. A visszanyert elemeket ezut¶an a
jav¶³t¶asn¶al, feljav¶³t¶asn¶al ¶es a feldolgoz¶asn¶al hasznos¶³tj¶ak.

Hulladékkezelés  Termék visszanyerés Közvetlen újrafelhasználás 

7: égetés 
8: deponálás 

5: felfalás 
6: recycling 

2: javítás 
3: feljavítás 
4: feldolgozás 

1. közvetlen 
újrafelhasználás 

6 5 1 4 

Alkatrész 
összeszerelés 

Modul 
összeszerelés 

Termék 
összeszerelés Elosztás 

Szerviz 

Fogyasztás 

2 

3 

7, 8 

Nyersanyag, 
beszállító 
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Recycling: a term¶ek ebben az esetben elveszti eredeti funkci¶oj¶at, szemben
azzal, hogy az el}oz}oekben megmarad. A c¶el a m¶eg felhaszn¶alhat¶o anyagok
visszanyer¶ese. Ha a visszanyert anyag megfelel}o min}os¶eg}u, akkor az eredeti
r¶esz gy¶art¶as¶ahoz is felhaszn¶alhat¶o.

¶Eget¶es ¶es hullad¶ek-elhelyez¶es: a hullad¶ekgazd¶alkod¶as t¶emakÄor¶ebe tartoz¶o
fogalmak. Mindk¶et esetben szigor¶u kÄovetelm¶enyeknek kell megfelelni. Az
¶eget¶esb}ol gazdas¶agi haszon sz¶armazhat, az ennek sor¶an visszanyerhet}o ¶es
visszaforgathat¶o energi¶ab¶ol.

A kÄovetkez}o k¶erd¶es a visszutas logisztik¶aban azzal foglalkozik, hogy mi
az, amit visszakÄuldenek, illetve ezek milyen tulajdons¶agokkal, jellemz}okkel
rendelkeznek. Ebben a csoportban a term¶ekÄosszet¶etellel kell foglalkozni:
melyek azok a k¶aros¶³t¶o t¶enyez}ok, melyek rontj¶ak a feldolgoz¶as lehet}os¶eg¶et, il-
letve a fogyaszt¶ok milyen m¶odon haszn¶alj¶ak a k¶es}obb ¶ujrafeldolgoz¶asra kerÄul}o
term¶ekeket.

A term¶ekÄosszet¶etel sor¶an fontos k¶erd¶eseket vet fel, milyen anyagokb¶ol ¶all
a term¶ek (heterog¶en vagy homog¶en), illetve milyen m¶eretekkel rendelkezik
(sz¶all¶³t¶as, kezel¶es miatt). A term¶ek ¶elettartam¶at befoly¶asol¶o t¶enyez}ok, mint
p¶eld¶aul romland¶os¶ag, az egyes alkot¶oelemek elt¶er}o vagy azonos kora ¶es az
¶ert¶ekcsÄokken¶es, ami megnehez¶³ti az ¶ujrahasznos¶³t¶as lehet}os¶eg¶et. Tipikus p¶elda
a m}uszaki cikkek kÄore, ahol a kifog¶astalanul m}ukÄod}o term¶ekeket kiszor¶³tj¶ak
az ¶ujabb ¶es ¶ujabb fejleszt¶esek (be¶ep¶³tett el¶evÄul¶es).

A term¶ek felhaszn¶al¶asi m¶odja, mint a haszn¶alat helye, intenzit¶asa, id}otar-
tama ¶es ennek kÄovetkezm¶enyek¶ent kialakul¶o min}os¶eg jelent}osen befoly¶asolj¶ak
a k¶es}obbi feldolgoz¶ast. A visszagy}ujtend}o term¶ekeket ¶erdemes aszerint meg-
kÄulÄonbÄoztetni, hogy lakoss¶agi vagy ipari fogyaszt¶asr¶ol van-e sz¶o (sz¶all¶³t¶asi,
kezel¶esi, mennyis¶egi okok miatt). Ide sorolhat¶ok tÄobbek kÄozÄott a p¶otalkatr¶e-
szek, a csomagol¶asi eszkÄozÄok, kÄozjavak is.

A negyedik fontos terÄulet a r¶esztvev}ok azonos¶³t¶asa a visszutas logisztik¶aban.
Ezzel kapcsolatban a betÄoltÄott szerepÄuk szerint megkÄulÄonbÄoztetem a hagyo-
m¶anyos ¶ert¶ekl¶anc, illetve a visszutas folyamatok szerepl}oit, valamint m¶as
lehets¶eges r¶esztvev}oket (p¶eld¶aul ide tartoznak a karitat¶³v szervezetek). M¶³g
egyes ¶erdekeltek a visszutas folyamat megszervez¶es¶et v¶egzik, m¶asok annak
gyakorlati megval¶os¶³t¶as¶aval foglalkoznak. A k¶et ell¶at¶asi l¶anc kÄozÄott nagyon
fontos az Äosszhang megl¶ete, amihez elengedhetetlen a folyamatos ¶es megb¶³z-
hat¶o inform¶aci¶o¶araml¶as. A sikeres m}ukÄod¶eshez szÄuks¶eges inform¶aci¶okat a
m¶ar eml¶³tett Thierry et al. (1995) cikk foglalja Äossze. Ennek alapj¶an n¶egy
csoportot lehet megkÄulÄonbÄoztetni:

² Inform¶aci¶o a term¶ekÄosszet¶etelr}ol, azaz az elt¶er}o anyagokr¶ol, kombin¶a-
l¶asukr¶ol, a min}os¶egr}ol, ¶ert¶ekr}ol, vesz¶elyess¶egr}ol ¶es a feldolgozhat¶os¶agi
lehet}os¶egekr}ol (elemz¶esek);

² Inform¶aci¶o a visszat¶er}o folyamatok nagys¶ag¶ar¶ol ¶es bizonytalans¶ag¶ar¶ol:

{ Garanciav¶allal¶as { a visszagy}ujt¶esre kerÄul}o term¶ekek mennyis¶ege
¶es min}os¶ege bizonytalan, a jav¶³t¶ashoz szÄuks¶eges munk¶alatok is ne-
hezen tervezhet}oek.
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{ Lej¶art l¶³zing- ¶es b¶erleti szerz}od¶esek { viszonylag j¶ol becsÄulhet}o
mind mennyis¶egben, mind id}oben, ugyanakkor a min}os¶eg nehezen
hat¶arozhat¶o meg el}ore.

{ ÄOnk¶entes visszav¶as¶arl¶asok { a gy¶art¶o anyagi ¶es technikai lehe-
t}os¶egeit}ol fÄugg, ¶³gy ezzel viszonylag kevesen ¶elnek. Ugyanakkor
el}onye, hogy olcs¶o forr¶ast biztos¶³t a jav¶³t¶asokhoz, gy¶art¶ashoz; a fo-
gyaszt¶okn¶al jelentkez}o hullad¶ekelhelyez¶esi kÄolts¶eg csÄokken; illetve
lehet}os¶eget ny¶ujt a gy¶art¶oknak, hogy ¶uj term¶eket ¶ert¶ekes¶³tsenek.

² Inform¶aci¶o az ¶ujrafeldolgozott term¶ekek, alkatr¶eszek, anyagok piac¶ar¶ol:
neh¶ez piacot tal¶alni, dÄont}o t¶enyez}ok¶ent az ¶uj ¶es a haszn¶alt term¶ekek
kÄozÄotti min}os¶egbeli ¶es kÄolts¶egbeli kÄulÄonbs¶egeket kell ¯gyelembe venni.
A feldolgoz¶ast v¶egz}o szerepl}o lehet maga a gy¶art¶o v¶allalat, az ell¶at¶asi
l¶ancon belÄuli ¶es kÄuls}o szerepl}o.

² Inform¶aci¶o a term¶ek visszagy}ujt¶es¶er}ol ¶es a hullad¶ekkezel¶esr}ol: sz¶amos
terÄuletet kell megvizsg¶alni: a r¶esztvev}o szervezeteket, a felmerÄul}o aka-
d¶alyokat, a kÄornyezeti hat¶asokat, a visszagy}ujt¶esre kerÄul}o mennyis¶eget,
¶es szÄuks¶eges a kÄolts¶eg-haszon elemz¶es elv¶egz¶ese is.

A visszutas logisztika szerepl}oi m¶asfajta szempontb¶ol is megkÄozel¶³thet}ok,
ehhez az alapot a Carter ¶es Ellram (1998) cikk adja, mely szerint a visszutas
logisztik¶ara hat¶o kÄuls}o ¶es bels}o t¶enyez}ok kÄulÄon¶³thet}ok el.

¶Altal¶aban megkÄulÄonbÄoztetik a szervezeten belÄuli ¶es a szervezetek kÄozÄott
hat¶o, kÄuls}o t¶enyez}oket. A bels}o t¶enyez}ok kÄoz¶e sorolj¶ak magukat a v¶allalaton
belÄul ¶erdekelt szem¶elyeket, a kÄornyezet meg¶ov¶as¶a¶ert tett l¶ep¶eseket, a sikeresen
alkalmazott etikai sztenderdeket ¶es f}ok¶ent azon egy¶eneket, akik felel}oss¶eget
v¶allalnak a kÄornyezetbar¶at v¶allalati ¯loz¶o¯a ki¶ep¶³t¶es¶e¶ert. Szint¶en kÄozvetlen
hat¶ast gyakorl¶o kÄuls}o t¶enyez}ok a fogyaszt¶ok, a beszerz}ok, a versenyt¶arsak ¶es a
korm¶anyzati er}ok. E n¶egy elemre azonban m¶eg hat¶assal van a makrokÄornyezet
is, a maga szoci¶alis, politikai, gazdas¶agi trendjeivel, ez¶altal kÄozvetve ¶erinti a
visszutas logisztik¶at.

A felsorolt szektorok hat¶asa elt¶er}o, ¶ertelmez¶esÄuk is tÄobbf¶ele lehet. A kÄuls}o
t¶enyez}ok kÄozÄul, els}o megkÄozel¶³t¶es szerint a legmeghat¶aroz¶obb a korm¶anyzati
szektor befoly¶asa. Ez kÄornyezetv¶edelmi szempontb¶ol teljes m¶ert¶ekben elfo-
gadhat¶o, ¯gyelembe v¶eve, hogy az Eur¶opai Uni¶oban is az egyik legtÄobb
k¶erd¶est felvet}o t¶ema a kÄornyezettel, kÄornyezetv¶edelemmel kapcsolatos. Itt
¶erdemes ism¶et megjegyeznÄunk, hogy a tÄorv¶eny k¶enyszer¶³t}o ereje hat a v¶al-
lalkoz¶asokra, m¶³g a t¶enyleges versenyk¶epess¶eghez ugyanilyen s¶ullyal kell ¯-
gyelembe venni a tÄobbi szerepl}ot is. Ebb}ol kiindulva helyezhetÄunk nagyobb
hangs¶ulyt a fogyaszt¶oi oldalra, hiszen a fogyaszt¶oi ig¶enyeknek val¶o megfelel¶es
n¶elkÄul, csup¶an a korm¶anyzati el}o¶³r¶asok betart¶as¶aval nem v¶alhat verseny-
k¶epess¶e egyetlen v¶allalat sem. A k¶etf¶ele felfog¶as kÄulÄonbÄoz}o v¶allalati maga-
tart¶ast tesz indokoltt¶a.

A sz¶all¶³t¶oi, input oldal fontoss¶ag¶ara utal az a t¶eny, hogy ha biztos¶³tott az
¶ujrafeldolgoz¶asra kerÄul}o anyagok ¶alland¶oan j¶o min}os¶ege, akkor a beszerz}ok
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is k¶eszek annak min¶el nagyobb mennyis¶eg}u megv¶as¶arl¶as¶ara. A m¶ar hasz-
n¶alt term¶ekek visszagy}ujt¶ese, szelekt¶al¶asa, sz¶etv¶alogat¶asa ¶altal¶aban a sz¶all¶³t¶o
kÄotelezetts¶ege, a k¶³v¶ant min}os¶eg biztos¶³t¶asa ¶erdek¶eben pedig szÄuks¶eg van
a beszerz}o ¶es a besz¶all¶³t¶o kÄozti magas fok¶u egyÄuttm}ukÄod¶es¶ere, logisztikai
tev¶ekenys¶egÄuk Äosszehangol¶as¶ara, a m¶ar eml¶³tett kÄolcsÄonÄos inform¶aci¶ony¶ujt¶as-
ra. Mivel a visszakerÄul}o term¶ekek min}os¶ege alapvet}oen mag¶anak a sz¶all¶³t¶onak
is kock¶azati t¶enyez}ot jelent, ¶³gy tov¶abb kell er}os¶³teni a beszerz}ok ¶es besz¶all¶³t¶ok
kÄozti integr¶aci¶ot.

A bels}o t¶enyez}ok kÄozÄul els}orend}u szempont az ¶erintett szem¶elyek szerepe.
A c¶eg m}ukÄod¶es¶eb}ol pro¯t¶al¶ok (pl. r¶eszv¶enyesek) hozz¶a¶all¶asa hossz¶u t¶avon
befoly¶asolja a visszutas logisztika m}ukÄod}ok¶epess¶eg¶et. }Ok ugyan nem kÄoz-
vetlenÄul hat¶arozz¶ak meg ezen tev¶ekenys¶egeket, de hossz¶u t¶avon lehetetlenn¶e
tehetik a c¶eg m}ukÄod¶es¶et. Egy¶ertelm}u t¶amogat¶asuk felt¶etelk¶ent szolg¶alhat a
sikeres visszutas folyamatokhoz.

Hasonl¶o a menedzsment meg¶³t¶el¶ese is, hiszen a fels}o vezet¶es t¶amogat¶asa,
j¶ov¶ahagy¶asa n¶elkÄul ki sem lehet alak¶³tani a szÄuks¶eges rendszert, a hat¶ekony
m}ukÄodtet¶es azonban m¶ar a kÄoz¶epvezet}ok kÄor¶ebe sorolhat¶o. EsetÄukben n¶elkÄu-
lÄozhetetlen a j¶o diplom¶aciai ¶es kommunik¶aci¶os k¶eszs¶eg, valamint az ir¶any¶³t¶asi
k¶epess¶eg. Az }o feladatuk minden ¶erintett meggy}oz¶ese a hat¶ekony visszutas
folyamatok szÄuks¶egess¶eg¶er}ol.

A harmadik csoportban mindenk¶eppen ¯gyelembe kell venni magukat az
alkalmazottakat, akiknek a hozz¶a¶all¶asa nagyban seg¶³theti, de h¶atr¶altathatja
is az eredm¶enyes v¶egrehajt¶ast. Az ÄosztÄonz}o, jutalmaz¶o rendszerek ki¶ep¶³t¶ese
nÄoveli a hat¶ekonys¶agot. Az el}obbiekben r¶eszletezett kÄuls}o ¶es bels}o t¶enyez}okn¶el
fontos meg¶erteni azok egym¶asra hat¶as¶at, egyik a m¶asik n¶elkÄul nem m}ukÄodhet.
El kell fogadni mind a szab¶alyokb¶ol ered}o, mind a fogyaszt¶oi r¶eszr}ol ¶eszlelt
nyom¶ast. Figyelembe kell venni a kÄuls}o ¶es bels}o ¶erdekeket is, kÄulÄonben nem
val¶os¶³that¶o meg sikeres visszutas logisztika.

Ebben a bevezet¶esben felv¶azolt kÄulÄonbÄoz}o visszutas logisztikai tev¶ekeny-
s¶egek egyÄuttesen term¶eszetesen egyetlen v¶allalatn¶al sem tal¶alhat¶oak meg. Ez
sz¶amos okra vezethet}o vissza: a rendelkez¶esre ¶all¶o technikai felt¶etelek, a ter-
m¶ekjellemz}ok soksz¶³n}us¶ege |Äosszet¶etel, feldolgozhat¶os¶ag, fellelhet}os¶eg, ¶ujra-
¶ert¶ekes¶³thet}os¶eg stb.|, a v¶allalatok elt¶er}o gazdas¶agi helyzete mind-mind be-
foly¶asolj¶ak a v¶allalati dÄont¶eseket az alkalmazott visszutas logisztikai terÄulet
tekintet¶eben.

Az ¶atfog¶o, elm¶eleti jelleg miatt nem t¶erhetÄunk ki konkr¶etan arra, hogy
az egyes term¶ekekn¶el pontosan mit is jelenthet a visszutas logisztika, melyek
azok a terÄuletek, ahol az gazdas¶agosan megval¶os¶³that¶o. A kÄulÄonbÄoz}o term¶ekek
el}o¶all¶³t¶asi folyamat¶anak soksz¶³n}us¶ege tov¶abbi kÄulÄon-kÄulÄon elemz¶eseket ig¶e-
nyelne arra vonatkoz¶oan, hogy milyen k¶eszterm¶ekb}ol mi k¶esz¶³thet}o ism¶et,
annak konkr¶etan mely elemeit, alkatr¶eszeit lehet hat¶ekonyan visszaforgatni a
termel¶esbe. P¶eld¶aul egy aut¶o eset¶eben minden egyes alkatr¶eszt, ¶ep¶³t}oelemet
v¶egigkÄovetni a gy¶art¶ot¶ol a fogyaszt¶oig, majd a haszn¶alat ut¶an a roncsaut¶o
egyes elemeit a begy}ujt}o h¶al¶ozaton keresztÄul az ¶ujrafeldolgoz¶o Äuzemig nyomon
k¶³s¶erni nem egyszer}u feladat, ¶es jelenleg nincs is meg az ehhez szÄuks¶eges, a
term¶eket v¶egigk¶³s¶er}o pontos inform¶aci¶oszolg¶altat¶as. Bizonyos esetekben vi-
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szonylag kÄonnyen v¶egig lehet gondolni, mire is lehet felhaszn¶alni egy roncs-
aut¶ot, vagy egy csup¶an gazdas¶agilag leamortiz¶alt g¶epj¶arm}uvet. Az Äuvegek,
tÄukrÄok, gumikerekek ¶ujrafelhaszn¶al¶asa ak¶ar az aut¶oiparban, ak¶ar m¶as ¶agazat-
ban ma m¶ar egyre egyszer}ubben megoldhat¶o. Ugyanakkor sok m¶as alkatr¶eszt
nem egyszer}u ¶ujra feldolgozni, illetve neh¶ez megtal¶alni azt az ipar¶agat, ahol
gazdas¶agosan visszaforgathat¶o a termel¶esbe. Tipikus p¶elda erre a sz¶am¶³t¶o-
g¶ep, melyb}ol viszonylag kev¶es alkatr¶esz nyerhet}o vissza, ¶es azt is csak kon-
centr¶altan, nagy mennyis¶egben ¶erdemes feldolgozni. A neh¶ezs¶egek ¶altal¶aban
kikÄuszÄobÄolhet}oek, felt¶eve, hogy a kÄulÄonbÄoz}o ipar¶agak min¶el ink¶abb Äosszehan-
golj¶ak m}ukÄod¶esÄuket, ¶es l¶etrejÄon kÄozÄottÄuk a megb¶³zhat¶o inform¶aci¶o¶araml¶as.

A bevezet¶es kiindul¶o pontja a kÄornyezetv¶edelem volt, melynek k¶et mozga-
t¶ojak¶ent a tÄorv¶enyi szab¶alyoz¶ast, illetve a v¶allalati elkÄotelezetts¶eget nevezhet-
jÄuk meg. ¶Altal¶anos ¶erv¶eny}u, hogy a v¶allalatok a jogi k¶enyszernek igyekeznek
min¶el ink¶abb megfelelni, ugyanakkor a kÄornyezetv¶edelemmel kapcsolatban az
Äonk¶entes felel}oss¶egv¶allal¶ast jelent}osen befoly¶asolj¶ak a rendelkez¶esre ¶all¶o p¶enz-
Äugyi forr¶asok. Hossz¶u t¶avon els}odleges szempont a kÄolts¶egek ¶es az el¶erhet}o
haszon egym¶ashoz val¶o viszonya, optimaliz¶al¶asa is. A kÄornyezettudatoss¶ag
Äonmag¶aban nem felt¶etlenÄul jelent vonzer}ot, elengedhetetlen az ebb}ol sz¶armaz¶o
egzakt gazdas¶agi haszon kimutathat¶os¶aga is.

A dolgozat tov¶abbi r¶esz¶eben egy visszutas logisztikai optim¶alis t¶etelnagy-
s¶agot mutatok be. Ezt az¶ert is megtehetjÄuk, mert a termel¶estervez¶esben a t¶e-
telnagys¶ag heurisztik¶ak alapja az optim¶alis t¶etelnagys¶agot ad¶o kifejez¶esek tu-
lajdons¶aga az optimumban. A modell matematikai t¶argyal¶as¶at¶ol eltekintÄunk,
csak az eredm¶enyeket ismertetjÄuk. A harmadik r¶eszben a visszutas logiszti-
ka termel¶estervez¶esben betÄoltÄott szerepe kerÄul ismertet¶esre. A visszutas lo-
gisztik¶aval b}ov¶³tett MRP-t¶abla als¶o sorai mutatj¶ak az Äosszevon¶asra kerÄul}o a-
nyagrendel¶eseket/termel¶eseket. Az utols¶o r¶eszben egy Wagner-Within t¶³pus¶u
visszutas logisztikai dinamikus t¶etelnagys¶ag modellt ismertetÄunk, amely he-
urisztikus megold¶as¶ahoz az optim¶alis t¶etelnagys¶ag modellre szÄuks¶egÄunk volt.

2 Egy visszutas logisztikai k¶eszletmodell be-
szerz¶essel ¶es jav¶³t¶assal

A determinisztikus optim¶alis t¶etelnagys¶ag modell jav¶³that¶o term¶ekekkel tÄor-
t¶en}o kiterjeszt¶es¶et el}oszÄor Schrady v¶egezte el 1967-ben (Schrady (1967)). Ezt
a modellt nevezhetjÄuk mai sz¶ohaszn¶alattal a visszutas logisztika el}ofut¶ar¶anak.
A vizsg¶alt feladat gyÄokere gyakorlati ind¶³ttat¶as¶u. Az Amerikai EgyesÄult
¶Allamok Tenger¶eszete Ell¶at¶asi Parancsnoks¶aga k¶eszletez¶esi probl¶em¶aj¶at ele-
mezte a szerz}o. A tenger¶eszetn¶el haszn¶alt alkatr¶eszek nagy ¶ert¶ek}uek voltak,
de j¶o r¶eszÄuk jav¶³that¶o. Mivel az alkatr¶eszek ¶ujb¶oli beszerz¶ese nagyon kÄolts¶eges
volt, ez¶ert kÄolts¶egmegtakar¶³t¶ast ¶erhettek el a megjav¶³that¶o alkatr¶eszek Äossze-
gy}ujt¶es¶evel. Ez azt jelenti, hogy a felhaszn¶al¶asi helyen tÄort¶ent dÄont¶es arr¶ol,
hogy mely alkatr¶eszek jav¶³that¶oak. A Äosszegy}ujtÄott ¶es jav¶³that¶o alkatr¶eszeket
ezut¶an a karbantart¶asi ¶es jav¶³t¶asi r¶eszleghez sz¶all¶³tott¶ak vissza. A jav¶³that¶o
alkatr¶eszeket ¶³gy a tov¶abbi feldolgoz¶asig rakt¶arozt¶ak. Az Äosszegy}ujtÄott, de
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nem jav¶³that¶o alkatr¶eszeket, mint hullad¶ekot a felhaszn¶al¶as hely¶en kezelt¶ek.
A kijav¶³tott alkatr¶eszeket a felhaszn¶alhat¶o alkatr¶eszek rakt¶ar¶aban t¶arolt¶ak.

A feladat ¶³gy k¶eszletgazd¶alkod¶asi szempontb¶ol egy k¶etrakt¶aras probl¶ema-
k¶ent ¶all el}o. A keresletet, ami az alkatr¶eszek ir¶ant nyilv¶anul meg, k¶et forr¶asb¶ol
lehet kiel¶eg¶³teni, amelyek teljesen alternat¶³vaknak tekinthet}oek: vagy beszer-
z¶esb}ol el¶eg¶³tjÄuk ki a keresletet, vagy a haszn¶alt alkatr¶eszek kijav¶³t¶as¶aval.
A haszn¶alt, de kijav¶³that¶o alkatr¶esz ¯zikai tulajdons¶ag¶at tekintve teljesen
olyan min}os¶eg}u, mint az ¶ujonnan beszerzett alkatr¶esz. Ezt ¶ugy is megfo-
galmazhatjuk, hogy a kijav¶³tott ¶es beszerzett alkatr¶esz kÄozÄott nem tudunk
kÄulÄonbs¶eget tenni, ha az a felhaszn¶aland¶o alkatr¶eszek rakt¶ar¶aba kerÄult.

Schrady (1967) a feladatot modellezve k¶et k¶eszletez¶esi politik¶at javasolt
a relev¶ans kÄolts¶egek, vagyis a rendel¶esi ¶es k¶eszlettart¶asi kÄolts¶egek Äosszeg¶enek
minimaliz¶al¶as¶ara. Az egyik strat¶egi¶at (politik¶at) a ,,folyamatos p¶otl¶as" (con-
tinuous supplement) strat¶egi¶aj¶anak, m¶³g a m¶asikat a ,,helyettes¶³t¶es" (substi-
tution) politik¶anak nevezte el. Ez ut¶obbi politika eset¶en hat¶arozta meg a
param¶eterek ismeret¶eben az optim¶alis rendel¶esi ¶es jav¶³t¶asi t¶etelnagys¶agokat.
A k¶eszletez¶esi strat¶egi¶ara felt¶etelezte, hogy a beszerzend}o alkatr¶eszeket csak
egyetlen rendel¶esi t¶etelb}ol el¶eg¶³tik ki a rendel¶esi-jav¶³t¶asi ciklusban (ebben a
sz¶ohaszn¶alatban ciklus alatt rendel¶esi ¶es jav¶³t¶asi t¶etelek olyan egym¶asut¶ani-
s¶ag¶at ¶ertjÄuk, amelyek id}oben ism¶etl}odnek).

A k¶eszletez¶esi rendszer k¶et k¶eszletez¶esi pontot tartalmaz. A felhaszn¶al¶o
kereslet¶et a be¶ep¶³thet}o alkatr¶eszek rakt¶ar¶ab¶ol el¶eg¶³tik ki. A kereslet id}oben
¶alland¶o a felhaszn¶al¶asi ciklus alatt. A be¶ep¶³thet}o alkatr¶eszek rakt¶ar¶at beszer-
z¶esb}ol ¶es jav¶³t¶asb¶ol tÄoltik fel. Ebben a rakt¶arban hi¶anyt nem engedÄunk meg,
teh¶at mindig van rendelkez¶esre ¶all¶o, beszerelhet}o alkatr¶esz. Azonos beszerz¶esi
¶es azonos jav¶³t¶asi t¶etelnagys¶agokkal v¶egezzÄuk a modellez¶est. Az alkatr¶esz
felhaszn¶al¶oja id}oben ¶alland¶o, konstans r¶at¶aval juttatja vissza a haszn¶alt,
de fel¶uj¶³that¶o alkatr¶eszeket a haszn¶alt alkatr¶eszek rakt¶ar¶aba, ahol azok a
jav¶³t¶asra v¶arnak. Jav¶³t¶as ut¶an az alkatr¶eszeket, mint ¶ujakat a be¶ep¶³thet}o
alkatr¶eszek rakt¶ar¶aba kÄuldik. A modell anyag¶araml¶as¶at a 2. ¶abra mutatja.

2. ¶abra. Anyag¶araml¶as Schrady modellj¶eben
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A modell v¶altoz¶oit ¶es param¶etereit a fÄuggel¶ek tartalmazza.
Az al¶abbi egyenletek a k¶eszletez¶esi pontokba tÄort¶en}o ki- ¶es be¶araml¶ast

mutatj¶ak a beszerz¶esi-jav¶³t¶asi ciklus alatt:

m ¢ QP + n ¢ QR = d ¢ T

n ¢ QR = r ¢ d ¢ T

3. ¶abra. A be¶ep¶³thet}o ¶es jav¶³that¶o alkatr¶eszek k¶eszletszintjei (n = 3, m = 2)

A javasolt ,,helyettes¶³t¶esi" politik¶anak a kÄovetkez}o tulajdons¶agai vannak.
A beszerz¶esi ¶es jav¶³t¶asi t¶etelek ut¶anp¶otl¶asi idej¶et ¯gyelmen k¶³vÄul hagyjuk,
mert determinisztikus modellekben ennek a hat¶as¶at egy id}obeli eltol¶assal
kikÄuszÄobÄolhetjÄuk. T¶etelezzÄuk fel, hogy a beszerz¶esi-jav¶³t¶asi ciklus egy jav¶³t¶asi
ciklussal kezd}odik. Term¶eszetesen beszerz¶esi ciklussal is kezdhetn¶enk, de az
el}obbi felt¶etelez¶es megkÄonny¶³ti a k¶eszlettart¶as kÄolts¶egeinek meghat¶aroz¶as¶at a
terÄuletek kisz¶am¶³t¶asakor, ugyanis a maxim¶alis k¶eszletszintt}ol kezd}odik a cik-
lus a jav¶³tand¶o alkatr¶eszek eset¶en. A jav¶³tand¶o alkatr¶eszek k¶eszlet¶enek szintje
a ciklus megkezd}od¶esekor azonnal egy jav¶³t¶asi t¶etelnagys¶aggal csÄokken. Ez
az¶ert van, mert ezt a t¶etelt azonnal jav¶³t¶asba vonj¶ak be. A jav¶³tand¶o k¶esz-
let¶allom¶any mindaddig csÄokken az ¶alland¶o jav¶³t¶asi t¶etelnagys¶agok jav¶³t¶asba
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tÄort¶en}o bevon¶as¶aval, am¶³g a k¶eszletszint null¶ara nem apad. A k¶eszletszintek
id}obeli lefoly¶as¶at a 3. ¶abra szeml¶elteti. Ugyanakkor ez az ¶abra az alapja a
kÄolts¶egfÄuggv¶eny el}o¶all¶³t¶as¶anak is.

A kÄolts¶egfÄuggv¶enyt matematikailag nem vezetjÄuk le, az a Dobos (2002)
dolgozatban megtal¶alhat¶o:

C1(T;n; m) =
m ¢ AP + n ¢ AR

T
+

+ T ¢ d

2
¢
·
h1 ¢ (1 ¡ r)2 ¢ 1

m
+ (h1 + h2) ¢ r2 ¢ 1

n
+ h2 ¢ r ¢ (1 ¡ r)

¸
;

(1)

ahol T > 0, m,n pozit¶³v eg¶esz ¶ert¶ek}uek.
Az (1) modell optim¶alis ciklus hossza

T o =

r
2

d
¢
s

m ¢ AP + n ¢ AR

h1 ¢ (1 ¡ r)2 ¢ 1
m + (h1 + h2) ¢ r2 ¢ 1

n + h2 ¢ r ¢ (1 ¡ r)
:

Ezt a kifejez¶est visszahelyettes¶³tve a C1(¢) kÄolts¶egfÄuggv¶enybe az al¶abbi
C2(¢) kÄolts¶egfÄuggv¶enyt kapjuk:

C2(n;m) =
p

2d ¢
r

A ¢ m

n
+ B ¢ n

m
+ C ¢ m + D ¢ n + E ; (2)

ahol

A = AP ¢ (h1 + h2) ¢ r2 ; B = AR ¢ h1 ¢ (1 ¡ r)2 ; C = AP ¢ h2 ¢ r ¢ (1 ¡ r) ;

D = AR ¢ h2 ¢ r ¢ (1 ¡ r) ; E = AP ¢ h1 ¢ (1 ¡ r)2 + AR ¢ (h1 + h2) ¢ r2 :

A (2) modell egyben nem m¶as, mint egy meta-modell, teh¶at ezt a mo-
dellt annak seg¶³ts¶eg¶evel lehet elemezni. A meta-modell r¶eszletes megold¶as¶at,
valamint az eg¶esz ¶ert¶ek}u megold¶asok el}o¶all¶³t¶as¶at a Dobos ¶es Richter (2000)
dolgozat tartalmazza. Az optim¶alis megold¶asban ¶altal¶aban a beszerz¶esi vagy
jav¶³t¶asi t¶etelek sz¶ama eggyel egyenl}o. Azonban l¶etezik olyan eset, amikor
mindk¶et t¶etelsz¶am nagyobb, mint egy. Erre mutat p¶eld¶at a kÄovetkez}o p¶elda.

Legyen most d = 1000, r = 0;35, h1 = 200$, h2 = 20$, AP = 750$,
AR = 100$. Ebben az esetben az izokÄolts¶egvonalakat szeml¶eltesse a 4. ¶abra.
Ekkor az optim¶alis megold¶ast az (mo; no) = (2; 3) adja. A k¶et vonalon l¶ev}o
megold¶as, vagyis az (m; n) = (1; 1) ¶es (m; n) = (2; 1) kisebb c¶elfÄuggv¶eny¶er-
t¶eket ad, ami C2(3; 2) = 13543;7, valamint C2(1; 2) = 13598;6 < C2(1; 1) =
13656;1. A p¶eld¶an l¶athat¶o, hogy ebben az esetben a beszerz¶esi t¶etelek sz¶ama
nagyobb, mint egy, vagyis alacsonyabb visszat¶er¶esi r¶at¶an¶al kÄots¶eghat¶ekonyabb
tÄobbszÄor beszerezni. A tÄobbi dÄont¶esi v¶altoz¶ot visszahelyettes¶³t¶essel meghat¶a-
rozhatjuk.

Ebben a r¶eszben a Schrady-f¶ele jav¶³t¶asi modell ¶altal¶anos¶³t¶as¶at mutat-
tuk be. Ez a modell tekinthet}o a visszutas logisztikai k¶eszletmodellek ki-
indul¶opontj¶anak. P¶eld¶at konstru¶altunk olyan esetre, amikor az eg¶esz¶ert¶ek}u
megold¶as beszerz¶esi ¶es jav¶³t¶asi t¶etelsz¶amai egyn¶el nagyobbak. A t¶etelsz¶amok
halmaz¶anak belsej¶ebe es}o megold¶asok csak maximum 2 sz¶azal¶ekkal t¶ernek el
a hat¶armegold¶asokt¶ol (Dobos ¶es Richter (2000)).
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4. ¶abra. P¶elda olyan esetre, amikor az optim¶alis megold¶as a halmaz belsej¶eben van

3 Termel¶estervez¶es a visszutas logisztik¶aban

A visszafel¶e ir¶anyul¶o anyag¶araml¶as levez¶enyl¶ese kÄozben sz¶amtalan menedzs-
ment probl¶ema merÄul fel. Ezek kÄozÄul a legfontosabbak)

² a haszn¶alt anyagok, term¶ekek visszagy}ujt¶ese, ¶es annak megszervez¶ese;

² a term¶ekek sz¶all¶³t¶asa, t¶arol¶asa ¶es k¶eszletez¶ese, valamint

² a sz¶etszerel¶es megszervez¶ese ¶es ir¶any¶³t¶asa ut¶an az ¶ujrafelhaszn¶alhat¶o
alkatr¶eszek ¶es r¶eszegys¶egek termel¶estervez¶esbe tÄort¶en}o bevon¶asa.

Az egyik fontos kutat¶asi ¶es alkalmaz¶asi terÄuletnek az ¶ujrafelhaszn¶al¶as ter-
mel¶estervez¶esbe tÄort¶en}o integr¶al¶asa t}unik. A nemzetkÄozi kutat¶as ezen a terÄu-
leten m¶eg gyermekcip}oben j¶ar. A legtÄobb alkalmaz¶ast a n¶emet irodalomban
tal¶alhatjuk meg (Inderfurth (1998), Spengler et al. (1997), Rautenstrauch
(1997)). Angol nyelv}u irodalom is csak elv¶etve tal¶alhat¶o (Ferrer-Whybark
(2000), Guide (2000)). Ismereteink szerint magyar nyelv}u vizsg¶al¶od¶asok ezen
a terÄuleten m¶eg nem szÄulettek.

A visszutas logisztika jelent}os¶eg¶enek nÄoveked¶ese |ami a haszn¶alt term¶e-
kek egyre nagyobb m¶ert¶ek}u visszagy}ujt¶es¶eb}ol ¶es felhaszn¶al¶as¶ab¶ol kÄovetkezik|
¶uj feladatok el¶e ¶all¶³tja a termel¶estervez¶est. E feladatok megold¶asa szÄuks¶egess¶e
teszi az szÄuks¶eglettervez¶es (MRP) ¶es az ¶ujrafelhaszn¶al¶as-tervez¶es Äosszekapcso-
l¶as¶at.

Maga a termel¶estervez¶es ¶es ir¶any¶³t¶as folyamat¶anak kidolgoz¶asa a hagyo-
m¶anyos termel¶esi elj¶ar¶asokra f¶okusz¶al, amelyet nem ciklikus anyag¶araml¶asi
folyamat jellemez. Az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi-tev¶ekenys¶egek jelent}os¶ege az els}od-
leges nyersanyagok csÄokken¶es¶evel ¶es megdr¶agul¶as¶aval, valamint a hullad¶ek-
anyagok korl¶atozott ¶es kÄolts¶egesebb elhelyez¶esi lehet}os¶eg¶evel megnÄovekedett.
Ennek vannak gazdas¶agi ¶es Äokol¶ogiai okai is. Az egyre er}osÄod}o t¶arsadalmi
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nyom¶as ¶es a nÄovekv}o ¶allami szab¶alyoz¶as m¶eg ink¶abb aktu¶aliss¶a teszi a haszn¶alt
term¶ekek ¶ujrafelhaszn¶al¶as¶at.

Az anyag¶araml¶as |a ¶ujrafelhaszn¶al¶asi-folyamatokkal kib}ov¶³tve| mag¶a-
ban foglalja a nyersanyagok, f¶elk¶eszterm¶ekek, k¶eszterm¶ekek ¶es haszn¶alt ter-
m¶ekek t¶arol¶as¶at. A hullad¶ek, illetve visszakÄuldÄott term¶ek id}obeli, mennyis¶eg-
beli ¶es min}os¶egbeli bizonytalans¶aga |ak¶arcsak mag¶anak az ¶ujrafeldolgoz¶asi
folyamat id}otartam¶anak ¶es tartalm¶anak bizonytalans¶aga| egyben a tervez¶es
bizonytalans¶ag¶at is maga ut¶an vonja. A tervez¶es ezek miatt bonyolultt¶a v¶alik,
s a hozz¶a kapcsol¶od¶o bizonytalans¶ag megnÄoveli a dÄont¶esek kimenetel¶enek a
sz¶am¶at. Els}osorban olyan ¶uj dÄont¶esi helyzetek ad¶odnak, amelyek lehet}ov¶e
teszik a v¶alaszt¶ast sz¶etszerel¶esi, feldolgoz¶asi, illetve felhaszn¶al¶asi folyama-
tok kÄozÄott, s tov¶abbi dÄont¶esi helyzetet jelentenek a termel¶esi ¶es beszerz¶esi
tev¶ekenys¶egek mellett az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi tev¶ekenys¶egeknek is, amelyek al-
ternat¶³v forr¶ast jelentenek a nyersanyag-ell¶at¶asi folyamatban. Mindezek egy-
¶ertelm}uv¶e teszik a termel¶es- ¶es ¶ujrafelhaszn¶al¶as-tervez¶es integr¶aci¶oj¶anak a
szÄuks¶egess¶eg¶et.

Maga az ¶ujrafelhaszn¶al¶as-tervez¶es |ak¶arcsak a termel¶estervez¶es| els}o-
sorban strat¶egiai-taktikai szempontokban jeleik meg, m¶asodsorban pedig ope-
rat¶³v tartalommal is b¶³r. Az operat¶³v r¶esz az eredeti termel¶estervez¶es ¶es
ir¶any¶³t¶as feladatait osztja fel programtervez¶esre, mennyis¶egtervre, id}o- ¶es ka-
pacit¶astervre, valamint gy¶art¶asi/ir¶any¶³t¶asi tervre, term¶eszetesen az ¶ujrafel-
haszn¶al¶as tev¶ekenys¶egekre is kiterjesztve.

A programtervez¶es az ¶ujrafelhaszn¶al¶as eset¶eben a haszn¶alt term¶ekek t¶³pus,
mennyis¶eg ¶es id}otartam alapj¶an tÄort¶en}o kereslet el}orejelz¶es¶et is jelenti. Az
el}orejelz¶es alapj¶an lehets¶eges a ¶ujrafelhaszn¶al¶asi tev¶ekenys¶egeket kialak¶³tani.
A jÄov}oben elv¶arhat¶o term¶ek-visszakÄuld¶esek alapj¶an akt¶³v tervez¶esr}ol is lehet
besz¶elni. Ha ezeket az el}orejelz¶eseket nem veszik ¯gyelembe, akkor ezt passz¶³v
¶ujrafelhaszn¶al¶as-tervez¶esnek nevezzÄuk, hiszen csak reag¶al¶as tÄort¶enik az akkor
¶eppen ismert haszn¶alt tem¶ekek ¶allom¶any¶ara.

Az integr¶aci¶ora a termel¶es- ¶es a ¶ujrafelhaszn¶al¶as-tervez¶es r¶eszfeladatai kÄo-
zÄott mindenekel}ott az¶ert van szÄuks¶eg, mert a termel¶es program- ¶es mennyi-
s¶egi terve a haszn¶alt term¶ekek programterv¶enek el}orejelz¶esi alapj¶at k¶epezi,
m¶asr¶eszt az ¶ujrafelhaszn¶al¶as mennyis¶egi terve befoly¶asolja a gy¶art¶as id}obeni
¶es mennyis¶egbeni nyersanyagszÄuks¶eglet¶et. Az MRP rendszer kib}ov¶³t¶es¶ere
h¶arom f}o koncepci¶o l¶etezik:

² amely az ¶ujrafelhaszn¶al¶as ¶es az MRP integr¶aci¶oj¶aval foglalkozik,

² amely a sz¶etszerel¶esre ¶es a felhaszn¶al¶as-tervez¶esre koncentr¶al,

² az integr¶alt anyagdiszpoz¶³ci¶o tervez¶est ¶all¶³tja a kÄoz¶eppontba.

Az MRP rendszerek tov¶abbfejleszt¶esi m¶odozatainak els}o megkÄozel¶³t¶ese nem
tartalmaz ¶ujrafelhaszn¶al¶asi dÄont¶est¶amogat¶asi rendszereket, m¶³g a m¶asodik
¶es a harmadik koncepci¶o igen. Ez determinisztikus b}ov¶³t¶esi rendszer, mert
csak a passz¶³v ¶ujrafelhaszn¶al¶as-tervez¶esre ¶ep¶³t ¶es az MRP rendszer kÄozvetlen
b}ov¶³t¶ese csak a megl¶ev}o, adott sz¶etszerel¶esi, ¶ujrafelhaszn¶al¶asi ¶es anyagell¶at¶asi
strat¶egi¶akat tartalmazza. El}oszÄor a m¶asodik ¶es a harmadik koncepci¶o l¶enyeg¶et
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foglaljuk Äossze, s kÄulÄon t¶argyaljuk az els}o v¶altozatot, azaz az MRP rendszer
¶es a recycling integr¶aci¶oj¶at.

A sz¶etszerel¶es- ¶es a felhaszn¶al¶as-tervez¶es a sz¶etszerel¶esi ¶es a felhaszn¶al¶asi
tev¶ekenys¶egek meghozatal¶anak k¶erd¶eseit jelenti, mint p¶eld¶aul a haszn¶alt ter-
m¶ekek kÄoz¶ept¶av¶u taktikai terv¶enek meghat¶aroz¶asa, valamint a term¶ektervez¶es.
A sz¶etszerel¶es-tervez¶es mag¶ar¶ol a sz¶etszerel¶es m¶elys¶eg¶er}ol val¶o dÄont¶eseket, al-
ternat¶³v sz¶etszerel¶esi folyamatok kÄozÄotti v¶alaszt¶ast, a sz¶etszerel¶esi folyamat
lebonyol¶³t¶as¶anak l¶ep¶eseit, gyakoris¶ag¶at foglalja mag¶aban. A felhaszn¶al¶as ter-
vez¶ese sor¶an arr¶ol kell dÄonteni, hogy az eredeti term¶ek ¶ujrafeldolgoz¶as¶ara
tÄorekszik-e a v¶allalat, vagy csak term¶ekegys¶egeket, nyersanyagokat sz¶and¶eko-
zik-e visszanyerni. Az egyes anyagok ¶es alkot¶oelemek recyclingja eset¶en arra
ir¶anyul a dÄont¶es, hogy a megl¶ev}o vagy alternat¶³v bels}o, illetve kÄuls}o felhasz-
n¶al¶asi lehet}os¶eget alkalmaz-e a v¶allalat. Minden recycling-m¶odszer eset¶en
a hagyom¶anyos elj¶ar¶asok mellett l¶eteznek alternat¶³v lehet}os¶egek is. A kÄu-
lÄonbÄoz}o recycling lehet}os¶egek kÄozÄotti v¶alaszt¶ast nagyban determin¶alj¶ak az
adotts¶agk¶ent megjelen}o technikai ¶es politikai keretfelt¶etelek, amelyek megha-
t¶arozz¶ak a term¶ekvisszav¶etelt, a sz¶etszerel¶est, feldolgoz¶ast ¶es felhaszn¶al¶ast.
A tervez¶eshez felt¶etlenÄul szÄuks¶egesek a kÄovetkez}o adatok: az ¶ujrafelhaszn¶a-
land¶o term¶eknek vagy bizonyos elemeinek min}os¶egi ¶allapota, a sz¶etszerel¶esi,
vizsg¶alati, feldolgoz¶asi, t¶arol¶asi kÄolts¶egek, valamint az ¶ert¶ekes¶³t¶esi ¶arbev¶etel.

Az integr¶alt anyagdiszpoz¶³ci¶o l¶enyege, hogy az ¶ujrafelhaszn¶aland¶o term¶ek,
vagy a term¶ek alkot¶oelem¶enek vissza¶araml¶as¶at a feldolgoz¶asi folyamat meg-
felel}o szintj¶evel kapcsolja Äossze. Ez komoly koordin¶aci¶os probl¶em¶at jelent,
amit az okoz, hogy a termel¶es ¶es a feldolgoz¶as term¶ekszÄuks¶eglet¶et visszter-
m¶ekekkel is ki lehet el¶eg¶³teni, mikÄozben a k¶et folyamat id}oig¶enye elt¶er}o.
A diszpoz¶³ci¶os feladat a hagyom¶anyos termel¶es ¶es recycling tev¶ekenys¶egek,
valamint a hullad¶ek-elhelyez¶esi tev¶ekenys¶egek Äosszehangol¶asa, tov¶abb¶a az
adott tervez¶esi id}oszakban a v¶arhat¶o kÄolts¶egek (termel¶esi, ¶ujrafelhaszn¶al¶asi,
elhelyez¶esi, t¶arol¶asi ¶es sz¶all¶³t¶asi) minimaliz¶al¶asa. A t¶arol¶as diszpoz¶³ci¶os prob-
l¶em¶aj¶anak k¶et kÄulÄonbÄoz}o megold¶asi lehet}os¶ege van:

² a dÄont¶esi folyamat folyamatos ellen}orz¶ese, ¶es

² a dÄont¶esi folyamat periodikus ellen}orz¶ese.

A bizonytalans¶agi problematika kiv¶edhet}o az¶altal, hogy sz¶am¶³t¶asokat v¶egez-
nek a term¶ekek ir¶anti szÄuks¶egletre, valamint a recycling-term¶ekek vissza-
kÄuld¶es¶ere vonatkoz¶oan. ¶Altal¶aban abb¶ol indulnak ki, hogy minden term¶ek
t¶arol¶asa megoldhat¶o, ¶es hogy a haszn¶alt term¶ekek eset¶en a feldolgoz¶as sor¶an
mindig fenn¶all a hullad¶eklerak¶oba val¶o elhelyez¶es lehet}os¶ege is.

A megrendel¶es-korl¶atos strat¶egi¶at h¶arom param¶eter jellemzi a t¶arol¶asi
diszpoz¶³ci¶oval kapcsolatban:

² rakt¶aroz¶asi korl¶at a hagyom¶anyos termel¶esben,

² az ¶ujrafelhaszn¶al¶as adta lehet}os¶egek korl¶atja ¶es

² a hullad¶eklerak¶oba val¶o elhelyez¶es lehet}os¶eg¶enek a korl¶atja.
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Abban az esetben, ha a haszn¶alt term¶ekek kÄoztes t¶arol¶asa nem lehets¶eges,
akkor az ¶ujrafelhaszn¶al¶as ¶es a hullad¶ek-elhelyez¶esi korl¶atok ezzel Äosszhangban
vannak (Inderfurth (1998)).

A termel¶esi folyamat sor¶an inputjavakb¶ol m¶as javakat ¶all¶³tanak el}o, de
az output el}o¶all¶³t¶asa sor¶an kÄulÄonbÄoz}o mell¶ekterm¶ekek keletkeznek, amelyek
az ipari termel¶esb}ol nem z¶arhat¶ok ki. A termel¶esi folyamat sor¶an teh¶at
keletkeznek olyan javak, amelyek a termel¶esi tervben nem jelennek meg. A
mell¶ekterm¶ekeket csak akkor tudjuk teljes m¶ert¶ekben kiz¶arni, ha lemondunk
az el}o¶all¶³tand¶o javakr¶ol. A mell¶ekterm¶ekek mennyis¶eg¶et mindenekel}ott az-
zal csÄokkenthetjÄuk, ha gondoskodunk a megfelel}o term¶ektervez¶esr}ol, illetve
megfelel}o int¶ezked¶eseket hozunk a beszerz¶es, termel¶es ¶es a min}os¶eg terÄulet¶en
egyar¶ant.

A hullad¶ekokat k¶et f}o kateg¶ori¶aba lehet csoportos¶³tani: szubjekt¶³v hulla-
d¶ekokra ¶es objekt¶³v hullad¶ekokra. Szubjekt¶³v hullad¶eknak tekinthet}o minden
olyan anyag, amit}ol annak tulajdonosa szabadulni akar, de arra vonatkoz¶o-
an semmi megkÄot¶est nem tartalmaz, hogy ezek az anyagok felhaszn¶alhat¶ok-
e vagy sem. Az objekt¶³v hullad¶ekok azok a hullad¶ekok, amelyeknek ¶uj-
rahasznos¶³t¶as¶ara nincs lehet}os¶eg, teh¶at azokat hullad¶eklerak¶oban kell elhe-
lyezni. Corsten ¶es Reiss (1991) azon hullad¶ekokat, amelyek felhaszn¶alhat¶ok,
recycling-javaknak nevezt¶ek el, s e kÄorben a kÄovetkez}o csoportos¶³t¶ast v¶egezt¶ek
el:

² Mell¶ekterm¶eknek tekinthet}o minden olyan anyag ¶es energia, amely az
el}o¶all¶³tott v¶egterm¶ekben nem jelenik meg. A mell¶ekterm¶ekek tov¶abb
csoportos¶³that¶ok anyagmarad¶ek ¶es hullad¶ek kateg¶ori¶akra. A marad¶ek-
anyagok a mell¶ekterm¶ekek azon csoportj¶at k¶epezik, amelyek ¶ujrafel-
haszn¶alhat¶ok, ez¶altal az ¶ujrafelhaszn¶al¶as lehets¶eges term¶eke lehet, m¶³g
a hullad¶ek eset¶en nincs lehet}os¶eg az ¶ujrafelhaszn¶al¶asra, vagy gazdas¶agi
okokb¶ol nem megval¶os¶³that¶o.

² A termel¶es sor¶an a term¶ekek ¶es a mell¶ekterm¶ekek mellett selejtek is
keletkeznek: ezen h¶arom objektumkateg¶oria hasznos¶³t¶asi form¶aja a re-
cycling. Abban az esetben, ha ezen anyagokat azonnal nem haszn¶alj¶ak
fel, akkor azok k¶eszletekk¶e v¶alnak, s ez¶altal maga a recycling k¶eszlet-
probl¶em¶av¶a v¶alik, amely dÄont¶esi helyzetekhez vezet.

² Haszn¶alt term¶ekek: az ¶eletciklusuk v¶eg¶en l¶ev}o vagy technikailag elÄore-
gedett term¶ekek.

A fenti besorol¶as hib¶aja, hogy a mell¶ekterm¶ekeket recycling-javaknak tekin-
ti, hab¶ar azok objekt¶³v hullad¶ekok, s nem lehetnek a recycling t¶argyai. A
recycling-javak fogalm¶aba az objekt¶³v hullad¶ekok nem sz¶am¶³tanak bele. A
hullad¶ekok csoportos¶³t¶as¶at az 5. ¶abra szeml¶elteti.

Az ¶ujrafelhaszn¶al¶ast megel}ozi a hullad¶ekok Äosszegy}ujt¶ese ¶es visszasz¶all¶³t¶asa
|rÄoviden visszagy}ujt¶ese| a v¶allalathoz. A haszn¶alt term¶ekek visszagy}ujt¶ese
a forr¶asok ¶es c¶el¶allom¶asok ¯zikai ¶es inform¶aci¶os Äosszekapcsol¶as¶aval val¶osulhat
meg.
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5. ¶abra. Az ¶ujrafeldolgoz¶asra kerÄul}o anyagok csoportos¶³t¶asa (Becher-Roseman (1993)

A visszagy}ujt¶es folyamat¶anak els}o eleme az Äosszegy}ujt¶es. Az Äosszegy}ujt¶es
alatt azt a folyamatot kell ¶erteni, amikor a haszn¶alt term¶ekeket a gy}ujt¶esi
helyre sz¶all¶³tj¶ak. Az Äosszegy}ujt¶es a rendelkez¶esre ¶all¶o |gy}ujt¶esb}ol sz¶armaz¶o|
tervez¶esi inform¶aci¶okon alapul. Az adatgy}ujt¶es az Äosszegy}ujt¶es r¶esze |
egy inform¶aci¶os folyamat|, amely sor¶an meghat¶arozz¶ak az Äosszegy}ujt¶esi
szÄuks¶egletet, m¶egpedig a v¶as¶arl¶ok lak¶ohelye, az Äosszegy}ujtend}o k¶eszÄul¶ekek
sz¶ama ¶es az elsz¶all¶³t¶as hat¶arideje alapj¶an. Tov¶abbi adatok szÄuks¶egesek a
haszn¶alt term¶ekek t¶³pus¶ar¶ol, kor¶ar¶ol ¶es min}os¶egi ¶allapot¶ar¶ol. Ezen inform¶aci¶ok
k¶epezik az alapj¶at a begy}ujt¶es t¶uratervez¶es¶enek, valamint a sz¶etszerel¶esi ¶es
felhaszn¶al¶asi folyamatnak, azaz ennek alapj¶an tervezik meg az Äosszegy}ujt¶est.

A haszn¶alt term¶ekek Äosszegy}ujt¶es¶enek h¶arom t¶³pusa van:

² Az Äosszegy}ujt}o tev¶ekenys¶eget v¶egz}ok elmennek a haszn¶alt term¶ekek¶ert
¶es a kÄozÄos gy}ujt}ohelyre sz¶all¶³tj¶ak azokat, ami lehet egy sz¶etszerel}o gy¶ar,
vagy pedig egy ¶atrakod¶ohely.

² A haszn¶alt term¶ek tulajdonosa sz¶all¶³tja a haszn¶alt term¶eket a gy}ujt}o-
helyre.

² Az el}oz}o k¶et rendszer kombin¶aci¶oja.

Az Äosszegy}ujt¶est ¶altal¶aban az Äonkorm¶anyzat ¶altal megb¶³zott szem¶etsz¶all¶³t¶o
v¶allalkoz¶asok v¶egzik, b¶ar az is egyre jellemz}obb lesz, hogy a kÄulÄonbÄoz}o m}u-
szaki cikkeket forgalmaz¶o c¶egek visszaveszik a haszn¶alt g¶epeket, amennyiben
a tulajdonos ¶uj g¶epeket vesz n¶aluk. Az adatok ¶es a haszn¶alt term¶ekek Äossze-
gy}ujt¶es¶et kÄulÄonbÄoz}o neh¶ezs¶egek h¶atr¶altathatj¶ak, p¶eld¶aul:

² Az adatgy}ujt¶esre kÄulÄonbÄoz}o p¶arhuzamos rendszerek ¶allnak rendelkez¶esre
a v¶as¶arl¶ok sz¶am¶ara, s a szolg¶altat¶ok speci¯kus k¶³n¶alata nem megfelel}oen
konkretiz¶alt.

² Telefonon tÄort¶en}o rendel¶esfelv¶etel vagy adatgy}ujt¶es nem minden eset-
ben lehets¶eges, ha igen, akkor is csak hossz¶u v¶arakoz¶asi id}o ut¶an, illetve
tÄobbszÄori pr¶ob¶alkoz¶asra.

² A bejelent¶es ¶es az Äosszegy}ujt¶es kÄozÄott a v¶aros ¶es a gy}ujt}orendszer
el¶erhet}os¶ege miatt egyt}ol ak¶ar tÄobb h¶et is eltelhet.

² A megadott elsz¶all¶³t¶asi id}ot sok esetben nem tudj¶ak betartani.

Kezelend� anyagok 

Hulladékok Újrafelhasználható anyagok 

Deponálás Maradékanyagok Selejt Elhasznált termék 
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² Maga az Äosszegy}ujt¶es csak az utc¶ara kihelyezett haszn¶alt term¶ekek elvi-
tel¶et jelenti, a h¶azban, lak¶asban, illetve pinc¶eben elhelyezett g¶epekre
nem terjed ki.

² Olyan j¶arm}uveket haszn¶alnak az Äosszegy}ujt¶esre, amelyek maxim¶alis
t¶arol¶okapacit¶asa nincs kihaszn¶alva.

² Az egyre nÄovekv}o sz¶am¶u gy}ujt}orendszer versenyhez vezet a haszn¶alt
term¶ekek¶ert, m¶egpedig az¶ert, hogy a gy}ujt}orendszer , valamint a fel-
haszn¶al¶oÄuzemek kapacit¶askihaszn¶alts¶aga is maxim¶alis legyen. Ez¶altal
a gy}ujt¶esi ¶utvonalak egyre hosszabbak lesznek, ami egyben nagyobb
sz¶all¶³t¶asi t¶avols¶agot, kÄornyezetterhel¶est, valamint kÄolts¶eget jelent stb.

Rakod¶as mindazon sz¶all¶³t¶asi ¶es t¶arol¶asi folyamat, amely a term¶ek sz¶all¶³t¶asi
eszkÄozre val¶o felrak¶asa, sz¶all¶³t¶oeszkÄozr}ol val¶o lev¶etele, illetve sz¶all¶³t¶oeszkÄoz
v¶alt¶asa eset¶en merÄul fel. Sok esetben az¶ert van szÄuks¶eg az ¶atrakod¶asra, hogy
csÄokkents¶ek a term¶ek¶araml¶as koncentr¶aci¶oj¶at. Az ¶atrakod¶as nem opcion¶alis
tev¶ekenys¶eg, hiszen mind a kÄozvetlen visszavezet¶es, mind pedig a l¶epcs}ozetes
visszavezet¶es folyamat¶aban szerepel. Az ¶atrakod¶as nagyr¶eszt k¶ezzel tÄort¶enik,
ami egyfel}ol magas rakod¶asi kÄolts¶egeket okozhat, m¶asr¶eszt k¶art okozhat a
feldolgozand¶o term¶ekekben a nem szakszer}u kezel¶es.

Sz¶all¶³t¶as alatt jelen esetben a termel¶esi ¶es fogyaszt¶asi folyamatb¶ol kivont,
de m¶eg ¶ujrafelhaszn¶alhat¶o term¶ekek elsz¶all¶³t¶as¶at ¶ertjÄuk a gy}ujt}ohelyekre vagy
valamilyen kÄozponti gy}ujt}ohelyre. A sz¶all¶³t¶as egyl¶epcs}os visszavezet¶es eset¶en
a sz¶etszerel}o gy¶arba tÄort¶en}o eljuttat¶ast jelent, m¶³g egy tÄobbl¶epcs}os vissza-
vezet¶es eset¶en pedig a kÄovetkez}o gy}ujt}ohelyre. A sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶egek csÄok-
kent¶ese ¶erdek¶eben a sz¶all¶³t¶ashoz m¶as j¶arm}uveket haszn¶alnak, mint az Äossze-
gy}ujt¶eshez. A sz¶all¶³t¶as nem k¶enyszer}u tev¶ekenys¶eg a visszavezet¶es folyama-
t¶aban, hiszen ha csek¶ely a t¶avols¶ag a forr¶as ¶es a c¶el¶allom¶as kÄozÄott, akkor
a gy}ujt}ot¶ura a c¶el¶allom¶ason v¶egz}odik. A sz¶all¶³t¶ast ¶altal¶aban teheraut¶okkal
v¶egzik.

A sz¶all¶³t¶assal kapcsolatban felmerÄul}o probl¶em¶ak:

² Az automatiz¶alhat¶o, s ez¶altal hat¶ekonyabb ¶atrakod¶asi folyamatok sz¶ama
korl¶atozott.

² A haszn¶alt term¶ekek a fel- ¶es lepakol¶asn¶al |ak¶arcsak a sz¶all¶³t¶as sor¶an|
megs¶erÄulhetnek.

² A csapad¶ek korr¶ozi¶ohoz vezet s ez ¶altal csÄokkenti a sz¶etszerelhet}os¶eget.

² A sz¶all¶³t¶asn¶al haszn¶alt seg¶edanyagok nem rakt¶arozhat¶ok, ez¶ert nincs
lehet}os¶eg azok helytakar¶ekos t¶arol¶as¶ara.

A t¶arol¶as a megmunk¶aland¶o anyagok tervezett elhelyez¶ese. A rakt¶aroz¶as c¶elja

² a beszerz¶es, sz¶all¶³t¶as ¶es termel¶es ingadoz¶asainak kiv¶ed¶ese,

² a k¶³n¶alat ¶es a kereslet kÄozÄotti kÄulÄonbs¶egek kiegyens¶ulyoz¶asa,

² az ismeretlen keresleti ¶es k¶³n¶alati divergenci¶ak bizonytalans¶ag¶anak csÄok-
kent¶ese,

² v¶alaszt¶ek kialak¶³t¶asa.
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L¶etezik outputorient¶alt ¶es inputorient¶alt t¶arol¶as. Ahogy a neve is mutatja,
az outputorient¶alt a haszn¶alt term¶ekek forr¶as¶ara, teh¶at a haszn¶alt term¶ekek
tulajdonosaira koncentr¶al, akik le akarj¶ak adni haszn¶alt term¶ekeiket. Az
inputorient¶alt t¶arol¶as a visszagy}ujt¶es c¶el¶allom¶as¶ara vonatkozik, ami lehet egy
sz¶etszerel}o gy¶ar, amely a sz¶etszerel¶essel inputot ¶all¶³t el}o a termel¶es sz¶am¶ara.

A sz¶etv¶alogat¶as vagy szort¶³roz¶as a begy}ujtÄott haszn¶alt term¶ekek speci¶alis
sz¶etszerel}o vagy ¶ujrafelhaszn¶al¶o m}uveletek szerinti sz¶etv¶alogat¶as¶at jelenti.
Mag¶an a konkr¶et sz¶etszerel¶esen k¶³vÄul itt v¶egzik el a rendelkez¶esre ¶all¶o, illetve
sz¶all¶³that¶o haszn¶alt term¶ekek dokument¶aci¶oj¶at, s ez ¶altal a sz¶etszerel¶eshez
szÄuks¶eges inform¶aci¶oknak nagy jelent}os¶ege van. Ezen dokument¶aci¶ok ¶es in-
form¶aci¶ok lehet}ov¶e teszik a specializ¶alt sz¶etszerel}o gy¶arak, illetve Äuzemek
sz¶am¶ara, hogy tervezni tudj¶ak kapacit¶asaikat, ak¶arcsak a sz¶etszerel¶es ered-
m¶enyek¶ent l¶etrejÄov}o ¶ert¶ekes¶³thet}o alkatr¶eszeket. Ebb}ol kÄovetkez}oen m¶ar a
szort¶³roz¶as keret¶eben elv¶egezhet}o egy el}ozetes sz¶etszerel¶es, s ez ¶altal nÄovelhet}o
az ezt kÄovet}o sz¶all¶³t¶asi folyamat hat¶ekonys¶aga, s a sz¶etszerelend}o mennyis¶eg
csÄokkent¶es¶evel jobb sz¶all¶³t¶askihaszn¶alts¶ag ¶erhet}o el. Ezen kieg¶esz¶³t}o tev¶e-
kenys¶egek r¶ev¶en megn}o a kereslet a speci¶alis szolg¶altat¶asokat ny¶ujt¶o szort¶³roz¶o
Äuzemek ir¶ant. Maga a szort¶³roz¶as m¶ar nem a g¶ept¶³pusok ¶es vari¶ansok sze-
rinti sz¶etv¶alogat¶ast jelenti, hanem a k¶es}obbi sz¶etszerel¶es c¶elj¶ab¶ol v¶egzend}o
tev¶ekenys¶eget.

A csomagol¶asnak v¶edelmi, t¶arol¶asi, sz¶all¶³t¶asi, azonos¶³t¶asi ¶es inform¶aci¶os
funkci¶oja van, amelyek az ¶ert¶ekes¶³t¶est ¶es haszn¶alatot lehet}ov¶e teszik. A
csomagol¶as sor¶an a legfontosabb, hogy az a lehet}o legkev¶esb¶e szennyezze a
kÄornyezetet, amely el¶erhet}o az¶altal, hogy a v¶allalatok olyan sz¶all¶³t¶oeszkÄozÄoket
haszn¶alnak, amelyek kevesebb vagy semennyi csomagol¶oanyagot nem ig¶enyel-
nek (pl. kont¶enerek).

A visszagy}ujt¶es folyamat¶at befoly¶asolj¶ak tov¶abb¶a a teljes¶³tm¶enyprogra-
mok, a szolg¶altat¶asok sz¶³nvonala ¶es min}os¶ege. Fontos ismerni a v¶as¶arl¶ok el-
v¶ar¶asait a visszagy}ujt¶esi rendszerrel szemben, mint p¶eld¶aul a szolg¶altat¶asok
min}os¶eg¶et illet}oen, hiszen ezek befoly¶asolj¶ak azt, hogy mennyire fogj¶ak a
ki¶ep¶³tett rendszert, h¶al¶ozatot haszn¶alni, azaz ezen szolg¶altat¶asok ir¶anti keres-
letet, ami a szolg¶altat¶asok kÄolts¶ege nagyban meghat¶aroz (Waltemath, 2001).

A haszn¶alt term¶ekekkel kapcsolatos alapvet}o logisztikai feladatok ismer-
tet¶ese ut¶an t¶erjÄunk r¶a az ¶ujrafelhaszn¶al¶as MRP-be tÄort¶en}o integr¶aci¶ora. Az
MRP rendszer alapvet}o c¶elja a befoly¶asolhat¶o kÄolts¶egek (termel¶esi, sz¶all¶³t¶asi,
t¶arol¶asi, eszkÄozkÄolts¶eg) minimaliz¶al¶asa. E rendszer id}obeli ¶es mennyis¶egbeli
c¶eljai a kÄovetkez}oek:

² minim¶alis ¶atfut¶asi id}o,

² nagy pontoss¶ag,

² alacsony k¶eszletszint,

² maxim¶alis kapacit¶askihaszn¶alts¶ag.

A 6. ¶abra az MRP rendszer befoly¶asolhat¶o elemeit foglalja Äossze .
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Objektum Kapacit¶as Feladat
C¶el

Id}onagys¶ag Kapacit¶askihaszn¶alts¶ag
¶Atfut¶asi id}o
(¶Atf.id}o csÄokkent¶ese)

Mennyis¶egbeli
nagys¶ag

Szem¶elyzeti ¶es
eszkÄoz¶allom¶any

Sz¶all¶³that¶os¶ag

¶Ert¶ekbeli nagys¶ag Kapacit¶askÄolts¶eg
Hi¶any- ¶es t¶arol¶asi
kÄolts¶eg

6. ¶abra. Az MRP c¶elrendszere (Corsten-Reiss (1991))

Annak ¶erdek¶eben, hogy az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi folyamatot integr¶alni tudjuk
az MRP rendszerbe, a tervez¶eshez szÄuks¶egÄunk van a haszn¶alt term¶ekekr}ol ¶es
az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi folyamatokr¶ol l¶enyeges inform¶aci¶okra. Ahhoz, hogy ezen
inform¶aci¶ok a megfelel}o form¶aban rendelkez¶esre ¶alljanak, egy megfelel}oen
ki¶ep¶³tett v¶allalati inform¶aci¶os rendszerre van szÄuks¶eg. Ezen inform¶aci¶os rend-
szernek ¯gyelemmel kell k¶³s¶ernie a jogszab¶alyi kÄornyezet folyamatos v¶altoz¶a-
s¶at, kibocs¶at¶as-csÄokkent¶esi int¶ezked¶eseket kell bevezetnie, kÄornyezetv¶edelmi
statisztik¶akat, inform¶aci¶okat kell tartalmaznia a hullad¶ekkezel¶esr}ol, beszerz¶esi
m¶odokr¶ol, min}os¶egr}ol, anyag- ¶es energiafolyamatokr¶ol (anyag- ¶es energia-
m¶erleg) a kÄulÄonbÄoz}o inputok ¶es outputok tekintet¶eben. Azt is vizsg¶alj¶ak,
hogy mely v¶allalati/termel¶esi folyamatok kapcs¶an l¶ep fel kÄornyezetszennyez¶es
¶es azok milyen m¶ert¶ek}u kÄornyezetszennyez¶est okoznak, mert ez alapj¶an kell a
szennyez¶esi ad¶ot ¯zetni. Az MRP rendszernek az ¶ujrafeldolgoz¶asi rendszerrel
tÄort¶en}o horizont¶alis kib}ov¶³t¶ese h¶arom terÄuleten jelent kisz¶eles¶³t¶esi ig¶enyt:

1. ¶ujrafelhaszn¶al¶asi programtervez¶es,

2. ¶ujrafelhaszn¶al¶asi kapacit¶astervez¶es,

3. ¶ujrafelhaszn¶al¶asi folyamattervez¶es.

Az MRP rendszerben a kÄovetkez}o b}ov¶³t¶esi szÄuks¶egletek ad¶odnak:

² A sz¶all¶³t¶asi ¶es t¶arol¶asi kapacit¶asokat ¯gyelembe kell venni ¶es priorit¶asi
szab¶alyok meghat¶aroz¶as¶ara van szÄuks¶eg, hogy a nem vagy csak a kor-
l¶atozottan t¶arolhat¶o javakat haszn¶alj¶ak fel el}oszÄor.

² A sz¶all¶³t¶as felÄulvizsg¶alat¶ara mindenk¶eppen szÄuks¶eg van, m¶egpedig a
sz¶all¶³tand¶o haszn¶alt term¶ekek mennyis¶eg¶ere ¶es hat¶aridej¶ere vonatkoz¶oan.
Tekintettel kell lenni tov¶abb¶a a feldolgoz¶asi folyamat sor¶an a gy¶art¶asi
l¶ep¶esekre, valamint a haszn¶alt term¶ekek mennyis¶eg¶ere ¶es hat¶aridej¶ere.
Figyelni kell a kibocs¶at¶asi hat¶ar¶ert¶ekekre a nem felhaszn¶alhat¶o mell¶ek-
term¶ekek kezel¶esekor. A tov¶abbi feldolgoz¶ashoz mennyis¶egi ¶es min}os¶egi
krit¶eriumok betart¶as¶ara van szÄuks¶eg.

A mennyis¶egi tervez¶es sor¶an is szÄuks¶eg van az MRP rendszer kib}ov¶³t¶es¶ere
¶es ¶atalak¶³t¶as¶ara. A marad¶ekanyagok ¶es hullad¶ekok els}osorban az alkatr¶eszek
¶es nyersanyagok nett¶o szÄuks¶eglet¶et csÄokkentik, s ezen ¶ujrafelhaszn¶alt input-
javakat a termel¶esi folyamatban inputk¶ent lehet felhaszn¶alni. A haszn¶alt
term¶ekek keletkez¶ese azonban nagyfok¶u bizonytalans¶agot hordoz mag¶aban.
A brutt¶o szÄuks¶egletet az anyagszÄuks¶egleti tervb}ol hat¶arozz¶ak meg. B}ov¶³t¶esre
van szÄuks¶eg az adatok kezel¶ese ¶es feldolgoz¶asa tekintet¶eben. Ide tartozik:
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² a megb¶³zhat¶os¶aggal kapcsolatos (termel¶esi id}o, mennyis¶eg ¶es min}os¶eg),

² g¶epekkel kapcsolatos (¶all¶asi id}o),

² munkaer}ovel kapcsolatos (hi¶anyz¶asok ¶es jelenl¶eti id}ok) ¶es

² anyagokkal kapcsolatos (anyaghi¶any ¶es rendelkez¶esre ¶all¶as az egyes anya-
gokb¶ol az egyes termel¶esi helyeken) adatok begy}ujt¶ese, t¶arol¶asa, friss¶³-
t¶ese, feldolgoz¶asa.

Term¶eszetesen ezen anyagoknak nemcsak a termel¶esi, hanem az ¶ujrafel-
haszn¶al¶asi folyamat sz¶am¶ara is rendelkez¶esre kell ¶allnia. SzÄuks¶eg van tov¶abb¶a
munkatervre is, amely a haszn¶alt term¶ekek mennyis¶egbeli ¶es t¶³pus szerinti
csoportos¶³t¶as¶at v¶egzi.

Az MRP rendszerben az egyes tervez¶esi szintek egyoldal¶uan fÄuggenek egy-
m¶ast¶ol, egym¶asra ¶epÄulnek, m¶³g maga az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi folyamat kÄorkÄorÄos
term¶eszet}u, azaz a folyamatai fÄuggetlenek egym¶ast¶ol. A termel¶estervez¶es
kÄulÄonbÄoz}o l¶epcs}ofokai line¶arisan ki¶ep¶³tettek, ez¶altal az egyes tervez¶esi szin-
tek kÄozÄotti fÄuggetlens¶eget tÄorv¶enyszer}uen ¯gyelmen k¶³vÄul hagyj¶ak. Az egyes
l¶epcs}ofokok teljes¶³thet}os¶ege az el}ozm¶enyekt}ol fÄugg, azaz az egyes dÄont¶esi
szintek a kÄovetkez}o dÄont¶esi szint sz¶am¶ara felt¶etelk¶ent jelentkeznek. A ter-
mel¶esi programnak ¶es a kapacit¶asoknak illeszkedniÄuk kell egym¶ashoz. Ha a
tev¶ekenys¶egeket a kapacit¶asokt¶ol fÄuggetlen ¶atfut¶asi id}ovel v¶egzik, az inkonzisz-
tenci¶akhoz vezet a tervez¶esben, mivel a mennyis¶egi tervben meghat¶arozott
natur¶ali¶ak, valamint a hat¶arid}o ¶es kapacit¶astervben meghat¶arozott hat¶arid}o
nem tarthat¶o be, hiszen a szerz}od¶esben megadott hat¶arid}o nem egyezik meg
a szÄuks¶eges hat¶arid}ovel. Mivel az ¶ujrafelhaszn¶al¶ashoz szÄuks¶eges marad¶ek-
anyagok ¶es hullad¶ekanyagok nem ¶alland¶o, hanem rendszertelen mennyis¶eg-
ben ¶erkeznek, ez¶ert az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi folyamatban megb¶³zhat¶o ¶atfut¶asi id}o
meghat¶aroz¶asa a hagyom¶anyos MRP rendszer alkalmaz¶as¶at nehez¶³ti. A ter-
vez¶es linearit¶asa ¶es a tervez¶esi objektum ciklikuss¶aga a tervez¶es id}obelis¶eg¶et
nehez¶³ti.

A nett¶o szÄuks¶eglet fedez¶es¶ere az ¶ujrafelhaszn¶alt term¶ek feldolgoz¶as ut¶an
felhaszn¶alhat¶o. A brutt¶o szÄuks¶eglet eset¶en pedig a gy¶ari, a rendelt, a tar-
tal¶ek ¶es a biztons¶agi k¶eszletek mellett a be¶ep¶³thet}o haszn¶alt term¶ekek fel-
haszn¶alhat¶oak.

A tervez¶es kapcs¶an fontos megjegyezni a dÄont¶esek centraliz¶alts¶ag¶anak
m¶ert¶ek¶et. Abban az esetben, ha az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi folyamatban a mara-
d¶ekanyagok, a hullad¶ekanyagok, illetve selejtek, valamint haszn¶alt term¶ekek
is megjelennek, ann¶al ink¶abb mondhatjuk, hogy az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi folya-
mat tÄobbl¶epcs}os, s ez¶altal maga az MRP rendszer sokkal centraliz¶altabb
lesz. Teh¶at a komplexit¶as ¶es a centraliz¶alts¶ag kÄozÄott pozit¶³v korrel¶aci¶o van.
Tov¶abb¶a min¶el bizonytalanabb az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi folyamat, ann¶al kev¶esb¶e
centraliz¶alt a kib}ov¶³tett MRP rendszer (Corsten-Reiss (1991)).
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7. ¶abra. Az MRP-t¶abla anyag¶araml¶asa

A recyclinggal b}ov¶³tett MRP-t¶abla els}o fele nem igaz¶an t¶er el a hagyom¶a-
nyos MRP-t¶abl¶at¶ol, b¶ar az ebben kieg¶esz¶³t¶esk¶ent szerepl}o sor |a haszn¶alt
term¶ek k¶eszlet| azt jelenti, hogy a hagyom¶anyos k¶eszletek kib}ovÄulnek, m¶eg-
pedig alternat¶³v k¶eszlettel, hiszen a visszakÄuldÄott term¶ekekb}ol kinyert alkat-
r¶eszek ¶es anyagok bekerÄulnek a k¶eszletek kÄoz¶e, s innent}ol kezdve nem tesznek
kÄulÄonbs¶eget a haszn¶alt, illetve ¶uj k¶eszletek kÄozÄott. A tervez¶esi horizont 6
peri¶odusos, 15 egys¶eges biztons¶agi szint ¶es 2 hetes ¶atfut¶asi id}o jellemzi a
8. ¶abr¶at. Az anyag¶araml¶asi folyamatot, amit az MRP-t¶abla mutat, a 7. ¶abr¶an
szeml¶eltetjÄuk.

A jelen id}oszak rakt¶ark¶eszlete sort a kÄovetkez}o m}uvelet eredm¶enye adja:
a termelt, a recycling, valamint az el}oz}o id}oszaki rakt¶ark¶eszlet Äosszege, csÄok-
kentve a brutt¶o szÄuks¶eglettel. A rakt¶ark¶eszlet mennyis¶eg¶en¶el ¯gyelni kell
arra, hogy a biztons¶agi k¶eszletszint 15 egys¶eg. A vissza¶erkez¶esek v¶arhat¶o
szintje adott, azaz 4 egys¶eg. Az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi folyamat rakt¶armennyis¶ege
is adott. A ¶ujrafelhaszn¶al¶asi szÄuks¶eglet 4, ez a v¶arhat¶o visszakÄuld¶esekb}ol
kÄovetkezik. Az haszn¶alt term¶ek rendel¶es az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi szÄuks¶egletb}ol
ad¶odik, 2 h¶et ¶atfut¶asi id}ovel eltolva. A kezel¶esi szÄuks¶eglet az ¶ujrafelhaszn¶al¶asi
folyamat rakt¶armennyis¶ege, csÄokkentve a haszn¶alt term¶ek rendel¶essel. A ter-
mel¶esi szÄuks¶eglet a nett¶o szÄuks¶eglet, csÄokkentve a ¶ujrafelhaszn¶al¶asi szÄuks¶eg-
lettel, a termel¶esfelad¶as pedig ennek eltol¶asa k¶et h¶et ¶atfut¶asi id}ovel.

0 1 2 3 4 5 6
Brutt¶o szÄuks¶eglet 10 10 10 10 10 10

Termelt k¶eszlet 8 14
¶Ujrafelhaszn¶al¶asi k¶eszlet 5 4

Rakt¶ark¶eszlet 9 12 20 15 15 15 15
Nett¶o szÄuks¶eglet 3 0 5 10 10 10

V¶arhat¶o vissza¶erkez¶es 4 4 4 4 4 4
¶Ujrafelhaszn¶al¶asi folyamat rakt¶ar mennyis¶ege 7 4 4 4 4 4 4

¶Ujrafelhaszn¶al¶asi szÄuks¶eglet ¡ ¡ 5 4 4 4
¶Ujrafelhaszn¶al¶asi rendel¶es 5 4 4 4 ¡ ¡

Kezel¶esi szÄuks¶eglet 2 0 0 0 ¡ ¡
Termel¶esi szÄuks¶eglet ¡ ¡ 0 6 6 6

Termel¶esfelad¶as 0 6 6 6 ¡ ¡
8. ¶abra. Az ¶ujrafelhaszn¶al¶assal b}ov¶³tett MRP-t¶abla (Inderfurth-Jensen (1998))

Használt 
termék- 
készlet 

Végtermék 
készlet Kereslet 

Termelés 

Újrafelhasz-
nálás 
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Ezzel sikerÄult az anyagszÄuks¶eglet tervez¶esi rendszerbe kieg¶esz¶³t¶esk¶ent be-
¶ep¶³teni a vissza¶aramlott haszn¶alt term¶ekek ¶ujrafeldolgoz¶as¶at.

ÄOsszegz¶esk¶ent meg¶allap¶³that¶o, hogy napjainkban egyre fontosabb¶a v¶alik a
kÄornyezetv¶edelem, s ez a folyamat komoly el}orel¶ep¶esnek tekinthet}o a n¶eh¶any
¶evtizeddel ezel}otti gondolkod¶ashoz k¶epest. Mindaddig azonban, am¶³g a v¶al-
lalatok nem l¶atnak a tudatos kÄornyezetv¶edelemben igazi Äuzletet, azaz nem
¶ebrednek r¶a arra, hogy versenyel}onny¶e v¶alhat visszutas logisztikai tev¶ekeny-
s¶egÄuk |ha azt strat¶egiai szinten kezelik|, addig kÄornyezetÄunk meg¶ov¶asa
¶erdek¶eben nem l¶ephetÄunk nagyot. Versenyel}onny¶e v¶alhat, ha a t¶arsadalom
szem¶eben egy v¶allalat kÄornyezettudatos tev¶ekenys¶eget folytat, s ezt kÄulÄonbÄoz}o
auditokkal ¶es kÄornyezetv¶edelmi elismer¶esekkel al¶at¶amasztja, hiszen a t¶arsa-
dalom tagjai nÄovekv}o kÄornyezettudatoss¶aguk miatt egyre ink¶abb a kÄornye-
zetbar¶at term¶ekek fel¶e fordulnak.

Bemutattunk tÄobb elj¶ar¶ast is, melyek r¶ev¶en a v¶allalatok csÄokkenthetik
az els}odleges nyersanyagok, illetve energia felhaszn¶al¶as¶at, valamint a kÄornye-
zetszennyez¶est, s az alkalmazhat¶o m¶odszerek kÄozÄul kiv¶alaszthatj¶ak a tev¶e-
kenys¶egÄuknek legink¶abb megfelel}ot. A lehet}os¶eg teh¶at adott, ,,csak" el kell
kÄotelezniÄuk magukat a szeml¶eletv¶alt¶as ¶es a hossz¶u t¶av¶u kÄornyezetv¶edelem
mellett. Ugyanakkor szÄuks¶eg van arra is, hogy az emberek fogyaszt¶oi szem-
l¶elete megv¶altozzon, akt¶³van v¶allaljanak szerepet a kÄornyezet v¶edelme ¶erde-
k¶eben. Term¶eszetesen az ¶allamnak is jelent}os befoly¶asol¶asa van ¶es lehet an-
nak alak¶³t¶as¶ara, hogy az adott t¶arsadalom menyire kÄornyezettudatos, illetve
mennyire sikerÄul meg¶ertetni, hogy nemcsak a mi ¶eletÄunkr}ol, jÄov}onkr}ol van
sz¶o, hanem a jÄov}o gener¶aci¶ok sors¶ar¶ol is, s nem tehetjÄuk meg, hogy lehetetlen
¶eletkÄorÄulm¶enyeket hagyjunk magunk ut¶an.

4 ÄOsszefoglal¶as ¶es tov¶abbi kutat¶asok

A dolgozatban a visszutas logisztik¶at ¶es annak a termel¶estervez¶esbe tÄort¶en}o
be¶ep¶³thet}os¶eg¶et mutattuk be. A visszutas logisztika az MRP-be (anyagszÄuk-
s¶eglettervez¶esi rendszerek) teljes m¶ert¶ekig integr¶alhat¶o, ugyanakkor megnehe-
z¶³theti a modell¶ep¶³t¶est, hogy ebben az esetben az adatt¶abl¶aban kezelni kell a
be¶erkez}o ¶es ¶ujrafeldolgozhat¶o term¶ekeket is a szok¶asos ¶uj term¶ekeken k¶³vÄul.
Az adatt¶abla utols¶o sora mutatja a megel}oz}o f¶azisok ¶es/vagy beszerz¶es szÄuk-
s¶eglet¶et. Itt jelenik meg a k¶eszletgazd¶alkod¶asi probl¶ema: Äosszevonjon-e a dÄon-
t¶eshoz¶o termel¶esi ¶es/vagy beszerz¶esi t¶eteleket. A klasszikus MRP-ben a szÄuk-
s¶egletek kiel¶eg¶³t¶es¶ere heurisztik¶akat alkalmaznak, mint a Gro®-algoritmus,
Silver-Meal-heurisztika stb. Az ilyen heurisztik¶ak szinte minden esetben az
optim¶alis t¶etelnagys¶ag modell (EOQ) optimalit¶asi krit¶erium¶at haszn¶alj¶ak fel.
Ez az a tulajdons¶ag, hogy az optimumban a rendel¶esi/¶at¶all¶³t¶asi kÄolts¶egek
megegyeznek a k¶eszlettart¶asi kÄolts¶egekkel. A k¶erd¶es most ¶ugy hangzik, hogy
a l¶etez}o EOQ-t¶³pus¶u visszutas logisztikai modellek hogyan alkalmazhat¶oak
az MRP-ben?

A k¶erd¶es megv¶alaszol¶as¶ahoz hat, az irodalomban el¶erhet}o EOQ-t¶³pus¶u
visszutas logisztikai modellt ismertettem. A modellek azon kÄozÄos feltev¶esen
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alapulnak, hogy a hi¶anyt kiz¶arj¶ak. A kÄolts¶egstrukt¶ura teljesen anal¶og a
klasszikus t¶etelnagys¶ag modellekkel, vagyis az ¶uj term¶ekek beszerz¶esi/terme-
l¶esi ciklus¯x ¶es k¶eszlettart¶asi kÄolts¶egei ismertek, valamint a haszn¶alt term¶ekek
¶ujrafeldolgoz¶asi ciklus¯x ¶es k¶eszlettart¶asi kÄolts¶egei is.

Ezen felt¶etelez¶esek mellett egys¶eges szerkezetben vizsg¶altam a modelleket;
megmutatva, hogy azok a fÄuggel¶ekben tal¶alhat¶o meta-modellhez vezetnek.
Erre az¶ert van szÄuks¶eg, mert a k¶eszletez¶esi c¶elfÄuggv¶eny fel¶³r¶asa ut¶an k¶et
helyettes¶³t¶essel egyszer}us¶³thet}o a fÄuggv¶eny: vagy a t¶etelnagys¶agokat helyette-
s¶³tjÄuk a kÄolts¶egfÄuggv¶enybe, vagy a t¶etelsz¶amokat. Ha a t¶etelsz¶amokkal kezd-
jÄuk az egyszer}us¶³t¶est, akkor a kÄolts¶egfÄuggv¶enyben nem tudjuk a t¶etelsz¶amok
eg¶esz¶ert¶ek}us¶eg¶et a tov¶abbiakban vizsg¶alni. Ez¶ert a matematikai kezelhe-
t}os¶eg kedv¶e¶ert c¶elszer}ubb a t¶etelnagys¶agokat behelyettes¶³teni, ami pedig a
meta-modellhez vezet. Ezzel a m¶odszerrel sikerÄult a modelleket ¶altal¶anos¶³tani
azokra az esetekre is, amikor mind a beszerz¶esi/termel¶esi t¶etelsz¶amok, mind
az ¶ujrafeldolgoz¶asi t¶etelsz¶amok nagyobbak, mint egy. Olyan p¶eld¶at is mutat-
tam, amikor mind a k¶et t¶etelsz¶am hat¶arozottan nagyobb, mint egy.

Vizsg¶altam azokat az eseteket is, amikor az EOQ-t¶³pus¶u kÄolts¶egeken k¶³vÄul
line¶aris beszez¶esi/termel¶esi, ¶ujrafeldolgoz¶asi ¶es hullad¶ekkezel¶esi kÄolts¶egekkel
b}ovÄul a kÄolts¶egfÄuggv¶eny. Ekkor azt mutattam meg, hogy az optim¶alis megol-
d¶asban a hullad¶ekkezel¶es neglig¶alhat¶o, azaz minden visszat¶er}o ¶es ¶ujrafeldol-
gozhat¶o term¶eket gazdas¶agos haszn¶alni. Ennek szÄuks¶eges felt¶etele az, hogy a
k¶et tiszta strat¶egia kÄozÄul, vagyis a beszerz¶es/termel¶es ¶es a teljes ¶ujrafeldol-
goz¶as kÄozÄul az ¶ujrafeldolgoz¶as legyen gazdas¶agosabb.

A bemutatott k¶eszletmodellek lehetnek az alapjai olyan heurisztik¶ak meg-
alkot¶as¶ahoz, amelyeket az MRP-ben is lehet alkalmazni. Ismereteim szerint
ezen a terÄuleten m¶eg nincs el}orel¶ep¶es az irodalomban. A Wagner-Whitin di-
namikus t¶etelnagys¶ag modell ¶ujrafeldolgoz¶assal tÄort¶en}o kib}ov¶³t¶es¶et Richter-
Sombrutzki (2000), Richter-Weber (2001) ¶es Richter-Gobsch (2005) v¶egezt¶ek
el.

Most a Richter-Sombrutzki (2000) modellt ismertetem, ami l¶enyeg¶eben
Schrady (1967) modellj¶enek kiterjeszt¶ese arra az esetre, amikor a kereslet
¶es a vissza¶erkez¶es id}oben v¶altozik. Ebben a modellben nem ¶ertelmezzÄuk
a hullad¶ekkezel¶est. A modell param¶etereinek ¶es v¶altoz¶oinak haszn¶alat¶an¶al
elt¶erek a hivatkozott cikkben alkalmazott¶ol, helyette a Schrady-f¶ele jelÄol¶est
veszem ¶at.

A modell m¶erlegegyenletei a kÄovetkez}o form¶aban ¶³rhat¶o fel:

It = It¡1 + QP
t + QR

t ¡ Dt

it = it¡1 ¡ QR
t + Rt

(t = 1; 2; . . . ; T )

It ¸ 0; it ¸ 0

QP
t ¸ 0; QR

t ¸ 0
(t = 1; 2; . . . ; T )

ahol I0 = i0 = 0. Az els}o egyenl}os¶eg azt mondja ki, hogy az ¶uj term¶ekek in-
dul¶o k¶eszlete egy t-edik id}oszakban nÄovekszik a beszerz¶essel ¶es jav¶³t¶assal, amit
csÄokkent a kereslet. A m¶asodik egyenletben a haszn¶alt term¶ekek k¶eszlet¶et
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nÄoveli a be¶araml¶as, de csÄokkenti a jav¶³t¶asba vont haszn¶alt term¶ekek mennyi-
s¶ege. A kÄovetkez}o egyenl}otlens¶egek a modell v¶altoz¶oinak nemnegativit¶as¶at
mondj¶ak ki.

A c¶elfÄuggv¶eny

TX

t=1

¡
AP ¢ sign QP

t + h1 ¢ It + AR ¢ sign QR
t + h2 ¢ it

¢ ! min :

A c¶elfÄuggv¶eny a rendel¶esi, ¶at¶all¶³t¶asi kÄolts¶egek ¶es a k¶eszlettart¶asi kÄolts¶egek
Äosszege. A sign fÄuggv¶eny ¶ert¶eke nulla, ha az argumentum ¶ert¶eke nulla,
kÄulÄonben egy. A modell v¶altoz¶oi ¶es param¶eterei a fÄuggel¶ekben tal¶alhat¶oak.

Richter ¶es Sombrutzki (2000) bebizony¶³tott¶ak a modell n¶eh¶any tulaj-
dons¶ag¶at:

i) QP
t ¢ QR

t = 0 ; (t = 1; 2; . . . ; T )

ii) It¡1 ¢ (QP
t + QR

t ) = 0 ; (t = 1; 2; . . . ; T ).

Ezeket a tulajdons¶agokat nem bizony¶³tjuk, mivel az eml¶³tett cikkben meg-
tal¶alhat¶oak. Az (i) pont szerint egy peri¶odusban vagy beszerz¶es, vagy jav¶³t¶as
lehet az optim¶alis megold¶asban, de egyszerre a kett}o nem. A m¶asodik egyen-
l}os¶eg szerint ha a k¶eszlet¶allom¶any pozit¶³v egy peri¶odus elej¶en, akkor a peri¶o-
dusban beszerz¶es vagy jav¶³t¶as nem tÄort¶enik. Ha azonban a k¶eszlet¶allom¶any
z¶erus, akkor az id}oszakban beszerz¶esre, vagy jav¶³t¶asra sor kell, hogy kerÄuljÄon.
Ez a m¶asodik egyenl}os¶eg teljesen anal¶og a Wagner-Whitin (1958) modellben
foglaltakkal, vagyis termelni ott csak akkor kell, ha a k¶eszlet¶allom¶any nulla.
Amint l¶atjuk, a Schrady-f¶ele modell k¶eszletez¶esi strat¶egi¶aja felhaszn¶alta e k¶et
tulajdons¶agot. A bemutatott modell megoldhat¶o a dinamikus programoz¶as
m¶odszer¶evel, de a megold¶as sz¶am¶³t¶astechnikailag rendk¶³vÄul id}oig¶enyes, ami
szÄuks¶egess¶e teszi szuboptim¶alis megold¶ast el}o¶all¶³t¶o heurisztik¶ak el}o¶all¶³t¶as¶at.

Az els}o, tov¶abbi kutat¶ast k¶³v¶an¶o k¶erd¶es az, hogy mennyire haszn¶alhat¶o
az EOQ-t¶³pus¶u visszutas logisztikai k¶eszletmodell a fentebb ismertetett kib}o-
v¶³tett Wagner-Whitin-f¶ele dinamikus t¶etelnagys¶ag megold¶as¶ara. Egy m¶asik
vizsg¶aland¶o k¶erd¶es, hogy hogyan ¶all¶³that¶o el}o egy szuboptim¶alis megold¶ast
ny¶ujt¶o algoritmus.

A kÄovetkez}o k¶erd¶es a l¶etrehozand¶o heurisztik¶ak m}ukÄod¶es¶ere ir¶anyul: ha
vannak ismert algoritmusok, amelyek az EOQ-ra alapoz¶odnak, akkor azok
milyen kÄolts¶eg- ¶es rendszerparam¶eterekre adnak az optim¶alishoz legkÄozelebb
es}o megold¶ast? Az ilyen t¶³pus¶u vizsg¶alatok szimul¶aci¶ok v¶egrehajt¶as¶ahoz
vezetnek. Numerikus elemz¶esek n¶elkÄul a k¶erd¶est nem lehet megv¶alaszolni.
Ezeket a jÄov}oben l¶etrehozand¶o heurisztik¶akat lehetne majd felhaszn¶alni a
termel¶estervez¶esben a rendel¶esi/gy¶art¶asi t¶etelek Äosszevon¶as¶ara.
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A. FÄuggel¶ek. Schrady modellj¶enek v¶altoz¶oi ¶es
param¶eterei

A modell dÄont¶esi v¶altoz¶oi

- QP beszerz¶esi t¶etelnagys¶ag, nemnegat¶³v,
- m a beszerz¶esi t¶etelek sz¶ama, m ¸ 1, eg¶esz¶ert¶ek}u,
- QR jav¶³t¶asi t¶etelnagys¶ag, nemnegat¶³v,
- n a jav¶³t¶asi t¶etelek sz¶ama, n ¸ 1, eg¶esz¶ert¶ek}u,
- T a beszerz¶esi-jav¶³t¶asi ciklus hossza, nemnegat¶³v.

A modell param¶eterei

- d id}oegys¶egre es}o keresleti r¶ata,
- r ¶ujrafelhaszn¶al¶asi r¶ata, a d keresleti r¶ata sz¶azal¶ek¶aban, a hullad¶ekr¶ata 1 ¡ r,
- AP egy rendel¶esre es}o ¯x rendel¶esi kÄolts¶eg, PE/rendel¶es,
- AR egy jav¶³t¶asi t¶etelre es}o ¯x ind¶³t¶asi kÄolts¶eg, PE/t¶etelind¶³t¶as,
- h1 a be¶ep¶³thet}o alkatr¶eszek k¶eszlettart¶asi kÄolts¶ege, PE/darab/id}o,
- h2 a jav¶³tand¶o alkatr¶eszek k¶eszlettart¶asi kÄolts¶ege, PE/darab/id}o.

B. FÄuggel¶ek. Richter ¶es Sombrutzki modellj¶e-
nek v¶altoz¶oi ¶es param¶eterei

A modell param¶eterei

- Dt a t-edik peri¶odus kereslete az ¶uj term¶ek ir¶ant, nemnegat¶³v,
- Rt a t-edik id}oszak vissza¶erkez}o haszn¶alt term¶ek mennyis¶ege, nemnegat¶³v,
- I0 az ¶uj term¶ekek kezd}ok¶eszlete a tervez¶esi horizont kezdet¶en,
- i0 a haszn¶alt term¶ekek kezd}ok¶eszlete a tervez¶esi peri¶odus elej¶en,
- AP egy rendel¶esre es}o ¯x rendel¶esi kÄolts¶eg, PE/rendel¶es,
- AR egy jav¶³t¶asi t¶etelre es}o ¯x ind¶³t¶asi kÄolts¶eg, PE/t¶etelind¶³t¶as,
- h1 a be¶ep¶³thet}o alkatr¶eszek k¶eszlettart¶asi kÄolts¶ege, PE/darab/id}o,
- h2 a jav¶³tand¶o alkatr¶eszek k¶eszlettart¶asi kÄolts¶ege, PE/darab/id}o,
- T a tervez¶esi id}ohorizont hossza.

A modell v¶altoz¶oi

- It az ¶uj term¶ekek kezd}ok¶eszlete a t-edik ciklus kezdet¶en, nemnegat¶³v,
- it a haszn¶alt term¶ekek kezd}ok¶eszlete t-edik peri¶odus elej¶en, nemnegat¶³v,
- QPt beszerz¶esi t¶etelnagys¶ag a t-edik peri¶odusban, nemnegat¶³v,
- QRt jav¶³t¶asi t¶etelnagys¶ag a t-edik id}oszakban, nemnegat¶³v.
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REVERSE LOGISTICS AND PRODUCTION PLANNING

The aim of the paper is to extend production planning with reverse logistics and
reuse. Material requirements planning (MRP) systems plan and control invetory
levels and purchasing activities of the ¯rm. In the last decade scientists on this
¯eld try to involve reverse logistics activities in MRP systems. Size of MRP-tables
is growing in this case because of the alternative use of newly purchased products
and reusable old items. Determination of order quantities will be more complex
with these two modes of material supplies. An EOQ-type reverse logistics model
is presented in the paper with a dynamic lot size generalization. The generalized
model can be seen as a basic model to build in production planning and control
system like SAP.
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AZ EXPRESSZ P¶ENZT¶ARAK
V¶ARAKOZ¶ASBEFOLY¶ASOL¶AS¶ANAK KVANTITAT¶IV

ELEMZ¶ESE1

KOLTAI TAM¶AS { KALL¶O NO¶EMI
BME, Menedzsment ¶es V¶allalatgazdas¶agtan Tansz¶ek

Nagyobb Äuzletekben gyakran alkalmaznak expressz p¶enzt¶arakat a kis mennyi-
s¶eget v¶as¶arl¶o vev}ok elkÄulÄon¶³tett kiszolg¶al¶as¶ara. Az expressz p¶enzt¶arakn¶al
megengedett maxim¶alis v¶as¶arolhat¶o mennyis¶eg, a limit¶ert¶ek meghat¶aroz¶asa
¶altal¶aban szok¶asokon, intu¶³ci¶on, illetve kÄulÄonbÄoz}o heurisztikus menedzsment-
megfontol¶asokon alapszik. A bemutat¶asra kerÄul}o modell az expressz p¶enzt¶a-
rak optim¶alis limit¶ert¶ek¶et kvantitat¶³v vizsg¶alatok seg¶³ts¶eg¶evel hat¶arozza meg.
Az optim¶alis limit¶ert¶ek az Äosszes vev}o sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi idej¶et
minimaliz¶alja. Az optim¶alis limit¶ert¶ek meghat¶aroz¶as¶ara alkalmas modellt
¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatokkal eg¶esz¶³tettÄuk ki, amelyek azokra a k¶erd¶esekre adnak
v¶alaszt, hogy hogyan v¶altozik az optim¶alis limit¶ert¶ek, ha a modell f}obb pa-
ram¶etereinek ¶ert¶ekei megv¶altoznak. Az ¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alati eredm¶enyek a
rÄovid- ¶es kÄoz¶ept¶av¶u menedzsmentdÄont¶esek meghozatal¶aban ny¶ujtanak seg¶³t-
s¶eget. A modell m}ukÄod¶es¶et ¶es az ¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatok eredm¶enyeinek me-
nedzsmentkÄovetkeztet¶eseit egy bark¶acs¶aruh¶az val¶os p¶eld¶aj¶aval illusztr¶aljuk.

1 Bevezet¶es

Az id}oalap¶u-verseny t¶ernyer¶es¶evel a szolg¶altat¶o rendszerek id}ovel kapcsolatos
teljes¶³tm¶enyt¶enyez}oinek fejleszt¶ese egyre fontosabb menedzsmentc¶ell¶a v¶alik
(Stalk, 1988; De Toni { Meneghetti, 2000). ÄUzletek hirdet¶esei hangs¶ulyozz¶ak
a p¶enzt¶arakn¶al tapasztalhat¶o rÄovid v¶arakoz¶asi id}ot, gyors¶ettermek ¶es h¶az-
hozsz¶all¶³t¶assal foglalkoz¶o v¶allalkoz¶asok k¶arp¶otl¶ast¶³g¶ernek, ha a v¶arakoz¶asi id}o
t¶ull¶ep egy bizonyos m¶ert¶eket. A hasonl¶o p¶eld¶ak nagy sz¶ama arr¶ol tan¶uskodik,
hogy az id}o fontos marketing- ¶es m}ukÄod¶esi t¶enyez}ov¶e v¶alt (Kostecki, 1996).
Szolg¶altat¶asokn¶al a v¶arakoz¶asi mutat¶ok fejleszt¶es¶enek gyakran alkalmazott
m¶odja a sork¶epz¶esi szab¶alyok bevezet¶ese. Ezek a szab¶alyok valamely tu-
lajdons¶aguk alapj¶an csoportokra osztj¶ak a vev}oket, ¶es a kÄulÄonbÄoz}o vev}oi
csoportokat kÄulÄonbÄoz}o kiszolg¶al¶o egys¶egekhez rendelik (Hillier { Lieberman,
1995). A sork¶epz¶esi szab¶alyok egyik n¶epszer}u t¶³pusa az expressz p¶enzt¶arak
kialak¶³t¶asa, amelyekkel nagyobb Äuzletek p¶enzt¶arain¶al tal¶alkozhatunk. Ilyen-
kor a vev}oi csoportok k¶epz¶ese a v¶as¶arolt mennyis¶eg alapj¶an tÄort¶enik. Ha egy
adott vev}o nem v¶as¶arol tÄobb t¶etelt, mint a kijelÄolt limit¶ert¶ek, akkor ig¶enybe
veheti az expressz p¶enzt¶ar(ak)at. ¶Altal¶anos n¶ezet, hogy az expressz p¶enzt¶arak

1Be¶erkezett: 2008. janu¶ar 16. E-mail: koltai@mvt.bme.hu, kallo@mvt.bme.hu.
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alkalmaz¶asa jav¶³tja a v¶arakoz¶asi mutat¶okat. Ez azonban nem mindig helyt¶all¶o
felt¶etelez¶es.

Annak ellen¶ere azonban, hogy az expressz p¶enzt¶arak sok esetben nem
csÄokkentik a vev}oi v¶arakoz¶ast, igen n¶epszer}uek a vev}ok kÄor¶eben. Ez az ellent-
mond¶as az emberi t¶enyez}o jellegzetess¶egeivel magyar¶azhat¶o. A v¶arakoz¶as
vev}ok ¶altal ¶eszlelt ¶es t¶enyleges hossza ugyanis ¶altal¶aban kÄulÄonbÄozik egym¶as-
t¶ol. Ennek oka, hogy a v¶arakoz¶as ¶eszlelt hossz¶at a vev}oi jellemz}ok (p¶eld¶aul a
toler¶alhat¶o v¶arakoz¶as m¶ert¶eke, a v¶arakoz¶as ir¶anti attit}ud), illetve a v¶arakoz¶asi
folyamat t¶enyez}oi (p¶eld¶aul a v¶arakoz¶asi kÄornyezet, a szolg¶altat¶as el}otti ¶es
kÄozbeni v¶arakoz¶as ar¶anya) is k¶epesek befoly¶asolni (Nie, 2000). E t¶enyez}okkel
¶es azok v¶arakoz¶as¶eszlel¶esre val¶o hat¶as¶aval az ¶eszlel¶esmenedzsment (percep-
tion management) foglalkozik. Ezekre a t¶enyez}okre pedig az expressz p¶enzt¶a-
rak kedvez}o hat¶assal vannak, ami elegend}o a vev}ok v¶arakoz¶assal kapcsolatos
el¶egedetts¶eg¶enek nÄovel¶es¶ehez (Koltai { Kall¶o, 2006).

E cikk c¶elja az expressz p¶enzt¶arakkal rendelkez}o rendszerekben tapasz-
talhat¶o sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o vizsg¶alata. Egy modellt hoz-
tunk l¶etre, amelynek seg¶³ts¶eg¶evel meghat¶arozhat¶o az expressz sorokhoz csat-
lakoz¶ast kontroll¶al¶o param¶eter optim¶alis ¶ert¶eke. Ez a kontrollparam¶eter (a
limit¶ert¶ek) az a maxim¶alis mennyis¶eg, amelyet az expressz sorba ¶all¶o vev}ok
v¶as¶arolhatnak, ¶es optim¶alis ¶ert¶eke minimaliz¶alja az Äosszes vev}ore ¶erv¶enyes
sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}ot. Az expressz sorok itt bemutat¶asra ke-
rÄul}o vizsg¶alatai egy val¶os eset adatain alapulnak. Egy ¶aruh¶az menedzsmentje
expressz p¶enzt¶arak kialak¶³t¶as¶at fontolgatta, azonban e dÄont¶es meghozatal¶ahoz
inform¶aci¶okra volt szÄuks¶ege az ¶uj rendszer v¶arakoz¶asra gyakorolt v¶arhat¶o ha-
t¶asair¶ol. A k¶erd¶es elemz¶es¶ere l¶etrehozott modell numerikus vizsg¶alata fontos
inform¶aci¶okat t¶art fel a rendszer optim¶alis kialak¶³t¶as¶aval ¶es m}ukÄod¶es¶evel
kapcsolatban.

A cikk fel¶ep¶³t¶ese a kÄovetkez}o. El}oszÄor a v¶arakoz¶o sorok kialak¶³t¶asakor fel-
merÄul}o menedzsmentk¶erd¶eseket t¶argyal¶o legfontosabb irodalmakat tekintjÄuk
¶at. Ezt kÄovet}oen egy modell kerÄul bemutat¶asra, ami az ¶atlagos v¶arakoz¶asi
id}ot minimaliz¶alja a limit¶ert¶ek fÄuggv¶eny¶eben. A modell alkalmaz¶as¶at egy ¶aru-
h¶az val¶os adatainak seg¶³ts¶eg¶evel szeml¶eltetjÄuk. V¶egÄul a v¶arakoz¶asi folyamat
¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatait mutatjuk be, ¶es n¶eh¶any, ¶altal¶anosan is ¶erv¶enyes kÄo-
vetkeztet¶est vonunk le az expressz sorok kialak¶³t¶as¶aval ¶es hat¶ekony Äuzemel-
tet¶es¶evel kapcsolatban.

2 Irodalmi ¶attekint¶es

A sorban tÄoltÄott v¶arakoz¶asi id}o a szolg¶altat¶asi sz¶³nvonal fontos jellemz}oje.
Az id}ovel kapcsolatos teljes¶³tm¶enymutat¶ok tÄobbs¶eg¶et (p¶eld¶aul a v¶arakoz¶asi
id}ot, az ¶atfut¶asi id}ot) nagym¶ert¶ekben befoly¶asolja a szolg¶altat¶o rendszer ka-
pacit¶asa (Bitran { Mondschein, 1997; Chebat et al., 1995). Szolg¶altat¶asokn¶al
a k¶³n¶alat ¶es kereslet Äosszehangol¶asa sokkal bonyolultabb feladat, mint ter-
mel}o rendszerekben. Termel¶esn¶el ugyanis a kapacit¶ashi¶any gyakran orvosol-
hat¶o k¶eszlettart¶assal. Ha egy bizonyos id}oszakban magas ig¶eny jelentkezik
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egy term¶ek ir¶ant, akkor az kiel¶eg¶³thet}o az alacsony ig¶eny}u id}oszakokban
legy¶artott k¶eszletekb}ol. A szolg¶altat¶asok azonban nem t¶arolhat¶oak. En-
nek kÄovetkezt¶eben, ha az ig¶eny kapacit¶ashi¶any miatt nem el¶eg¶³thet}o ki, az
Äugyf¶elnek v¶arnia kell. Ha p¶eld¶aul egy Äugyf¶el ¶erkez¶esekor a bank minden
ablaka foglalt, akkor az adott Äugyf¶elnek egy sorhoz kell csatlakoznia, vagyis
szabad kapacit¶asra kell v¶arakoznia.

A szolg¶altat¶asok ir¶anti ig¶eny igen v¶altoz¶ekony ¶es a legtÄobb esetben ne-
hezen kontroll¶alhat¶o. E v¶altoz¶ekonys¶ag kÄovetkezt¶eben neh¶ez a kapacit¶as ¶es
ig¶eny kÄozÄotti egyens¶uly megteremt¶ese, ez¶ert a v¶arakoz¶o sorok kialakul¶asa ter-
m¶eszetes jelens¶eg, ¶es a v¶arakoz¶as hossza a szolg¶altat¶asi sz¶³nvonal fontos jel-
lemz}oje (Bitran { Mondschein, 1997). A v¶arakoz¶as egy bizonyos m¶ert¶eke |a
toler¶alhat¶o v¶arakoz¶asi id}o| a vev}ok tÄobbs¶ege ¶altal elfogadhat¶o, azonban, ha
a v¶arakoz¶as t¶ull¶epi ezt a m¶ert¶eket, a vev}ok el¶egedetlens¶ege jelent}osen megn}o.
Sz¶amos kutat¶as igazolta a v¶arakoz¶as ¶es a vev}oi el¶egedetts¶eg kÄozÄotti szoros
kapcsolatot, ¶es al¶at¶amasztotta a vev}oi el¶egedetts¶eg vev}oi lojalit¶asra gyakorolt
jelent}os hat¶as¶at (Chebat et al., 1995; Carmon et al., 1995). A vev}oi lojalit¶as
a pro¯tszerz¶es egyik f}o forr¶asa szolg¶altat¶o rendszerekben, ¶³gy a v¶arakoz¶asi
id}onek kiemelt szerepe van a szolg¶altat¶asok ¶ert¶ekteremt}o l¶anc¶aban (Heskett
et al., 1994).

A vev}oi el¶egedetts¶eg kiemelt fontoss¶ag¶u k¶erd¶es szolg¶altat¶o rendszerek-
ben, ez¶ert az id}oalap¶u-verseny korszak¶aban a v¶arakoz¶assal kapcsolatos vev}oi
el¶egedetlens¶eg csÄokkent¶ese egyre fontosabb¶a v¶alik (Kostecki, 1996; Heskett et
al., 1994). Ennek kÄovetkezt¶eben a szolg¶altat¶o v¶allalatok nagy er}ofesz¶³t¶eseket
tesznek vev}oik v¶arakoz¶as¶anak csÄokkent¶ese ¶erdek¶eben. Ennek megfelel}oen
napjainkban a szolg¶altat¶asok menedzsereinek fontos tÄorekv¶ese a v¶arakoz¶asi
folyamat olyan m¶odon val¶o kialak¶³t¶asa, ami csÄokkenti a v¶arakoz¶asi id}ot, ¶es
ez¶altal nÄoveli a szolg¶altat¶as sz¶³nvonal¶at (Hill et al., 2002).

A v¶arakoz¶asi folyamat megv¶altoztat¶as¶aval j¶ar¶o hat¶asok vizsg¶alata tÄobb
m¶odon lehets¶eges. Egyszer}u esetekben a sor¶all¶asi formul¶ak gyors ¶es elfogad-
hat¶o becsl¶es¶et adj¶ak a legfontosabb teljes¶³tm¶enyparam¶etereknek. Az ilyen
jelleg}u vizsg¶alatokkal foglalkoz¶o tanulm¶anyok ¶altal¶aban val¶os eseteket ¶³rnak
le (p¶eld¶aul Andrews { Parsons, 1989; Srikar { Vinod, 1989), de l¶eteznek
elm¶eleti jelleg}u munk¶ak, amelyek a v¶arakoz¶asi folyamat tipikus kialak¶³t¶asi le-
het}os¶egeinek teljes¶³tm¶enymutat¶oit vizsg¶alj¶ak. P¶eld¶aul Shue ¶es Babbar (1996)
a sor¶all¶aselm¶elet eredm¶enyeit alkalmazta egy szolg¶altat¶o rendszer n¶egy kÄu-
lÄonbÄoz}o kialak¶³t¶asi lehet}os¶eg¶enek Äosszehasonl¶³t¶as¶ara, ¶es ¶altal¶anos kÄovetkez-
tet¶eseket fogalmazott meg arra vonatkoz¶oan, hogy a v¶arakoz¶asi folyamat
egyes kialak¶³t¶asi m¶odjai milyen el}onyÄokkel j¶arnak a kÄulÄonbÄoz}o szolg¶altat¶o
rendszerekben. Ha a sor¶all¶asi formul¶ak nem adj¶ak elfogadhat¶o kÄozel¶³t¶es¶et
a val¶os rendszer m}ukÄod¶es¶enek, akkor a folyamatv¶altoztat¶as kÄozvetlen meg¯-
gyel¶ese alkalmazhat¶o. Ilyen m¶odon vizsg¶alta Lou et al. (2004) az expressz ki-
szolg¶al¶as bevezet¶es¶enek hat¶as¶at gyors¶ettermekben. A v¶altoztat¶as hat¶as¶anak
¶ert¶ekel¶ese a r¶egi ¶es az ¶uj rendszer kÄozvetlen meg¯gyel¶es¶en alapult. Ha a rend-
szer ¶atalak¶³t¶asa kÄolts¶eges ¶es a menedzsment el}ozetes inform¶aci¶okat ig¶enyel
a v¶arhat¶o hat¶asokr¶ol, akkor szimul¶aci¶os vizsg¶alatok elv¶egz¶ese szÄuks¶eges. A
szimul¶aci¶o ugyan sokszor kÄolts¶eges ¶es id}oig¶enyes, azonban az ilyen vizsg¶ala-
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tok alapj¶an sokkal kedvez}obb szolg¶altat¶asi folyamat alak¶³that¶o ki, amelynek
el}onyei ¶altal¶aban felÄulm¶ulj¶ak e tÄobbletr¶aford¶³t¶ast.

A szolg¶altat¶asmenedzsment el}oz}oekben ismertetett eszkÄozeinek kÄozÄos tu-
lajdons¶aga, hogy a v¶altoztat¶asok elfogadhat¶os¶ag¶at kiz¶ar¶olag j¶ol sz¶amszer}u-
s¶³thet}o v¶arakoz¶asi mutat¶ok alapj¶an ¶ert¶ekelik. A v¶arakoz¶ascsÄokkent¶es mellett
azonban sok m¶as m¶odon is csÄokkenthet}o a vev}ok v¶arakoz¶assal kapcsolatos
el¶egedetlens¶ege. Sok olyan p¶eld¶aval tal¶alkozhatunk, amelyekn¶el az ¶atlagos
v¶arakoz¶asi id}o csÄokkent¶ese, a v¶arakoz¶asi id}o eloszl¶as¶anak megv¶altoztat¶asa
n¶elkÄul, illetve ¶eppen a v¶arakoz¶as nÄovel¶ese mellett volt k¶epes csÄokkenteni a
menedzsment vev}oi v¶arakoz¶assal kapcsolatos el¶egedetlens¶eg¶et. A v¶arakoz¶asi
mutat¶ok befoly¶asol¶asa n¶elkÄul csÄokkenthet}ok a vev}oi panaszok p¶eld¶aul magas
iroda¶epÄuletekben (Kostecki, 1996). Itt a legtÄobb panasz a liftekre val¶o hossz¶u
v¶arakoz¶assal kapcsolatos. A liftek mell¶e kihelyezett tÄukrÄok seg¶³ts¶eg¶evel ugyan-
is egyfajta elfoglalts¶ag biztos¶³that¶o v¶arakoz¶as kÄozben, ami csÄokkenti a v¶ara-
koz¶as ¶eszlelt hossz¶at, ¶es ez¶altal a v¶arakoz¶assal kapcsolatos el¶egedetlens¶eg je-
lent}osen csÄokkenthet}o. A v¶arakoz¶assal kapcsolatos el¶egedetlens¶eg v¶arakoz¶as-
nÄovel¶essel val¶o csÄokkent¶es¶et alkalmazt¶ak p¶eld¶aul a texasi repÄul}ot¶eren (Larson,
1987). Az utasok egy r¶esze a csomagok lass¶u ¶erkez¶ese miatt panaszkodott,
ugyanis a csak k¶ezipoggy¶asszal rendelkez}o utast¶arsaikhoz k¶epest }ok sokkal
k¶es}obb hagyhatt¶ak el a repÄul}oteret. Ezt kÄovet}oen a j¶aratot egy t¶avolabbi ter-
min¶alhoz ir¶any¶³tott¶ak. Ekkor minden utas repÄul}ot¶eren tÄoltÄott ideje megn}ott,
de a poggy¶aszukra v¶arakoz¶o utasok nem tapasztaltak igazs¶agtalans¶agot a ,,ki-
szolg¶al¶as" sor¶an, aminek kÄovetkezt¶eben a v¶arakoz¶assal kapcsolatos panaszok
gyakorlatilag megsz}untek.

Az el}obbi p¶eld¶akb¶ol is kit}unik, ¶es sz¶amos kutat¶as is igazolta, hogy a v¶a-
rakoz¶as mutat¶osz¶amai mellett sok t¶arsadalmi ¶es viselked¶esi faktor is hat¶assal
van a v¶arakoz¶as vev}oi meg¶³t¶el¶es¶ere (Chebat et al., 1995; Katz et al., 1991).
Ez a felismer¶es vezetett az ¶eszlel¶esmenedzsment (perception management)
kialakul¶as¶ahoz. E t¶enyez}ok kÄovetkezt¶eben ugyanis az ¶eszlelt v¶arakoz¶asi id}o
¶altal¶aban kÄulÄonbÄozik a v¶arakoz¶as t¶enyleges hossz¶at¶ol, mert az el}obbit nagy-
ban befoly¶asolj¶ak a v¶arakoz¶as kÄorÄulm¶enyei, illetve a v¶arakoz¶asi folyamat jel-
lege (Larson, 1987; Jones { Dent, 1994).

A szolg¶altat¶as- ¶es az ¶eszlel¶esmenedzsment ¶altal egyar¶ant gyakran alkal-
mazott v¶arakoz¶ascsÄokkent¶esi eszkÄoz a sork¶epz¶esi szab¶alyok bevezet¶ese. A
sork¶epz¶esi szab¶alyok egyik gyakran alkalmazott t¶³pusa az expressz p¶enzt¶arak
kialak¶³t¶asa, amikor a vev}oi csoportok k¶epz¶ese a v¶as¶arolt mennyis¶eg alapj¶an
tÄort¶enik. A kis mennyis¶eget v¶as¶arl¶o vev}ok vehetik ig¶enybe az expressz p¶enz-
t¶ar(ak)at. Az expressz p¶enzt¶arak kialak¶³t¶as¶aval kapcsolatos legf}obb elm¶eleti
eredm¶enyek Whitt (1999) nev¶ehez kÄothet}ok. Whitt a vev}oi csoportok kiala-
k¶³t¶as¶anak v¶arakoz¶asra gyakorolt hat¶asait vizsg¶alta. Megmutatta, hogy ha
a kiszolg¶al¶asi id}o sz¶or¶asa nem kiugr¶oan magas, az aggreg¶alt modell alacso-
nyabb ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}ot eredm¶enyez. Rothkopf ¶es Rech (1987) sz¶amos
soraggreg¶al¶as ellen ¶es mellett sz¶ol¶o gyakorlati ¶ervet foglaltak Äossze. Arra a
kÄovetkeztet¶esre jutottak, hogy ha a v¶arakoz¶o sorokat egym¶ast¶ol fÄuggetlennek
tekint}o modell a t¶enyleges m}ukÄod¶es jobb kÄozel¶³t¶es¶enek is t}unik (mert a vev}ok
sorv¶alaszt¶asukat kÄovet}oen ¶altal¶aban nem ¶allnak ¶at m¶asik sorba), az egy kÄozÄos
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sort alkalmaz¶o modell jobb kÄozel¶³t¶es¶et adja a val¶os teljes¶³tm¶enynek { a vev}ok
sorv¶alaszt¶ast megel}oz}o v¶arakoz¶asbecsl¶ese miatt. A vev}ok ilyen m¶odon val¶o
sorv¶alaszt¶as¶anak eredm¶enyek¶ent ugyanis a v¶arakoz¶o sorok nem tekinthet}ok
egym¶ast¶ol fÄuggetlennek.

ÄOsszefoglalva meg¶allap¶³thatjuk, hogy a kÄulÄonbÄoz}o m¶odon kialak¶³tott ki-
szolg¶al¶asi folyamatok v¶arakoz¶ascsÄokkent¶esi k¶epess¶eg¶enek ¶ert¶ekel¶ese kiemelten
fontos az id}oalap¶u-verseny korszak¶aban. Expressz p¶enzt¶arak gyakran kerÄul-
nek alkalmaz¶asra nagyobb Äuzletekben, ¶es az ezekn¶el a p¶enzt¶arakn¶al megenge-
dett maxim¶alis v¶as¶arolhat¶o mennyis¶eg sz¶eles hat¶arok kÄozÄott v¶altozik a gya-
korlatban. A limitparam¶eter ¶ert¶ek¶enek meghat¶aroz¶asa ¶altal¶aban szok¶asokon,
intu¶³ci¶on, illetve a menedzsment kÄulÄonbÄoz}o heurisztikus megfontol¶asain alap-
szik. Az expressz p¶enzt¶arak nem megfelel}o m}ukÄod¶es¶evel kapcsolatban sz¶amos
kritik¶aval tal¶alkozhatunk a popul¶aris irodalmakban, azonban kev¶es tudom¶a-
nyos munka foglalkozik e t¶em¶aval a szakirodalomban. Ennek kÄovetkezt¶eben
minden eredm¶eny, ami seg¶³t meg¶erteni az expressz p¶enzt¶arak v¶arakoz¶asra
gyakorolt hat¶as¶at, nagy seg¶³ts¶eget ny¶ujthat az azokat alkalmaz¶o szolg¶altat¶a-
sok menedzsmentdÄont¶eseinek meghozatal¶aban.

3 Az ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o a limitparam¶eter
fÄuggv¶eny¶eben

Ebben a fejezetben levezetjÄuk a teljes rendszerre ¶erv¶enyes sorban tÄoltÄott
¶atlagos v¶arakoz¶asi id}ot (tS) a limitparam¶eter (L) fÄuggv¶eny¶eben. Az 1. t¶abl¶azat
Äosszefoglalja az alkalmazott jelÄol¶eseket. A levezet¶esn¶el a kÄovetkez}o felt¶eteleket
vettÄuk ¯gyelembe:

{ A vev}ok p¶enzt¶arakhoz ¶erkez¶es¶enek folyamata ¸ v¶arhat¶o ¶ert¶ek}u Pois-
son-eloszl¶assal ¶³rhat¶o le. Az L vagy ann¶al kevesebb t¶etelt v¶as¶arl¶o vev}ok
kiszolg¶al¶asa az expressz p¶enzt¶arakn¶al tÄort¶enik. A vev}ok maximum K t¶etelt
v¶as¶arolnak.

{ A vev}ok be¶erkez¶es¶et le¶³r¶o Poisson-folyamatot a vev}ok ¶altal v¶as¶arolt
mennyis¶eg alapj¶an k¶et folyamatra bontattuk. A R¶enyi ¶altal bizony¶³tott hat¶ar-
eloszl¶ast¶etel ¶ertelm¶eben a Poisson-folyamat invari¶ans a v¶eletlen ritk¶³t¶asokra
(R¶enyi, 1956), teh¶at a ritk¶³tott folyamat tov¶abbra is Poisson-eloszl¶as¶u marad.
Ennek, valamint e t¶etel ¶altal¶anos¶³t¶asainak (l¶asd pl. Sz¶antai, 1971a; Sz¶antai,
1971b) kÄovetkezt¶eben a k¶et vev}oi csoport be¶erkez¶esi folymatai szint¶en Pois-
son-eloszl¶assal¶³rhat¶oak le. Az expressz ¶es a korl¶atoz¶asok n¶elkÄuli p¶enzt¶arakhoz
¶erkez}o vev}ok be¶erkez¶esi folyamatait teh¶at Poisson-folyamatnak tekintettÄuk
¸E, illetve ¸H v¶arhat¶o ¶ert¶ekkel, amely param¶eterek kÄozÄott fenn¶all a ¸ =
¸E + ¸H ÄosszefÄugg¶es.

{ P p¶enzt¶ar tal¶alhat¶o az Äuzletben, amelyek mindegyike Äon¶all¶o sorral ren-
delkezik. A P p¶enzt¶ar kÄozÄul E expressz p¶enzt¶ar ¶es H korl¶atoz¶asok n¶elkÄul
ig¶enybe vehet}o, ¶altal¶anos p¶enzt¶ar, teh¶at P = E +H. A vev}ok megoszl¶asa az
azonos t¶³pus¶u p¶enzt¶arak kÄozÄott egyenletes. Az expressz ¶es ¶altal¶anos p¶enz-
t¶arakhoz ¶erkez}o vev}ok ar¶anya a v¶as¶arolt t¶etelek eloszl¶as¶anak seg¶³ts¶eg¶evel
hat¶arozhat¶o meg. Ha i t¶etel v¶as¶arl¶as¶anak val¶osz¶³n}us¶ege pi, akkor az ex-



174 Koltai Tam¶as { Kall¶o No¶emi

pressz, illetve az ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al tapasztalhat¶o be¶erkez¶esi r¶ata (¸E,
illetve ¸H) a kÄovetkez}o:

¸E = ¸ ¢
LX

i=1

pi ¶es ¸H = ¸ ¢
KX

i=L+1

pi : (1)

(1) implicit m¶odon azt is kifejezi, hogy minden vev}o, aki ig¶enybe veheti az
expressz p¶enzt¶arakat, val¶oban ig¶enybe is veszi azokat.

{ A kiszolg¶al¶asi id}o a vev}ok ¶altal v¶as¶arolt mennyis¶eg fÄuggv¶enye. Jelen
esetben a kiszolg¶al¶asi id}o a vev}ok ¶altal v¶as¶arolt t¶etelek sz¶am¶anak line¶aris
fÄuggv¶enye, teh¶at i t¶etelt v¶as¶arl¶o vev}o v¶arhat¶o kiszolg¶al¶asi ideje (ti) a kÄovet-
kez}o:

ti = a + b ¢ i : (2)

(2)-ben a kiszolg¶al¶asi id}o ¶alland¶o tagja (a) fÄuggetlen a vev}ok ¶altal v¶as¶arolt
mennyis¶egt}ol, mint p¶eld¶aul a bankk¶artya leolvas¶as¶ahoz szÄuks¶eges id}o, illetve
a k¶eszp¶enzes ¯zet¶es id}oszÄuks¶eglete. A kiszolg¶al¶asi id}o v¶altoz¶o tagja (b) az
egyetlen term¶ek sz¶aml¶az¶as¶anak id}oszÄuks¶eglete, mint p¶eld¶aul a term¶ek vo-
nalk¶odj¶anak beg¶epel¶es¶ehez, illetve vonalk¶od-leolvas¶oval tÄort¶en}o rÄogz¶³t¶es¶ehez
szÄuks¶eges id}o.

P { Äosszes p¶enzt¶arak sz¶ama
E { expressz p¶enzt¶arak sz¶ama
H { ¶altal¶anos p¶enzt¶arak sz¶ama
L { expressz sorban maxim¶alisan megengedett v¶as¶arolt mennyis¶eg (limit¶ert¶ek)
Lopt { minim¶alis ¶atlagos vev}oi v¶arakoz¶ast biztos¶³t¶o, optim¶alis limit¶ert¶ek
K { vev}ok ¶altal v¶as¶arolt maxim¶alis mennyis¶eg
N { mintanagys¶ag
l { vev}ok ¶altal v¶as¶arolt t¶etelek ¶atlagos sz¶ama
a { kiszolg¶al¶asi id}o konstans tagja
b { egyetlen t¶etel sz¶aml¶az¶as¶ahoz szÄuks¶eges id}o
pi { i darab t¶etel v¶as¶arl¶as¶anak val¶osz¶³n}us¶ege
¸ { ¶aruh¶az eg¶esz¶ere jellemz}o be¶erkez¶esi r¶ata
¸E { expressz p¶enzt¶arak be¶erkez¶esi r¶at¶aja
¸H { ¶altal¶anos p¶enzt¶arak be¶erkez¶esi r¶at¶aja
¹E { expressz p¶enzt¶arak kiszolg¶al¶asi r¶at¶aja
¹H { ¶altal¶anos p¶enzt¶arak kiszolg¶al¶asi r¶at¶aja
ti { i t¶etel ¶atlagos kiszolg¶al¶asi ideje
tE { ¶atlagos kiszolg¶al¶asi id}o az expressz p¶enzt¶arakn¶al
tH { ¶atlagos kiszolg¶al¶asi id}o az ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al
¾ti { i t¶etelt v¶as¶arl¶o vev}ok kiszolg¶al¶asi idej¶enek sz¶or¶asa
¾E { expressz p¶enzt¶arak kiszolg¶al¶asi idej¶enek sz¶or¶asa
¾H { ¶altal¶anos p¶enzt¶arak kiszolg¶al¶asi idej¶enek sz¶or¶asa
tS { az ¶aruh¶az eg¶esz¶ere jellemz}o sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o
tSE { sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o az expressz p¶enzt¶arakn¶al
tSH { sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o az ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al

1. t¶abl¶azat. Az alkalmazott jelÄol¶esek

{ Az expressz p¶enzt¶arakn¶al tapasztalhat¶o ¶atlagos kiszolg¶al¶asi id}o (tE) az
L t¶etelt vagy ann¶al kevesebbet v¶as¶arl¶o vev}ok kiszolg¶al¶asi id}oinek s¶ulyozott
¶atlaga. Az ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al tapasztalhat¶o ¶atlagos kiszolg¶al¶asi id}o (tH)
az L t¶eteln¶el tÄobbet v¶as¶arl¶o vev}ok kiszolg¶al¶asi id}oinek s¶ulyozott ¶atlaga, teh¶at

tE =

PL
i=1 pi ¢ (a + b ¢ i)

PL
i=1 pi

¶es tH =

PK
i=L+1 pi ¢ (a + b ¢ i)

PK
i=L+1 pi

: (3)
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{ Mivel a kiszolg¶al¶asi id}ot a v¶as¶arolt mennyis¶eg fÄuggv¶enyek¶ent fejezzÄuk ki,
ez¶ert azt ¶altal¶anos eloszl¶assal ¶³rjuk le. Az ¶altal¶anos eloszl¶as alkalmaz¶as¶ahoz
azonban szÄuks¶eges a kiszolg¶al¶asi id}o expressz, illetve ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al
tapasztalhat¶o sz¶or¶as¶anak (¾E, illetve ¾H) ismerete is. A kiszolg¶al¶asi id}o
sz¶or¶asa k¶et forr¶asb¶ol sz¶armazik. Egyr¶eszt az azonos mennyis¶eget v¶as¶arl¶o
vev}ok kiszolg¶al¶asi ideje nem azonos, ti sz¶or¶asa ¾ti

. M¶asr¶eszt egy p¶enzt¶arn¶al
kÄulÄonbÄoz}o mennyis¶egeket v¶as¶arl¶o vev}ok kiszolg¶al¶as¶ara kerÄul sor, ¶es az elt¶er}o
mennyis¶egeket v¶as¶arl¶o vev}ok kiszolg¶al¶asi ideje kÄulÄonbÄoz}o. A kiszolg¶al¶asi id}o
sz¶or¶as¶anak e k¶et forr¶asa jelenik meg a k¶et p¶enzt¶art¶³pus kiszolg¶al¶asi idej¶enek
sz¶or¶as¶at kifejez}o k¶epletek sz¶aml¶al¶oj¶aban (a r¶eszletes levezet¶eshez l¶asd Koltai
et al., 2006):

¾2
E ¼

PL
i=1 piN¾2

ti
+

PL
i=1 piN

³
a + bi ¡ PL

i=1 pi(a + bi)
´2

PL
i=1 piN ¡ 1

¶es

¾2
H ¼

PK
i=L+1 piN¾2

ti
+

PK
i=L+1 piN

³
a + bi ¡ PK

i=L+1 pi(a + bi)
´2

PK
i=L+1 piN ¡ 1

(4)

{ A sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o (tS) az expressz ¶es ¶altal¶anos
sorokban tapasztalhat¶o ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}ok s¶ulyozott ¶atlaga. A s¶ulyok a
k¶et p¶enzt¶art¶³pust ig¶enybevev}o v¶as¶arl¶ok ar¶any¶at fejezik ki:

tS = tSE ¢
LX

i=1

pi + tSH ¢
KX

i=L+1

pi (5)

{ A kiszolg¶al¶asi rendszert k¶et M/G/k rendszerre osztottuk, ahol k = E
az expressz ¶es k = H az ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al. M/G/k rendszerben tS
becsl¶es¶ere a Whitt (1999) ¶altal javasolt kÄozel¶³t¶est alkalmazva a kÄovetkez}o
ÄosszefÄugg¶est kapjuk:

tSfM/G/Pg =
1 + ¾2

E=t2E
2

¢ tSEfM/M/Eg ¢
LX

i=1

pi +

+
1 + ¾2

H=t2H
2

¢ tSHfM/M/Hg ¢
KX

i=L+1

pi :

(6)

Az egyszer}us¶eg kedv¶e¶ert a sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}ot kifejez}o
ÄosszefÄugg¶es feltÄuntet¶ese helyett a param¶eter mÄogÄott kapcsos z¶ar¶ojelben fel-
tÄuntettÄuk a sz¶am¶³t¶ashoz haszn¶aland¶o modellt. P¶eld¶aul tSEfM/M/Eg a sor-
ban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o sz¶amol¶as¶ara szolg¶al¶o k¶epletre utal egy olyan
modellel, amelyben a vev}ok be¶erkez¶ese Poisson-eloszl¶ast, a kiszolg¶al¶asi id}o
exponenci¶alis eloszl¶ast kÄovet, ¶es az E sz¶am¶u kiszolg¶al¶o egys¶eg el}ott egyetlen
kÄozÄos v¶arakoz¶o sor alakul ki. A (6) ÄosszefÄugg¶es sz¶amol¶as¶ahoz szÄuks¶eges k¶ep-
letek szinte minden sor¶all¶aselm¶elettel foglalkoz¶o irodalomban megtal¶alhat¶ok
(l¶asd p¶eld¶aul Hillier { Lieberman, 1995).
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Kutat¶asunk c¶elja (6) minimaliz¶al¶asa volt a limitparam¶eter (L) fÄuggv¶eny¶e-
ben. Az ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o azonban L igen bonyolult fÄuggv¶enye. A limit-
param¶eter az els}o Äosszegz¶es fels}o, illetve a m¶asodik Äosszegz¶es als¶o hat¶ar¶aban
jelenik meg explicit m¶odon. Emellett azonban L befoly¶asolja ¸E, ¸H, tE, tH,
¾E ¶es ¾H ¶ert¶ekeit, amint az az (1), (3) ¶es (4) ÄosszefÄugg¶esekb}ol l¶athat¶o. En-
nek kÄovetkezt¶eben (6) analitikus minimaliz¶al¶asa helyett L optim¶alis ¶ert¶ek¶et
numerikus m¶odon hat¶aroztuk meg.

4 Az ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o numerikus vizsg¶alata

Az ¶aruh¶az eg¶esz¶ere ¶erv¶enyes sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o numerikus
vizsg¶alat¶ahoz tS ¶ert¶ek¶et L kÄulÄonbÄoz}o ¶ert¶ekeire kell meghat¶arozni a (6) Äossze-
fÄugg¶es alapj¶an. A sz¶am¶³t¶asok sor¶an a Bricostore Hungary Ltd. egyik ¶aruh¶a-
z¶anak val¶os adatait alkalmaztuk. A vizsg¶alt ¶aruh¶azban ¶atlagosan 5 p¶enzt¶ar
Äuzemel. A p¶enzt¶arg¶epek inform¶aci¶os rendszer¶eben rendelkez¶esre ¶all¶o adatok
seg¶³ts¶eg¶evel megbecsÄultÄuk a h¶et napjainak kÄulÄonbÄoz}o id}oszakaihoz tartoz¶o
be¶erkez¶esi r¶at¶akat. Minden egyes id}oszakban magasabb, mint 10%-os szig-
ni¯kancia szinten volt elfogadhat¶o a be¶erkez¶esi folyamat Poisson-eloszl¶assal
val¶o le¶³r¶asa. A v¶as¶arolt t¶etelek sz¶am¶anak eloszl¶asfÄuggv¶enye szint¶en ren-
delkez¶esre ¶allt a p¶enzt¶arg¶epek inform¶aci¶os rendszer¶eben, az elv¶egzett Â2-
pr¶oba alapj¶an a 3,089-es v¶arhat¶o ¶ert¶ek}u csonk¶³tott geometrikus eloszl¶as elfo-
gadhat¶o kÄozel¶³t¶es¶et adta a tapasztalati eloszl¶asnak. A kiszolg¶al¶asi id}ore
vonatkoz¶oan nem ¶allt rendelkez¶esre adat, ¶³gy a kiszolg¶al¶asi id}ok m¶er¶es¶ere
volt szÄuks¶eg. A v¶as¶arolt t¶etelek sz¶ama ¶es a kiszolg¶al¶asi id}o kÄozÄotti kap-
csolatot line¶aris regresszi¶oval vizsg¶altuk. A 0,777-es korrel¶aci¶os egyÄutthat¶o
al¶at¶amasztotta a line¶aris kapcsolat felt¶etelez¶es¶et (az adatok statisztikai tu-
lajdons¶againak r¶eszletesebb le¶³r¶as¶ahoz l¶asd Koltai et al., 2006).

A sz¶am¶³t¶asok elv¶egz¶es¶ehez egy Excel modellt hoztunk l¶etre (2. t¶abl¶azat).
A t¶abl¶azat fels}o r¶esze a rendszer alapvet}o param¶etereit tartalmazza. A
t¶abl¶azatban egy olyan id}oszakra elv¶egzett sz¶am¶³t¶asok l¶athat¶oak, amikor 5
p¶enzt¶ar Äuzemel, ebb}ol 2 expressz, 3 pedig ¶altal¶anos p¶enzt¶ark¶ent, ¶es a meg-
¯gyelt legnagyobb be¶erkez¶esi r¶ata (¸ = 180 vev}o/¶ora) ¶erv¶enyes. A t¶abl¶azat
als¶o r¶esze az ¶atlagos vev}oi v¶arakoz¶as sz¶am¶³t¶as¶anak l¶ep¶eseit tartalmazza 0 ¶es
5 kÄozÄotti limit¶ert¶ekekre. Az expressz ¶es ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al tapasztalhat¶o
be¶erkez¶esi ¶es kiszolg¶al¶asi r¶at¶ak a limit¶ert¶ek fÄuggv¶enyei. Ennek kÄovetkezt¶eben
a stabil ¶allapot l¶etez¶es¶et minden egyes limit¶ert¶ekn¶el ellen}orizni kell, teh¶at
a ¸E < E ¢ ¹E ¶es ¸H < H ¢ ¹H felt¶eteleknek teljesÄulniÄuk kell. (1) ¶es (3)
felhaszn¶al¶as¶aval a stabil ¶allapotra vonatkoz¶o felt¶etelek a kÄovetkez}o m¶odon
alakulnak:

¸
LX

i=0

pi < E
1

PL
i=1 pi(a + bi)

¶es ¸
KX

i=L+1

pi < H
1

PK
i=L+1 pi(a + bi)

(7)
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Be¶erkez¶esi r¶ata (¸) [vev}o/¶ora] 180
V¶as¶arolt t¶etelek ¶atlagos sz¶ama (l) 3,0890
Kiszolg¶al¶asi id}o ¶alland¶o tagja (a) [perc] 0,5463
Kiszolg¶al¶asi id}o v¶altoz¶o tagja (b) [perc] 0,1622
P¶enzt¶arak sz¶ama (P ) 5
Expressz p¶enzt¶arak sz¶ama (E) 2
Mintanagys¶ag (N) 146

Limit¶ert¶ek (L) / V¶as¶arolt mennyis¶eg (i) 0 1 2 3 4 5
S}ur}us¶egfÄuggv¶eny (pi) 0,0000 0,3237 0,2189 0,1481 0,1001 0,0677
Eloszl¶asfÄuggv¶eny (Pi) 0,0000 0,3237 0,5427 0,6907 0,7908 0,8585
Kiszolg¶al¶asi id}o i t¶etel v¶as¶arl¶asakor (ti) 0,0000 0,7085 0,8707 1,0329 1,1951 1,3573

Kiszolg¶al¶asi id}o sz¶or¶asa (¾2i ) 0,0016 0,0012 0,0011 0,0012 0,0015
Kiszolg¶al¶asi id}o expressz p¶enzt¶arakn¶al (tE) 0,7085 0,7739 0,8294 0,8757 0,9137
Kiszolg¶al¶asi r¶ata expressz p¶enzt¶arakn¶al (¹E) 1,4114 1,2921 1,2056 1,1419 1,0944

Kiszolg¶al¶asi id}o sz¶or¶asa (¾2E) 0,0016 0,0078 0,0178 0,0305 0,0452
Kiszolg¶al¶asi id}o ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al (tH) 1,0473 1,2095 1,3717 1,5339 1,6961 1,8583
Kiszolg¶al¶asi r¶ata ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al (¹H) 0,9548 0,8268 0,7290 0,6519 0,5896 0,5381

Kiszolg¶al¶asi id}o sz¶or¶asa (¾2H) 0,1608 0,1557 0,1483 0,1373 0,1207 0,0954
Be¶erkez¶esi r¶ata expressz p¶enzt¶arakn¶al (¸E) 0,0000 0,9712 1,6280 2,0721 2,3725 2,5756
Be¶erkez¶esi r¶ata ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al (¸H) 3,0000 2,0288 1,3720 0,9279 0,6275 0,4244
Sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o fM/G/kg
Expressz p¶enzt¶arak (tSE) 0,0477 0,2580 1,2014 ¸ > ¹! ¸ > ¹!
¶Altal¶anos p¶enzt¶arak (tSH) ¸ > ¹! 0,8292 0,2585 0,1082 0,0483 0,0217
Teljes rendszer (tS) ¸ > ¹! 0,5762 0,2582 0,8633 ¸ > ¹! ¸ > ¹!

2. t¶abl¶azat. A sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o sz¶am¶³t¶asa

Amennyiben a limit¶ert¶ek nulla, nem engedÄunk vev}oket az expressz p¶enz-
t¶arakhoz. Ez az eset egyen¶ert¶ek}u azzal, amikor csak 3 ¶altal¶anos p¶enzt¶ar
Äuzemel, ugyanis a 2 expressz p¶enzt¶arat egyetlen vev}o sem veheti ig¶enybe.
Ilyenkor a 3 m}ukÄod}o ¶altal¶anos p¶enzt¶ar nem tudja kiszolg¶alni a vev}oket, mivel
¸H > 3¢¹H. Ez az inform¶aci¶o jelenik meg az ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al tapasztal-
hat¶o ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o (tSH), illetve az Äosszes p¶enzt¶arn¶al tapasztalhat¶o
¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o (tS) sor¶aban. Ha a limit¶ert¶eket nÄoveljÄuk, az expressz
p¶enzt¶arak tÄobb vev}ot szolg¶alnak ki, ez¶ert az ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al tapasztal-
hat¶o be¶erkez¶esi r¶ata csÄokken, ¶es teljesÄul a stabil ¶allapot felt¶etele (L = 1; 2; 3).
Ha L ¶ert¶eke magas, a rendszer ¶ugy m}ukÄodik, mintha csak 2 p¶enzt¶ar Äuzemelne,
mert szinte minden vev}o az expressz sorokba kell, hogy ¶alljon. Ha L > 3, az
expressz p¶enzt¶arak be¶erkez¶esi r¶at¶aja meghaladja a kiszolg¶al¶asi r¶at¶at, amint az
tSE ¶es tS sor¶aban is l¶athat¶o. Ekkor sem l¶etezik stabil ¶allapot. Ez azt jelenti,
hogy t¶ul sok vev}o ¶erkezik az expressz p¶enzt¶arakhoz, aminek kÄovetkezt¶eben a
v¶arakoz¶o sor hossza folyamatosan n}o.

A 2. t¶abl¶azatb¶ol l¶athat¶o, hogy (6) minimuma L = 2 eset¶en val¶osul meg.
Teh¶at az ¶aruh¶az eg¶esz¶ere jellemz}o sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o op-
tim¶alis ¶ert¶eke 0,2582 perc. Ha nem az optim¶alis kontrollparam¶etert alkalmaz-
zuk, akkor az ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o sokkal magasabb lesz. L = 1 ¶es L = 3
eset¶en tS tÄobb mint k¶etszerese az optim¶alis ¶ert¶eknek. M¶as limit¶ert¶ekekre
az ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o nem hat¶arozhat¶o meg sz¶amszer}uleg, azonban m¶eg
enn¶el is j¶oval kedvez}otlenebb.

¶Ertelemszer}uen a gyakorlatban a sz¶els}os¶eges esetek sosem fordulnak el}o.
Egyr¶eszt, ha t¶ul sok vev}o veheti ig¶enybe az expressz p¶enzt¶arakat (a limit-
¶ert¶ek t¶ul magas), akkor a vev}ok az expressz sorokb¶ol ¶at¶allnak az ¶altal¶anos
sorokba. M¶asr¶eszt, ha csak kev¶es vev}o haszn¶alhatja az expressz p¶enzt¶arakat
(a limit¶ert¶ek t¶ul alacsony), akkor az ¶altal¶anos sorokban v¶arakoz¶o vev}ok pr¶o-
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b¶alnak ¶at¶allni az expressz p¶enzt¶arakhoz. Ezekben az esetekben a rendszer
m}ukÄod¶ese 5 ¶altal¶anos p¶enzt¶arral rendelkez}o modellel kÄozel¶³thet}o.

A sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o akkor is meghat¶arozhat¶o (6) se-
g¶³ts¶eg¶evel, ha nem alak¶³tunk ki expressz p¶enzt¶arakat. Ehhez P = 5 ¶es E =
0 ¶ert¶ekeket kell alkalmazni. Ebben az esetben az ¶aruh¶az eg¶esz¶ere jellemz}o
sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o (tS) 0,0882 perc. Az 1. ¶abra a sorban
tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o v¶altoz¶as¶at¶³rja le L fÄuggv¶eny¶eben a k¶et expressz
p¶enzt¶arral, valamint a csak ¶altal¶anos p¶enzt¶arakkal Äuzemel}o rendszer eset¶ere.

A folytonos gÄorbe tS v¶altoz¶as¶at ¶abr¶azolja a limit¶ert¶ek fÄuggv¶eny¶eben, a-
mennyiben 2 expressz p¶enzt¶ar Äuzemel az 5 p¶enzt¶ar kÄozÄul (E = 2). A szagga-
tott vonal a csak ¶altal¶anos p¶enzt¶arakat tartalmaz¶o rendszer (E = 0) ¶atlagos
v¶arakoz¶asi idej¶et ¶³rja le. Az ¶abr¶an l¶athat¶o, hogy m¶eg az optim¶alis limit¶ert¶ek
alkalmaz¶as¶aval sem csÄokken az ¶atlagos v¶arakoz¶as a csak ¶altal¶anos p¶enzt¶arakat
tartalmaz¶o rendszerben tapasztalhat¶o ¶ert¶ek al¶a. Ugyanakkor, ha nem az
optim¶alis limit¶ert¶eket alkalmazzuk, az ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o szigni¯k¶ansan
magasabb, mint a csak ¶altal¶anos p¶enzt¶arakat alkalmaz¶o rendszerben. Ezen
eredm¶enyek alapj¶an teh¶at a forgalmas id}oszakokban a menedzsmentnek vagy
2 expressz p¶enzt¶arat kellene kijelÄolnie 2 darabos limit¶ert¶ekkel, vagy 5 ¶altal¶anos
p¶enzt¶arat kellene Äuzemeltetnie.

1. ¶abra. A sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o (tS) alakul¶asa a limit¶ert¶ek (L) fÄuggv¶eny¶eben

(¸ = 180 vev}o/¶ora, P = 5, E = 2 ¶es E = 0)

5 ¶Erz¶ekenys¶egvizsg¶alatok ¶es az azokb¶ol levon-
hat¶o menedzsmentkÄovetkeztet¶esek

A sorban tÄoltÄott ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}o minimaliz¶al¶asa a limitparam¶eter fÄugg-
v¶eny¶eben azt az expressz p¶enzt¶arakn¶al megengedett maxim¶alis v¶as¶arolhat¶o
mennyis¶eget hat¶arozza meg, ami minim¶alis sorban tÄoltÄott ¶atlagos vev}oi v¶a-
rakoz¶ast eredm¶enyez.
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A sz¶am¶³t¶as f}o param¶eterei a kÄovetkez}ok:

² Teljes ¶aruh¶azra ¶erv¶enyes be¶erkez¶esi r¶ata (¸)

² V¶as¶arolt t¶etelek ¶atlagos sz¶ama (l)

² Kiszolg¶al¶asi id}o ¯x eleme (a)

² Kiszolg¶al¶asi id}o v¶altoz¶o eleme (b)

² Expressz p¶enzt¶arak sz¶ama (E)

² ¶Altal¶anos p¶enzt¶arak sz¶ama (H)

² ÄOsszes p¶enzt¶arak sz¶ama (P )

Ezek a param¶eterek sok ok miatt v¶altozhatnak. P¶eld¶aul a be¶erkez¶esi r¶ata
¶ert¶eke v¶altozhat egy nap sor¶an, illetve elt¶er}o lehet a h¶et kÄulÄonbÄoz}o nap-
jain; a vev}ok ¶altal v¶as¶arolt ¶atlagos mennyis¶eget befoly¶asolj¶ak a kÄulÄonbÄoz}o
¶ert¶ekes¶³t¶esÄosztÄonz¶esi akci¶ok, Äunnepek stb. A param¶eterek v¶altoz¶asai pedig
befoly¶asolhatj¶ak az optim¶alis limit¶ert¶eket. Menedzsmentszempontb¶ol azon-
ban nem tan¶acsos a limit¶ert¶ek gyakori v¶altoztat¶asa. P¶eld¶aul el}ofordulhat,
hogy p¶entek d¶elel}ott az optim¶alis limit¶ert¶ek 5 darab, vas¶arnap d¶elel}ott pedig
2 darab a be¶erkez¶esi r¶ata ¶es az Äuzemel}o p¶enzt¶arak sz¶am¶anak egyidej}u nÄoveke-
d¶es¶enek kÄovetkezt¶eben. Egy vev}o, aki 4 t¶etelt v¶as¶arolt p¶enteken, ¶es azzal az
expressz sorba ¶allhatott, nem fogja ¶erteni, hogy ha vas¶arnap 3 t¶etelt v¶as¶arol,
mi¶ert nem veheti ig¶enybe az expressz p¶enzt¶arakat. M¶eg zavar¶obb a helyzet,
ha a vev}o automatikusan be is ¶all az expressz sorba eml¶ekezve, hogy p¶enteken
|tÄobb t¶etellel| megtehette ezt.

Az ¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatok seg¶³ts¶eg¶evel elemezhet}ok az el}obbihez hasonl¶o
szitu¶aci¶ok. Az ¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatok eredm¶enyek¶ent |tÄobbek kÄozÄott| az
egyes param¶eterek fÄuggetlen ¶erv¶enyess¶egi tartom¶anyai hat¶arozhat¶oak meg.
Egy param¶eter fÄuggetlen ¶erv¶enyess¶egi tartom¶anya azt az intervallumot je-
lenti, amelyen belÄul az adott param¶eter ¶ert¶eke v¶altozhat an¶elkÄul, hogy az
befoly¶asoln¶a a limitparam¶eter optim¶alis ¶ert¶ek¶et. A param¶eterek fÄuggetlen
¶erv¶enyess¶egi tartom¶anyait az Excel modell seg¶³ts¶eg¶evel hat¶aroztuk meg. A
modell f}o param¶etereinek ¶erv¶enyess¶egi tartom¶anyai a 3. t¶abl¶azatban l¶athat¶oak.
Az als¶o ¶es fels}o ¶erv¶enyess¶egi hat¶arok meghat¶aroz¶as¶ahoz az adott param¶eter
¶ert¶ek¶et addig csÄokkentettÄuk, illetve nÄoveltÄuk, am¶³g az optim¶alis limit¶ert¶ek
(Lopt = 2) v¶altozatlan maradt.

Param¶eter Jelenlegi ¶Erv¶enyess¶egi
¶ert¶ek tartom¶any

Be¶erkez¶esi r¶ata (¸) 180 70 · ¸ · 285 . . .
A v¶as¶arolt t¶etelek ¶atlagos sz¶ama (l) 3,089 2; 8 · l · 3; 7
A kiszolg¶al¶asi id}o ¯x eleme (a) 0,5463 0; 025 · a · 0; 825 . . .
A kiszolg¶al¶asi id}o v¶altoz¶o eleme (b) 0,1622 0; 1 · b · 0; 25 . . .
Az ¶altal¶anos p¶enzt¶arak sz¶ama (H) 3 3 · R · 3
Az expressz p¶enzt¶arak sz¶ama (E) 2 2 · E · 2
¶Altal¶anos ¶es expressz p¶enzt¶arak ar¶anya (H : E) 3:2 3:2; 3:2

3. t¶abl¶azat. A fÄuggetlen ¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatok eredm¶enyei (Lopt = 2)
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A 3. t¶abl¶azat els}o oszlopa a modell f}obb param¶etereit foglalja Äossze, a
m¶asodik oszlop pedig e param¶eterek eredeti ¶ert¶ekeit tartalmazza. A harmadik
oszlop az egyes param¶eterek ¶ert¶ekeinek azon tartom¶anyait adja meg, ame-
lyeken belÄul az optim¶alis limit¶ert¶ek (Lopt = 2) nem v¶altozik. A tov¶abbiakban
a 3. t¶abl¶azatban foglalt param¶eterv¶altoz¶asok menedzsmentkÄovetkezm¶enyeit
t¶argyaljuk r¶eszletesen.

A be¶erkez¶esi r¶ata (¸) eredeti ¶ert¶eke 180 vev}o/¶ora. A 3. t¶abl¶azatb¶ol l¶athat¶o,
hogy a limitparam¶eter optim¶alis ¶ert¶eke igen robosztus a be¶erkez¶esi r¶ata v¶al-
toz¶as¶ara n¶ezve. Minden forgalmas id}oszakban |amelyekben az expressz
p¶enzt¶arak kialak¶³t¶as¶anak ig¶enye felmerÄulhet| az optim¶alis limit¶ert¶ek ¶alland¶o.
A fels}o ¶erv¶enyess¶egi hat¶ar ut¶an l¶ev}o pontok azt jelentik, hogy az ¶erv¶enyess¶egi
tartom¶any a jelzettn¶el sz¶elesebb, azonban, mivel a vizsg¶alt rendszer a feltÄun-
tetettn¶el tÄobb vev}o kiszolg¶al¶as¶ara nem alkalmas, a vizsg¶alatokat megszak¶³-
tottuk.

A vev}ok ¶altal v¶as¶arolt t¶etelek ¶atlagos sz¶am¶anak (l) eredeti ¶ert¶eke 3,089
darab. Ez az ¶ert¶ek v¶altozhat, p¶eld¶aul, speci¶alis ¶ert¶ekes¶³t¶esi id}oszakokban,
illetve Äunnepek idej¶en. Ha az ¶ert¶ek a feltÄuntetett hat¶arok kÄozÄott marad,
akkor az optim¶alis limit¶ert¶ek nem v¶altozik. Ha l kisebb, mint az als¶o hat¶ar,
akkor t¶ul sok vev}o ¶erkezik az expressz p¶enzt¶arakhoz, ¶es az ¶atlagos v¶arakoz¶asi
id}o megn}o. Ha l nagyobb, mint a fels}o ¶erv¶enyess¶egi hat¶ar, akkor t¶ul kev¶es
vev}o veheti ig¶enybe az expressz p¶enzt¶arakat. Ekkor az ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al
tapasztalhat¶o be¶erkez¶esi r¶ata nÄoveked¶ese nÄoveli az ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}ot.
Mindk¶et esetben ¶uj limit¶ert¶ek alkalmaz¶asa szÄuks¶eges.

A kiszolg¶al¶asi id}o ¯x elem¶enek (a) eredeti ¶ert¶eke 0,5463 perc. Ez az ¶ert¶ek
a ¯zet¶esi technol¶ogia, illetve a ¯zet¶esi szok¶asok v¶altoz¶asa miatt m¶odosulhat.
(P¶eld¶aul, ha a bankk¶arty¶as ¯zet¶esek vagy a v¶as¶arl¶asi utalv¶anyok haszn¶alat¶a-
nak gyakoris¶aga megn}o.) Az ¶erv¶enyess¶egi tartom¶any relat¶³v sz¶eles volt¶ab¶ol
l¶athat¶o, hogy e param¶eter ¶ert¶ek¶enek nÄoveked¶ese gyakorlatilag semmilyen
hat¶assal nincs az optim¶alis limit¶ert¶ekre. Ha azonban a ¶ert¶eke jelent}osen
csÄokken, a kiszolg¶al¶as olyan gyorss¶a v¶alik, hogy a limit¶ert¶ek nÄovel¶ese ked-
vez}obb ¶atlagos v¶arakoz¶asi id}ot eredm¶enyez (Lopt = 3).

A kiszolg¶al¶asi id}o v¶altoz¶o elem¶enek (b) eredeti ¶ert¶eke 0,1622 perc. Ez az
¶ert¶ek a kiszolg¶al¶asi folyamat technol¶ogiai fejleszt¶es¶enek kÄovetkezt¶eben v¶al-
tozhat. (P¶eld¶aul, ha vonalk¶od-leolvas¶o kerÄul bevezet¶esre, vagy ¶uj, gyorsabb
adatfeldolgoz¶asra k¶epes p¶enzt¶arg¶epeket alkalmaznak.) Az ilyen jelleg}u v¶alto-
z¶asok nem gyakoriak, de ha sor kerÄul r¶ajuk, az alkalmazott limit¶ert¶eket felÄul
kell vizsg¶alni.

Az ¶altal¶anos p¶enzt¶arak sz¶am¶anak (H) eredeti ¶ert¶eke 3. Ez az ¶ert¶ek csÄok-
kenhet, ha technikai, szem¶elyi okokb¶ol vagy menedzsmentdÄont¶es kÄovetkez-
t¶eben be kell z¶arni bizonyos p¶enzt¶arakat. H ¶ert¶eke n}ohet, ha p¶eld¶aul a
kialakult hossz¶u sorok miatt a menedzsment ¶ujabb p¶enzt¶arakat nyittat. Az
¶erv¶enyess¶egi tartom¶any jelzi, hogy ha H < 3, akkor az ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al
a v¶arakoz¶asi id}o megn}o. Ebben az esetben, ha tÄobb vev}ot engedÄunk az ex-
pressz p¶enzt¶arakhoz (Lopt = 3), kedvez}obben alakul a v¶arakoz¶as. Ha az
¶altal¶anos p¶enzt¶arak sz¶ama nagyobb, mint a feltÄuntetett fels}o hat¶ar, akkor
az ¶altal¶anos p¶enzt¶arakn¶al tapasztalhat¶o v¶arakoz¶as lecsÄokken. Ebben az eset-
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ben jobb szolg¶altat¶as ny¶ujthat¶o, ha kevesebb vev}o veszi ig¶enybe az expressz
p¶enzt¶arakat (Lopt = 1).

Az expressz sorok sz¶am¶anak (E) ¶erv¶enyess¶egi tartom¶any¶ara az el}obbihez
hasonl¶o magyar¶azat adhat¶o. E param¶eter jelenlegi ¶ert¶eke 2. Az ¶erv¶enyess¶egi
tartom¶any jelzi, hogy ha E < 2, akkor az expressz sorokban tapasztalhat¶o
v¶arakoz¶as olyan m¶ert¶ekben megn}o, hogy a vev}ok expressz p¶enzt¶arakhoz val¶o
¶erkez¶es¶enek szigor¶ubb kontroll¶al¶asa (Lopt = 1) rÄovidebb ¶atlagos v¶arakoz¶ast
eredm¶enyez. Ha E > 2, akkor az expressz sorokban nagyon megn}o a v¶arakoz¶as.
Ebben az esetben jobb szolg¶altat¶as ny¶ujthat¶o, ha tÄobb vev}o veszi ig¶enybe az
expressz p¶enzt¶arakat (Lopt = 3).

Az expressz ¶es ¶altal¶anos p¶enzt¶arak sz¶am¶anak v¶altoz¶asa ¶altal¶aban nem
fÄuggetlen egym¶ast¶ol. A menedzsment a p¶enzt¶arak Äosszes sz¶am¶at (P ) sokszor
¶alland¶o ¶ert¶eken tartja, ez¶ert az expressz p¶enzt¶arak sz¶am¶anak (E) nÄovel¶ese
csÄokkenti az ¶altal¶anos p¶enzt¶arak sz¶am¶at (H), ¶es ford¶³tva. H ¶es E ¶ert¶ekei
eredetileg 3 ¶es 2. A 3. t¶abl¶azat utols¶o sor¶ab¶ol kiolvashat¶o, hogy az ¶altal¶anos
¶es expressz p¶enzt¶arak sz¶am¶anak ar¶anya (konstans Äosszes p¶enzt¶arsz¶am eset¶en)
nem v¶altoztathat¶o an¶elkÄul, hogy az ne m¶odos¶³tan¶a az optim¶alis limit¶ert¶eket.

A fÄuggetlen ¶erv¶enyess¶egi tartom¶anyokb¶ol kiderÄul, hogy hogyan alakul az
optim¶alis limit¶ert¶ek, ha a f}obb rendszerparam¶eterek egyik¶enek ¶ert¶eke megv¶al-
tozik. ¶Altal¶aban azonban egyidej}uleg nem csak egy param¶eter¶ert¶ek v¶altozik.
P¶eld¶aul a nÄovekv}o be¶erkez¶esi r¶ata miatt a menedzsment tov¶abbi p¶enzt¶arakat
nyittathat. Ilyenkor tÄobb param¶eter egyidej}u v¶altoz¶as¶anak hat¶as¶at szÄuks¶eges
vizsg¶alni. E tÄobbv¶altoz¶os elemz¶esek az Excel modellel j¶ol t¶amogathat¶ok tÄobb
inputparam¶eter ¶ert¶ek¶enek egyidej}u m¶odos¶³t¶as¶aval.

6 ÄOsszefoglal¶as

Kutat¶asunk eredm¶enyek¶ent levezettÄuk egy ÄosszefÄugg¶est, mely a sorban tÄoltÄott
¶atlagos v¶arakoz¶asi id}ot a limitparam¶eter fÄuggv¶eny¶eben ¶³rja le. A szakiro-
dalomban foglaltak ¶es az elemzett ¶aruh¶az jellemz}oi alapj¶an az ¶atlagos v¶ara-
koz¶asi id}ot M/G/k modell seg¶³ts¶eg¶evel hat¶aroztuk meg. A val¶os m}ukÄod¶es
M/G/k modellel val¶o kÄozel¶³t¶ese a legkedvez}obb eset alapj¶an becsÄuli a t¶enyle-
ges v¶arakoz¶ast. Ez a modell ugyanis a vev}ok |kapacit¶askihaszn¶al¶as ¶es v¶ara-
koz¶asi id}o szempontj¶ab¶ol| optim¶alis sorv¶alaszt¶as¶at felt¶etelezi, ¶³gy elhanya-
golja a val¶os rendszer tÄok¶eletlen m}ukÄod¶es¶enek v¶arakoz¶asnÄovel}o hat¶as¶at. Nem
veszi ¯gyelembe p¶eld¶aul annak lehet}os¶eg¶et, hogy a rendszerben egyszerre
lehetnek jelen v¶arakoz¶o vev}ok ¶es szabad p¶enzt¶arak, illetve, hogy a vev}ok nem
k¶epesek mindig pontosan meg¶³t¶elni a v¶arakoz¶o sorok halad¶as¶anak sebess¶eg¶et.
Amennyiben a v¶arakoz¶asi id}o pontosabb becsl¶ese szÄuks¶eges, szimul¶aci¶os mo-
dell alkalmazhat¶o kÄulÄonbÄoz}o sorv¶alaszt¶asi szab¶alyokkal. A v¶arakoz¶asi fo-
lyamatok r¶eszletesebb |szimul¶aci¶oval ¶es analitikus m¶odszerekkel v¶egzett|
vizsg¶alata azt mutatatta, hogy a limitparam¶eter optim¶alis ¶ert¶eke (Lopt) igen
kev¶ess¶e ¶erz¶ekeny a modellv¶alaszt¶asra (Koltai et al., 2006). A szimul¶aci¶os
modellek ugyan magasabb v¶arakoz¶asi id}ohÄoz vezetnek, mint az itt bemuta-
tott sor¶all¶asi modell, de a legtÄobb esetben a k¶et megkÄozel¶³t¶es azonos optim¶alis
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limit¶ert¶eket hat¶aroz meg. KÄovetkez¶esk¶eppen a gyorsabb ¶es kev¶esb¶e kÄolts¶eges
Excel modell alkalmaz¶asa megfelel}o inform¶aci¶ot ny¶ujt az alkalmazand¶o limit-
¶ert¶ekkel kapcsolatos dÄont¶es meghozatal¶ahoz.

Az ¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatok eredm¶enyei alapj¶an meg¶allap¶³that¶o, hogy az
optim¶alis limit¶ert¶ek igen robosztus a be¶erkez¶esi r¶ata v¶altoz¶as¶ara. Az expressz
p¶enzt¶arakkal kapcsolatos operat¶³v dÄont¶eseket ez nagyban leegyszer}us¶³ti, u-
gyanis a be¶erkez¶esi r¶ata igen gyakran v¶altozik a nyitva tart¶as sor¶an. A
menedzsmentnek arra azonban ¯gyelemmel kell lennie, hogy ha a be¶erkez¶esi
r¶ata v¶altoz¶asa miatt a m}ukÄod}o p¶enzt¶arak sz¶ama is m¶odosul, akkor az op-
tim¶alis limit¶ert¶ek v¶altozhat. A bemutatott modell egyik tov¶abbfejleszt¶esi
lehet}os¶ege egy olyan rendszer kialak¶³t¶asa, ami tÄobb egym¶ast kÄovet}o id}oszakra
hat¶arozza meg a limitparam¶eternek ¶es az expressz p¶enzt¶arak sz¶am¶anak op-
tim¶alis ¶ert¶ekeit. Egy ilyen modell kialak¶³t¶asa tov¶abbi kutat¶asaink t¶argya.

A gyakorlati alkalmaz¶asok elemz¶ese azt mutatja, hogy az expressz p¶enz-
t¶arral rendelkez}o rendszerek kialak¶³t¶asa heurisztikusan tÄort¶enik: az expressz
p¶enzt¶arakban megengedett maxim¶alis v¶as¶arolt mennyis¶eg, a limit¶ert¶ek meg-
hat¶aroz¶asa ¶altal¶aban szok¶asokon, illetve a menedzsment egy¶eni megfontol¶a-
sain alapszik. Az itt bemutatott modell a limitparam¶eter optim¶alis ¶ert¶ek¶et
a m}ukÄod¶es kvantitat¶³v vizsg¶alataira alapozva hat¶arozza meg. Az 1. ¶abr¶an
l¶athat¶o, hogy bizonyos esetekben kedvez}obb nem kialak¶³tani expressz p¶enz-
t¶arakat, mint nem optim¶alis limit¶ert¶ekkel Äuzemeltetni azokat. A vev}ok v¶a-
rakoz¶assal kapcsolatos el¶egedetts¶eg¶et, illetve el¶egedetlens¶eg¶et ugyanakkor a
hagyom¶anyos v¶arakoz¶asi mutat¶okon t¶ul sz¶amos egy¶eb, a v¶arakoz¶as ¶eszlel¶es¶evel
kapcsolatos t¶enyez}o is befoly¶asolja. Emiatt az expressz p¶enzt¶arak sikeres al-
kalmaz¶asa a m}ukÄod¶esi ¶es ¶eszlel¶esi folyamatok alapos vizsg¶alat¶at kÄoveteli meg
(Katz et al., 1991).
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE EFFECT OF EXPRESS CHECKOUTS

IN STORES ON THE WAITING PROCESS

Improving the waiting process at checkouts in stores is an important goal of op-
erations management. The paper presents a method for evaluating the e®ect of
express lines on the waiting process. An optimization model is developed which
minimizes the average waiting time in line with respect to the maximum number of
items allowed in the express lines. The research is based on a real case of a do-it-
yourself superstore, but the methodology applied at the store can be used generally.
The optimization model is completed with numerical sensitivity analyses. Sensitiv-
ity analyses show how the optimal value of the limit parameter changes if major
parameters of the model change. The results of these analyses help managers make
decisions about short and medium-term operations of express lines. The major con-
clusion of the paper is that the optimal operation of express lines does not improve
the average waiting time signi¯cantly, but the e®ect of non-optimal operation can
be very unfavorable.
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KARBANTART¶ASI STRAT¶EGI¶AK MONTE CARLO
OPTIMALIZ¶AL¶ASA1

KOV¶ACS ZOLT¶AN
Pannon Egyetem GTK

A karbantart¶asi tev¶ekenys¶eget alapvet}oen sztochasztikus esem¶enyek v¶altj¶ak
ki. A cikkben bemutatand¶o strat¶egia kiv¶alaszt¶as c¶elfÄuggv¶enye az Äosszes kÄolt-
s¶eg minimuma. A kÄolts¶egekn¶el a megel}oz¶es kÄolts¶egeit ¶es a meghib¶asod¶asok
bekÄovetkez¶es¶eb}ol ad¶od¶o kÄolts¶egeket tekintjÄuk. Ugyancsak ¯gyelembe vehet}ok
a le¶all¶asokb¶ol ad¶od¶o haszon¶aldozati kÄolts¶egek. A Monte Carlo optimaliz¶al¶ast
az teszi szÄuks¶egess¶e, hogy a hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok (¶es az ¶all¶asid}ok)
egy rendszeren belÄul tÄobbf¶ele eloszl¶ast kÄovethetnek, ez¶ert analitikus modell
¶altal¶anos esetre nem hozhat¶o l¶etre. A szimul¶aci¶os modell fontosabb elemei: a
hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok eloszl¶asa, a meghib¶asod¶asok kÄovetkezt¶eben ad¶od¶o
¶all¶asid}ok eloszl¶asa, a le¶all¶asok alkalomfÄugg}o kÄolts¶ege, a le¶all¶asok id}ofÄugg}o
kÄolts¶ege. Az egyes rendszerelemek kÄozÄotti saj¶atos logikai kapcsolatok ¶es
fÄugg}os¶egek ¯gyelembe vehet}ok. A cikkben bemutatunk n¶eh¶any szimul¶aci¶os
eszkÄozt is.

1 A karbantart¶asi tev¶ekenys¶eg optimaliz¶al¶a-
s¶anak elvi alapja

A karbantart¶asi strat¶egi¶at egyr¶eszr}ol a v¶allalati strat¶egia, m¶asr¶eszr}ol pedig a
karbantartand¶o berendez¶esek, eszkÄozÄok ¶allapota hat¶arozza meg. A gyakor-
latban a kÄovetkez}o n¶egy strat¶egi¶at szok¶as megkÄulÄonbÄoztetni:

² eseti,

² ciklikus,

² ¶allapotfÄugg}o,

² karbantart¶as-megel}oz¶es.

A sorrend egy¶uttal fejletts¶egi szintet is mutat. Az adott helyzett}ol fÄugg,
hogy melyik strat¶egia optim¶alis. Az eseti strat¶egia alkalmaz¶as¶an¶al megv¶arj¶ak
a meghib¶asod¶ast, csak ut¶ana tÄort¶enik jav¶³t¶as. A ciklikus strat¶egi¶an¶al vala-
milyen jellemz}ot}ol (p¶eld¶aul napt¶ari id}o, Äuzem¶ora, elv¶egzett munka, termelt
mennyis¶eg) tekintik fÄugg}onek az elhaszn¶al¶od¶ast. A jellemz}o adott ¶ert¶ek¶en¶el
megel}oz}o jav¶³t¶ast v¶egeznek. Ennek el}onye a nagyobb biztons¶ag, de bizonyos
m¶ert¶ek}u termel¶esi potenci¶al elveszik. Itt egyens¶ulyozni kell a meghib¶asod¶as

1Be¶erkezett: 2007. m¶ajus 21. E-mail: kovacsz@gtk.uni-pannon.hu.
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kock¶azata ¶es a visszamarad¶o (elvesz}o) teljes¶³t}ok¶epess¶eg-tartal¶ek kÄozÄott. Mind-
kett}o csÄokkent¶es¶ere szolg¶al az ¶allapotfÄugg}o strat¶egia, amely nem egy v¶altoz¶on
keresztÄul felt¶etelezi az elhaszn¶alts¶agot, hanem kÄozvetlenÄul m¶eri. A karban-
tart¶asmegel}oz¶es azt jelenti, hogy olyan a konstrukci¶o ¶es az Äuzemeltet¶es, hogy
nincs szÄuks¶eg karbantart¶asra.

Az egyes strat¶egi¶ak a gyakorlatban keverten is megjelennek. P¶eld¶aul az
¶allapotvizsg¶alat is lehet ciklikus.

Jelen dolgozatban az eseti ¶es a ciklikus strat¶egi¶akkal kapcsolatban v¶egzett
vizsg¶alatok egy lehets¶eges m¶odszertan¶at ¶es eredm¶enyeit mutatjuk be.

A megel}oz}o karbantart¶as elvi alapj¶at mutatja az 1. ¶abra. Az optim¶alisn¶al
kisebb ciklusid}on¶el a megel}oz¶esi, az optim¶alisn¶al nagyobb ciklusid}on¶el pedig
a meghib¶asod¶asok okozta kÄolts¶egek miatt lesz nagyobb az ÄosszkÄolts¶eg. Az
ilyen egyens¶ulyoz¶as kÄulÄonbÄoz}o t¶enyez}ok kÄozÄott (trade o®) kÄulÄonÄosen jellemz}o
a termel}o rendszerekre. (VÄorÄos, 1999)

Az ÄosszkÄolts¶egfÄuggv¶eny alakja |¶es ennek kÄovetkezt¶eben a javasolhat¶o
strat¶egia| k¶et t¶enyez}ot}ol fÄugg:

² a hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok eloszl¶as¶at¶ol,

² a v¶aratlan hiba elh¶ar¶³t¶asa ¶es a tervszer}u le¶all¶as sor¶an v¶egzett jav¶³t¶as
kÄolts¶eg¶enek ar¶any¶at¶ol.

Ha a v¶altoz¶o a ciklusid}o, akkor az ¶abra megv¶altozik. (2a-b. ¶abr¶ak). Eseti
strat¶egia javasolhat¶o, ha a kÄolts¶egminimum a v¶egtelenben van. (V¶egtelen
ciklusid}o, 2b. ¶abra.)

1. ¶abra. A ciklikus strat¶egia elvi alapja
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2a. ¶abra. Eseti strat¶egi¶an¶al a ciklusid}o optimuma a v¶egtelenben van

2b. ¶abra. Eseti strat¶egi¶an¶al a ciklusid}o v¶egtelen hossz¶u

2 A szimul¶aci¶os modell

A kÄulÄonbÄoz}o szint}u vezet}oi dÄont¶esek t¶amogat¶as¶anak fontos eszkÄoze lehet a
szimul¶aci¶o (Koltai { Jelinek, 1994). A karbantart¶asi dÄont¶esekhez tartoz¶o
szimul¶aci¶o a v¶eletlen esem¶enyeken alapul. Szimul¶aci¶oval olyan modellek is
vizsg¶alhat¶ok, amelyek analitikus megold¶as¶ara nincs lehet}os¶eg. Szimul¶aci¶oval
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nemcsak a val¶os, ¯zikai folyamatok elemezhet}ok, hanem azok kÄolts¶eg-kÄovet-
kezm¶enyei is (Koltai, 1995).

A sztochasztikus (Monte Carlo) szimul¶aci¶o r¶eg¶ota ¶es sz¶eles kÄorben alkal-
mazott eszkÄoz a v¶eletlennel terhelt folyamatokkal kapcsolatban. A karban-
tart¶as ¶es megb¶³zhat¶os¶ag terÄulet¶en jelent}os irodalmi el}ozm¶enye van. Bruzzone
¶es munkat¶arsai (Bruzzone et al., 2004.) turbin¶ak karbantart¶asa terÄulet¶en
v¶egeznek tÄobb ¶eve vizsg¶alatokat. KÄovesi J¶anos ¶es Andor GyÄorgy a Minitab
program felhaszn¶al¶as¶aval optimaliz¶altak karbantart¶asi ciklusid}ot (KÄovesi {
Andor, 1999). Kor¶abban a pap¶³riparban kerÄult sor strat¶egi¶ak szimul¶aci¶os
vizsg¶alat¶ara (KÄodmÄon { Kov¶acs, 2000).

A szimul¶aci¶os modell elve, hogy a m}ukÄod¶esi ¶es nem m}ukÄod¶esi esem¶e-
nyekhez gy}ujtjÄuk a gazdas¶agi vonatkoz¶asokat. TÄobbf¶ele karbantart¶asi cik-
lusid}ore kisz¶am¶³tva a c¶elfÄuggv¶enyt jellemz}o mutat¶osz¶amokat, lehet dÄonteni
a strat¶egi¶ar¶ol illetve a ciklusid}o ¶ert¶ek¶er}ol. A szimul¶aci¶os modell v¶azlata a
3. ¶abr¶an l¶athat¶o.

3. ¶abra. Az alkalmazott szimul¶aci¶os modell a gazdas¶agi jellemz}oket ¯gyeli

3 Egy fejlettebb modellez¶esi elj¶ar¶as

A szimul¶aci¶o folyamat¶anak kiv¶alaszt¶asa mellett l¶enyeges k¶erd¶es a konkr¶et
rendszermodell is. A k¶et modell kÄulÄonv¶alaszt¶asa azt eredm¶enyezi, hogy a
szimul¶aci¶os programot csak egyszer kell elk¶esz¶³teni, a kÄulÄonbÄoz}o rendszerek
modelljei adatk¶ent jelennek meg. Ehhez rugalmas, tÄobb esetben haszn¶alhat¶o
modellez¶esi technik¶ara van szÄuks¶eg.

Egy rendszer megb¶³zhat¶os¶ag¶at alapvet}oen a strukt¶ur¶aja hat¶arozza meg.
(Az¶ert ,,alapvet}oen", mert m¶as, p¶eld¶aul kÄornyezeti hat¶asok is lehets¶egesek,
de az ezekre adott v¶alasz ugyancsak fÄugg a rendszer strukt¶ur¶aj¶at¶ol.) A meg-
b¶³zhat¶os¶agot ebb}ol ad¶od¶oan a rendszerelemek megb¶³zhat¶os¶aga ¶es kapcsolatuk
hat¶arozza meg.

A megb¶³zhat¶os¶agelm¶eletben hagyom¶anyosan a blokkdiagram technik¶at al-
kalmazz¶ak a modellez¶esre. Ebben a p¶arhuzamos kapcsol¶as jelk¶epezi a ,,vagy"
kapcsolatot, a soros pedig az ,,¶es" kapcsolatot. B¶ar szeml¶eletes, ezzel a mo-
dellez¶essel tÄobb probl¶ema is van:
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² elvi probl¶ema, hogy a logikai kapcsolat elt}unik, ¯zikai anal¶ogi¶at al-
kalmaz, ami nem mindig igaz, hiszen ¯zikailag p¶arhuzamosan kÄotÄott
elemek is lehetnek olyan kapcsolatban, hogy tÄobb, vagy mindegyik
m}ukÄod¶ese szÄuks¶eges a rendszer m}ukÄod¶es¶ehez;

² csak tiszt¶an ,,¶es" ¶es ,,vagy" kapcsolatok megjelen¶³t¶es¶ere alkalmas, m¶as
logikai kapcsolatok, p¶eld¶aul ,,k az n-b}ol", felt¶eteles kapcsolat, fÄugg}os¶eg
nem jelen¶³thet}o meg;

² a rendszer megb¶³zhat¶os¶ag¶ara hat¶o t¶enyez}ok (p¶eld¶aul karbantart¶as) nem
jelen¶³thet}o meg;

² a fentiekb}ol ad¶od¶oan val¶os rendszerek szimul¶aci¶oj¶ara nem alkalmas.

A probl¶em¶akra a megold¶ast a modellez¶esi koncepci¶o ¶ujragondol¶asa adja.
Ehhez ¶ujra de¯ni¶aljuk az elem ¶es a kapcsolatok fogalm¶at. Eszerint a rend-
szerelem fogalm¶at t¶agan ¶ertelmezzÄuk:

Elem mindaz, ami a rendszer megb¶³zhat¶os¶ag¶at a benne lezajl¶o
(¶allapot)v¶altoz¶asok kÄovetkezm¶enyek¶ent befoly¶asolja.

N¶eh¶any p¶elda elemre:

² alkot¶or¶eszek

² kÄornyezeti hat¶asok (pl. energiahi¶any)

² az ir¶any¶³t¶as (ember) tervezte/okozta beavatkoz¶asok

² a rendszer okozta visszahat¶asok

¶Altal¶anoss¶agban ¶ugy is fogalmazhatunk, hogy a rendszerekben fell¶ep}o
hat¶asok jelennek meg a modellben elemk¶ent. Ezeknek csak egy lehets¶eges
esete egy ¯zikai Äosszetev}o meghib¶asod¶asa. Egy termel}o rendszer eset¶en elem-
nek kell tekintenÄunk pl. azt a ciklikus megel}oz¶esi strat¶egi¶at is, ami a g¶epek
bizonyos id}okÄozÄonk¶enti le¶all¶³t¶as¶at, majd ind¶³t¶as ut¶an a hibamentes m}ukÄod¶esi
id}o m¶er¶es¶enek ¶ujrakezd¶es¶et id¶ezi el}o. Ez a tev¶ekenys¶eg ugyanis ¶eppen az¶ert
van, hogy a rendszer megb¶³zhat¶os¶ag¶at |pozit¶³van| befoly¶asolja.

Az elemeket id}o ¶es kÄolts¶egadatok jellemzik:

² a hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok eloszl¶asa,

² az ¶all¶asid}ok eloszl¶asa,

² a le¶all¶asok alkalomfÄugg}o kÄolts¶egei,

² a le¶all¶asok id}ofÄugg}o kÄolts¶egei.

Ezeket ugyancsak nem tudja megjelen¶³teni a hagyom¶anyos blokkdiagram
technika. A hagyom¶anyos kapcsolat fogalom a rendszer megb¶³zhat¶os¶ag¶ara
gyakorolt hat¶asra utal. Az elemeket egym¶ast¶ol fÄuggetlennek tekinti. A fÄugg}o-
s¶egi ¶es egy¶eb viszonyok le¶³r¶as¶ara ugyancsak egy, a kor¶abbiakn¶al t¶agabban
¶ertelmezett kapcsolat fogalom szolg¶al:
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Kapcsolatnak nevezzÄuk a hat¶asok ¶erv¶enyesÄul¶esi m¶odj¶at.

Mivel ez sokf¶ele lehet, ez¶ert a modellben is tÄobbf¶ele m¶odon jelenhetnek
meg. A hagyom¶anyos blokkv¶azlatban a kapcsolatot az elemek kÄozÄotti vo-
nalak jelentik. Ezek csak a kapcsolat t¶eny¶ere utalnak, de a hat¶asokr¶ol nem
mondanak semmit, ¶es sz¶am¶³t¶og¶eppel sem kezelhet}ok. H¶atr¶anyuk tov¶abb¶a,
hogy csak a rendszermegb¶³zhat¶os¶agra gyakorolt kÄozvetlen hat¶ast mutatj¶ak.
(P¶eld¶aul soros kapcsol¶as eset¶en). Amellett, hogy a gra¯kus ¶abr¶azol¶as sor¶an
ezt a technik¶at megtartjuk, a modell egy m¶as, a szakirodalomb¶ol m¶ar is-
mert elemmel, a m}ukÄod¶esi ¶ut megad¶as¶aval b}ovÄul. Ez gyakorlatilag azon ele-
mek felsorol¶as¶at jelenti, amelyek egyidej}u m}ukÄod¶ese szÄuks¶eges ahhoz, hogy
a rendszer m}ukÄodjÄon. Egy ¶uton belÄul teh¶at az elemek ¶ES kapcsolatban van-
nak. Egy rendszerben tÄobb ilyen (l¶asd p¶arhuzamos kapcsol¶as), m}ukÄod¶esi ¶ut
is lehets¶eges, melyek kÄozÄul az egyik m}ukÄod}ok¶epess¶ege (minden hozz¶a tartoz¶o
elem m}ukÄodik) m¶ar biztos¶³tja a rendszer m}ukÄod¶es¶et. A m}ukÄod¶esi utak teh¶at
VAGY kapcsolatban vannak.

El}onye a m}ukÄod¶esi utak megad¶as¶anak, hogy bel}ole a rendszer m}ukÄod}o
vagy le¶allt ¶allapota az elemek ¶allapot¶anak ismeret¶eben a rendszerelemek t¶eny-
leges kapcsolat¶at¶ol fÄuggetlen algoritmussal, sz¶am¶³t¶og¶epi programmal megha-
t¶arozhat¶o. Ugyancsak el}ony, hogy az ¶ES ¶es VAGY kapcsolatokon k¶³vÄul m¶as
logikai kapcsolatok |bele¶ertve a fÄugg}os¶egeket is| sz¶eles kÄore alkalmazhat¶o.

A modellez¶esi m¶odszerre l¶athat¶o egy illusztr¶aci¶os p¶elda a 4. ¶abr¶an. Az ¶ab-
r¶an l¶athat¶o modell ¶ertelmez¶ese: A rendszer 1. ¶es 2. elemei ,,¶es" kapcsolatban
vannak egym¶assal, teh¶at b¶armelyik le¶all¶asa a rendszer le¶all¶as¶at eredm¶enyezi.
A rendszerm}ukÄod¶es rajtuk keresztÄul val¶osul meg, elemeik a m}ukÄod¶esi ¶utnak.
A k¶et elem kÄozÄott olyan fÄugg}os¶egi kapcsolat van, amely szerint a m¶asodik
elem le¶all¶asa eset¶en le¶all az els}o is. Ez azt jelenti. hogy az els}o elem felfÄug-
geszti a m}ukÄod¶es¶et. A rendszernek azonban van egy olyan eleme is, amelyen
keresztÄul m}ukÄod¶es nem val¶osul meg, de a tÄobbi elemen keresztÄul befoly¶asolja
a m}ukÄod¶est. NevezzÄuk ezt most karbantart¶asnak. Erre az a jellemz}o, hogy
bizonyos id}oszakonk¶ent le¶all¶³tja a 2. elem m}ukÄod¶es¶et, majd bizonyos ¶all¶asid}o
(megel}oz}o jav¶³t¶asi id}o) ut¶an ¶ujraind¶³tja.

4. ¶abra. A fejlettebb modellez¶esi elj¶ar¶as

1. elem 

3. karbantartás 

2. elem 

L 

U 
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Az elemeket jellemz}o id}o ¶es kÄolts¶egadatok:

² A hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok eloszl¶asa az 1. elemn¶el Weibull-eloszl¶as¶u,
® = 0;0005, ¯ = 2;1, a 2. elemn¶el norm¶alis eloszl¶as¶u, m = 800, ¾ = 120.
A karbantart¶ast a 2. elemre 700 ¶or¶ank¶ent v¶egzik (determinisztikusan).

² Az ¶all¶asid}ok eloszl¶asa az 1. elemn¶el norm¶alis eloszl¶as¶u, m = 10, ¾ = 1;5,
a m¶asodik elemn¶el norm¶alis eloszl¶as¶u, m = 25, ¾ = 3. A tervszer}u
karbantart¶as ideje a 2. elemn¶el norm¶alis eloszl¶as¶u, m = 20, ¾ = 2.

² A le¶all¶asok alkalomfÄugg}o kÄolts¶egei az 1. elemn¶el 30 EUR, a 2. elemn¶el
50 EUR.

² A le¶all¶asok id}ofÄugg}o kÄolts¶egei az 1. elemn¶el 15 EUR/h, a 2. elemn¶el 20
EUR/h.

² A rendszer egy¶orai m}ukÄod¶ese 200 EUR hasznot termel. (¶Altal¶anosan a
,,haszon" fogalm¶at haszn¶aljuk a nyeres¶eg, ¶es m¶as, az id}o szerinti fajlagos
k¶epz¶es¶en¶el probl¶em¶as mutat¶o helyett. A rendszer egy¶orai m}ukÄod¶es¶enek
a hasznoss¶ag¶at jelenti ¶ert¶ekben kifejezve.)

A |m¶ar sz¶am¶³t¶og¶epes inputra is alkalmas| le¶³r¶o modell az al¶abbi m¶odon
n¶ez ki:

M :! 1 ! 2 ! (A m}ukÄod¶esi ¶ut.)

1 : W (tm; ® = 0;0005; ¯ = 2;1) (A hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok eloszl¶asa az 1. elemre)
N(ta;m = 10; ¾ = 1;5) (Az ¶all¶asid}ok eloszl¶asa az 1. elemre)

2 : N(tm; m = 800; ¾ = 120) (A hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok eloszl¶asa a 2. elemre)
N(ta;m = 25; ¾ = 3) (Az ¶all¶asid}ok eloszl¶asa a 2. elemre)

3K : D(tm;¶ert¶ek = 700) (A karbantart¶asi id}okÄozÄok)
N(ta;m = 20; ¾ = 2) (A karbantart¶as ideje)

² Az egy ¶ora alatt termelt haszon: 200 EUR/h;

² 1. elem le¶all¶as¶ab¶ol sz¶armaz¶o kÄolts¶eg: alkalomfÄugg}o: 30 EUR; id}ofÄugg}o: 15 EUR/h;

² 2. elem le¶all¶as¶ab¶ol sz¶armaz¶o kÄolts¶eg: alkalomfÄugg}o: 50 EUR; id}ofÄugg}o: 20 EUR/h.

4 Szimul¶aci¶os k¶³s¶erletek

4.1 K¶³s¶erletek a szimul¶aci¶os szoftver veri¯k¶al¶as¶ara

A szimul¶aci¶os vizsg¶alatokra a VisSim vizu¶alis szimul¶aci¶os programot hasz-
n¶altuk. (A Visual Solutions term¶eke.) Ebben a kÄulÄonbÄoz}o matematikai
m}uveleteknek blokkok (t¶eglalapok) felelnek meg, amelyek kÄozÄott az adatok
vezet¶ekeken mennek. Az 5. ¶abr¶an l¶athat¶o p¶elda az adatok megad¶as¶ara. Az
¶abra bal fels}o r¶esz¶en l¶athat¶o cs¶uszk¶akkal k¶enyelmesen lehet v¶altoztatni a mo-
dell (ebben az esetben a v¶eletlensz¶am gener¶ator) param¶etereit. A jobboldali
r¶esz a norm¶al eloszl¶as¶u v¶eletlensz¶am gener¶ator ,,belseje", az m + u¾ k¶eplet
lek¶epez¶ese, ahol u standard norm¶alis eloszl¶as¶u eloszl¶as¶u. Alul az eredm¶enyek
megjelen¶³t¶ese l¶athat¶o. A blokkokba C szintaxissal k¶epletek is be¶³rhat¶ok.
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5. ¶abra. A VisSim modell ¶ep¶³t}oelemei

A kÄulÄonbÄoz}o jellemz}oj}u elemek viselked¶es¶enek szimul¶al¶as¶ara k¶eszÄult prog-
ram veri¯k¶al¶as¶ara az el}oz}o fejezet 2. elem¶et v¶alasztottuk. Ennek jellemz}oi:

² A hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok norm¶alis eloszl¶as¶uak, m = 800, ¾ = 120.

² Az ¶all¶asid}ok norm¶alis eloszl¶as¶uak, m = 25, ¾ = 3.

² A tervszer}u karbantart¶as ideje a 2. elemn¶el norm¶alis eloszl¶as¶u, m = 20,
¾ = 2. (Enn¶el a futtat¶asn¶al nem vettÄuk ¯gyelembe a karbantart¶ast.) A
k¶³s¶erletek sz¶ama 1 000 000 volt.
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¶Atlagos ¶Atlagos Id}oegys¶egre jut¶o jellemz}ok
m}ukÄod¶es ¶all¶as Haszon KÄolts¶eg Elmaradt A¡B ¡ C

(A) (B) haszon (C)
Analitikus 800 25 193,9394 0,666667 6,060606 187,2121
Szimul¶aci¶o 800,024 24,9985 193,9399 0,666613 6,06008 187,2132

1. t¶abl¶azat. A szimul¶aci¶os futtat¶asok ¶es az analitikus sz¶amol¶asok eredm¶enyei

Meg¶allap¶³that¶o, hogy az analitikus sz¶amol¶as ¶es a szimul¶aci¶o azonos ered-
m¶enyre vezetett. Az elv¶egzett sz¶am¶³t¶asok az eseti karbantart¶asi strat¶egi¶ara
vonatkoznak. K¶erd¶es, hogy jobb ¶ert¶eket lehet-e enn¶el kapni a m}ukÄod¶es meg-
szak¶³t¶as¶aval bizonyos id}o ut¶an ¶es egy gyorsabb tervszer}u jav¶³t¶as alkalmaz¶a-
s¶aval.

4.2 Karbantart¶as szimul¶aci¶oja

KÄulÄonbÄoz}o karbantart¶asi ciklusid}oket felt¶etelezve a fut¶asokra a 2. t¶abl¶azat
szerinti eredm¶enyek ad¶odtak (az els}o k¶et sor az eseti strat¶egi¶at mutatja, az
els}o sorban az analitikus sz¶amol¶as eredm¶enye l¶athat¶o).

Az eredm¶enyeket ¶abr¶azolva (6. ¶abra) l¶athat¶o, hogy a maximum helye 650
¶ora kÄorny¶ek¶en van.

6. ¶abra. Norm¶alis eloszl¶as¶u hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok eset¶en van optim¶alis ciklusid}o
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¶Atlagos ¶Atlagos Id}oegys¶egre jut¶o jellemz}ok
Ciklusid}o m}ukÄod¶es ¶all¶as Haszon KÄolts¶eg Elmaradt A¡ B ¡ C

(A) (B) haszon (C)
V¶egtelen 800 25 193,9394 0,666667 6,060606 187,2121
1000000 800,024 24,9985 193,9399 0,666613 6,06008 187,2132
400 399,994 20,0002 190,476 1,07145 9,52405 179,8805
500 499,808 20,0265 192,295 0,866681 7,70494 183,723379
550 549,266 20,0896 192,943 0,793517 7,05698 185,092503
600 597,708 20,2394 193,4495 0,735967 6,55054 186,162993
650 643,977 20,5324 193,8203 0,693215 6,17972 186,947365
700 686,366 21,0197 194,0571 0,667976 5,9493 187,439824
750 722,895 21,6994 194,1715 0,650002 5,82851 187,692988

800 751,953 22,4975 194,1901 0,645554 5,80992 187,734626
850 772,912 23,2937 194,1488 0,647915 5,85117 187,649715
900 786,402 23,974 194,0832 0,653376 5,91676 187,513064
1000 797,749 24,7605 193,9793 0,662861 6,02072 187,295719
2000 800,024 24,9985 193,9399 0,666613 6,06008 187,213207

2. t¶abl¶azat. Eredm¶enyek norm¶alis eloszl¶as¶u hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok eset¶en

Bizonyos m¶ert¶ek}u ellen}orz¶esre itt is lehet}os¶eg van, ugyanis a ciklusid}o
fÄuggv¶eny¶eben kÄonnyen sz¶am¶³that¶o a v¶arhat¶o ¶all¶asid}o. A sz¶am¶³t¶asok mell}oz¶e-
s¶evel kÄozÄoljÄuk a t¶abl¶azatot (3. t¶abl¶azat).

Ciklusid}o ¶All¶asid}o
Szimul¶aci¶oval Analitikusan

400 20,0002 20,0021453
500 20,0265 20,03104833
550 20,0896 20,09305213
600 20,2394 20,23895176
650 20,5324 20,52824887

700 21,0197 21,0116419
750 21,6994 21,6923056
800 22,4975 22,5
850 23,2937 23,3076944
900 23,974 23,9883581
1000 24,7605 24,76104824
2000 24,9985 25

3. t¶abl¶azat. A szimul¶alt ¶es sz¶am¶³tott ¶all¶asid}ok

4.3 Sz¶amol¶as tetsz}oleges eloszl¶assal

A m¶odszer igazi erej¶et az adja, hogy a hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok ¶es az ¶all¶as-
id}ok sz¶eles kÄor¶ere lehet azonos m¶odon az elemz¶eseket elv¶egezni. Legyen a
kÄovetkez}o elemz¶es t¶argya a kor¶abbi rendszer 1. eleme!

² A hibamentes m}ukÄod¶esi id}ok Weibull-eloszl¶as¶uak, ® = 0;0005, ¯ = 2;1.

² Az ¶all¶asid}ok norm¶alis eloszl¶as¶uak, m = 10, ¾ = 1;5.

² A tervszer}u karbantart¶as ideje az 1. elemn¶el legyen determinisztikusan
6 h.

² Az 1. elem le¶all¶as¶ab¶ol sz¶armaz¶o kÄolts¶eg: alkalomfÄugg}o: 30 EUR, id}o-
fÄugg}o: 15 EUR/h
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¶Atlagos ¶Atlagos Id}oegys¶egre jut¶o jellemz}ok
Ciklusid}o m}ukÄod¶es ¶all¶as Haszon KÄolts¶eg Elmaradt A¡B ¡ C

(A) (B) haszon (C)
V¶egtelen 33,052 10 153,54495 4,180955 46,455054 102,9089375
1000000 33,1218 9,99814 153,6263 4,17367 46,3737 103,07893
20 18,393 6,94623 145,1742 5,29481 54,8258 85,05359
25 21,9311 7,39823 149,5525 4,80644 50,4475 94,29856
30 24,8879 7,86968 151,952 4,51942 48,048 99,38458
35 27,2608 8,32671 153,2043 4,35267 46,7957 102,05593
40 29,0871 8,74031 153,7889 4,25891 46,2111 103,31889
45 30,4342 9,09096 153,9992 4,20907 46,0008 103,78933
50 31,3877 9,36913 154,0261 4,18413 45,9739 103,86807

60 32,4595 9,73208 153,8673 4,171 46,1327 103,5636
70 32,8804 9,9036 153,7043 4,17337 46,2957 103,23523
80 33,0196 9,97096 153,6163 4,17662 46,3838 103,05588
100 33,067 9,99683 153,572 4,17874 46,428 102,96526
200 33,0714 9,99803 153,5725 4,17862 46,4275 102,96638

4. t¶abl¶azat. Az 1. elem futtat¶asi eredm¶enyei

A futtat¶asok eredm¶enyei az els}o elemre a 4. t¶abl¶azatban l¶athat¶ok, az els}o
sor itt is analitikus sz¶amol¶assal ad¶odott. A 4. t¶abl¶azatb¶ol ¶es a 7. ¶abr¶ab¶ol is
l¶athat¶o, hogy b¶ar sz¶amszer}uen van maximumhely, ez (103,87) azonban alig
nagyobb a v¶egtelen ciklusid}ohÄoz (eseti strat¶egia) tartoz¶o ¶ert¶ekn¶el (103,08), a
kÄulÄonbs¶eg ad¶odhat a szimul¶alt adatok sz¶or¶as¶ab¶ol.

Az optimum megl¶ete, ¶ert¶eke term¶eszetesen fÄugg a v¶alasztott c¶elfÄuggv¶enyt}ol.
Ha az elmaradt hasznot nem vesszÄuk ¯gyelembe, a 8. ¶abr¶an l¶athat¶o diagramot
kapjuk. Ennek m¶ar j¶ol kivehet}o maximuma van 50 ¶ora kÄorny¶ek¶en.

7. ¶abra. Az eseti strat¶egia optim¶alis
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8. ¶abra. Ha csak a kiad¶as jelleg}u kÄolts¶egeket vesszÄuk ¯gyelembe,

van optim¶alis ciklusid}o

A gener¶alt id}o- ¶es kÄolts¶egadatok a szimul¶aci¶o sor¶an megjelen¶³thet}ok. (9,
10. ¶abra.) A 9. ¶abr¶an a m}ukÄod¶esi id}oket az 550 ¶or¶ank¶enti karbantart¶as
csonkolja. Alul az ¶all¶asid}ok l¶athat¶ok. A k¶³s¶erletek sz¶ama 1 000 000 volt.

9. ¶abra. A gener¶alt m}ukÄod¶esi ¶es ¶all¶asid}ok
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10. ¶abra. A kÄolts¶egadatok gy}ujt¶ese a szimul¶aci¶o sor¶an

5 KÄovetkeztet¶esek

A kapott eredm¶enyek azt igazolj¶ak, hogy szimul¶aci¶o alkalmaz¶as¶aval val¶oban
hat¶ekonyan lehet megoldani analitikusan probl¶em¶as feladatokat is. Bizonyos
probl¶emat¶³pusokn¶al c¶elszer}u ¶altal¶anos modell kezel¶es¶ere alkalmas szoftvert
k¶esz¶³teni, ami kÄulÄonbÄoz}o konkr¶et rendszerekre alkalmazhat¶o. Tanuls¶agos az
is, hogy a c¶elfÄuggv¶eny megv¶alaszt¶asa kritikus lehet a strat¶egi¶aval kapcsolatos
dÄont¶esek meghozatal¶an¶al.

A bemutatott optimaliz¶al¶ashoz hasonl¶ot alkalmazunk az oktat¶asban is.
Szeml¶eletess¶eg folyt¶an seg¶³ti a hallgat¶okat a Monte Carlo szimul¶aci¶o l¶enyeg¶e-
nek meg¶ert¶es¶eben.
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MONTE CARLO OPTIMIZATION OF MAINTENANCE STRATEGIES

Maintenance activities are triggered basically by stochastic events. In this article
the objective function of choosing strategy is the minimum of total costs. Preventive
and failure related costs are taken into consideration as well as opportunity costs.
The necessity of Monte Carlo simulation is the fact that that failure free (and
standstill) times might have di®erent distribution hence there is no way to create
a general analytical model. Basic elements of the simulation model: distribution
of failure free time, distribution of standstill time, frequency dependent standstill
time costs, time dependent standstill costs. Interdependency among elements can
be taken into consideration. Author presents simulation tools also.
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A MARKETING, A TERMEL¶ES ¶ES A LOGISZTIKA
HOZZ¶AJ¶ARUL¶ASA A V¶ALLALATI

EREDM¶ENYESS¶EGHEZ1

DEMETER KRISZTINA { KOLOS KRISZTINA
Budapesti Corvinus Egyetem

A v¶allalatok komplex szervezetek, ahol a tev¶ekenys¶egeknek ¶es folyamatok-
nak megfelel}oen kell m}ukÄodniÄuk, ha a v¶allalat eredm¶enyes akar lenni. Sok
t¶enyez}ot}ol fÄugg, hogy mikor melyik tev¶ekenys¶eg kap nagyobb hangs¶ulyt, vagy
¶eppen m}ukÄodik a h¶att¶erben. Mivel a szervezeti funkci¶oknak kÄulÄon szakiro-
dalma van, ¶es fÄuggetlen gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek, ez¶ert a
kÄozÄottÄuk val¶o ¶atj¶ar¶as ritka. ¶Igy nagyon kev¶es ismeretÄunk van arr¶ol, hogy
az egyes funkci¶ok egyÄuttesen mik¶ent j¶arulnak hozz¶a a v¶allalati sikerhez. A
Budapesti Corvinus Egyetem Versenyk¶epess¶egkutat¶o KÄozpontj¶anak 2004-ben
lek¶erdezett k¶erd}o¶³ve alapj¶an, ami 154 feldolgoz¶oipari v¶allalat adatait tartal-
mazza, azt vizsg¶aljuk, hogy az ell¶at¶asi l¶anc h¶arom l¶enyeges v¶allalati funkci¶oja,
a marketing, a termel¶es ¶es a logisztika milyen m¶ert¶ekben j¶arul hozz¶a az Äuzleti
eredm¶enyess¶eghez. Az eredm¶enyek szerint a marketingnek ¶es a termel¶esnek
er}osebb hat¶asa van a v¶allalati teljes¶³tm¶enyre, mint a logisztik¶anak. A h¶arom
funkci¶o egyÄuttesen csek¶ely, b¶ar statisztikai ¶ertelemben szigni¯k¶ans szerepet
j¶atszik az Äuzleti sikerben.

1 Bevezet¶es

A globaliz¶aci¶o eredm¶enyek¶eppen a piacokon egyre ¶ad¶azabb verseny zajlik,
ami folyamatos fejleszt¶est k¶³v¶an a v¶allalatokt¶ol, ha t¶ul akarnak ¶elni. Mivel
a p¶enzÄugyi er}oforr¶asok korl¶atozottak, ez¶ert a v¶allalatoknak dÄonteniÄuk kell,
hogy melyek azok a beruh¶az¶asi terÄuletek, amelyek a legnagyobb hozad¶ekkal
kecsegtetnek. Az er}osÄod}o folyamatszeml¶elet ellen¶ere a v¶allalatok rendszerint
m¶eg mindig funkcion¶alis sil¶okban gondolkodnak. Ez¶ert a beruh¶az¶asi dÄont¶esek
is a funkcion¶alis terÄuletek kÄozÄotti hatalmi harcokban d}olnek el.

Tanulm¶anyunkban el}oszÄor megn¶ezzÄuk, mit jelenthet a marketing, a ter-
mel¶es ¶es a logisztika |mint kÄulÄon¶all¶o m}ukÄod¶esi egys¶egek| funkcion¶alis ki-
v¶al¶os¶aga. Az adatb¶azis bemutat¶asa ut¶an funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agi sk¶al¶akat
k¶epezÄunk, hogy m¶erni tudjuk egy-egy v¶allalaton belÄul a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag
szintj¶et. Ezt kÄovet}oen elemezzÄuk a k¶epzett mutat¶ok kapcsolat¶at a v¶allalati
teljes¶³tm¶ennyel, a m¶erettel, a tulajdon jelleg¶evel, a diverzi¯k¶aci¶o szintj¶evel, a
piaci c¶elokkal ¶es a v¶altoz¶asokkal szembeni attit}udÄokkel. Megvizsg¶aljuk azt is,
hogy milyen m¶ert¶ekben j¶arul hozz¶a a h¶arom funkcion¶alis terÄulet egyÄuttesen a

1Be¶erkezett: 2007. janu¶ar 29. E-mail: krisztina.demeter@uni-corvinus.hu,
krisztina.kolos@uni-corvinus.hu.
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v¶allalati teljes¶³tm¶enyhez. K¶epezÄunk v¶allalati csoportokat, hogy jobban meg
tudjuk ragadni az egyes funkcion¶alis terÄuletek kiv¶al¶os¶ag¶anak egyÄuttmozg¶asi
jellemz}oit. V¶egÄul, term¶eszetesen, levonjuk a f}o kÄovetkeztet¶eseket.

2 Funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag

Marketing

A marketing v¶allalaton belÄuli megjelen¶es¶evel, a tev¶ekenys¶egek jellemz¶es¶evel
sz¶amos hazai ¶es nemzetkÄozi kutat¶as foglalkozott. Ber¶acs ¶es Kolos (1994) ku-
tat¶asai alapj¶an l¶athat¶o, hogy a marketingorient¶alt hazai v¶allalatok jobb ered-
m¶enyeket ¶ertek az ¶ert¶ekes¶³t¶esi volumen ¶es a piacr¶eszesed¶es vonatkoz¶as¶aban.
Tov¶abbi kutat¶asok (Hooley ¶es Jobber, 1986; Hooley 1993) a marketing v¶alla-
lati teljes¶³tm¶enyre gyakorolt hat¶as¶at empirikus adatokkal t¶amasztott¶ak al¶a.

A v¶allalatok r¶esz¶er}ol azonban jogosan merÄul fel a k¶erd¶es, hogy vajon el¶eg
fejlett-e marketingtev¶ekenys¶egÄuk a hazai v¶allalatokhoz vagy az ipar¶ag hasonl¶o
v¶allalataihoz k¶epest. Ez¶ert szÄuks¶egesnek l¶atszik egy olyan m¶er}osk¶ala kialak¶³-
t¶asa, amely komplex m¶odon m¶eri a marketingteljes¶³tm¶enyt, ¶es alkalmas arra,
hogy egy konkr¶et mutat¶osz¶ammal visszajelz¶est adjon a v¶allalat tev¶ekenys¶e-
g¶er}ol, annak id}obeni v¶altoz¶as¶ar¶ol, illetve m¶as funkci¶okhoz val¶o viszony¶ar¶ol.

A marketing m¶er}osk¶ala kialak¶³t¶as¶an¶al a piacorient¶aci¶o, ¶es a v¶allalati er}o-
forr¶asok elm¶eleteire t¶amaszkodtunk. Narver ¶es Slater (1990) a piacorient¶aci¶ot
egy olyan v¶allalati kult¶urak¶ent hat¶arozz¶ak meg, amely eredm¶enyesen j¶arul
hozz¶a a magasabb vev}oi ¶ert¶ek megteremt¶es¶ehez. A szerz}ok h¶arom t¶enyez}ot
kÄulÄonbÄoztetnek meg: vev}o-orient¶aci¶ot, versenyt¶ars-orient¶aci¶ot, ¶es funkci¶ok
kÄozÄotti koordin¶aci¶ot. A piacorient¶aci¶o alapja teh¶at a vev}oi ig¶enyek megis-
mer¶ese, ¶es kiel¶eg¶³t¶ese, a versenyt¶arsak tev¶ekenys¶eg¶enek nyomon kÄovet¶ese, a
v¶allalat er}oss¶egeinek, gyenges¶egeinek ismerete, illetve a pozicion¶al¶as r¶ev¶en
a term¶ekek ¶es szolg¶altat¶asok megkÄulÄonbÄoztet¶ese a versenyt¶arsakt¶ol. A har-
madik t¶enyez}o utal a marketingfunkci¶o azon saj¶atoss¶ag¶ara, hogy e funkci¶o
sikere alapvet}oen fÄugg att¶ol, hogyan tud egyÄuttm}ukÄodni a v¶allalat m¶as funk-
ci¶oival, p¶eld¶aul az emberi er}oforr¶as-menedzsmenttel, a termel¶essel, a logisz-
tik¶aval. Kohli ¶es Jaworski (1990) felfog¶as¶aban a piacorient¶aci¶o a kÄovetkez}o
elemekb}ol ¶all: inform¶aci¶oszerz¶es a fogyaszt¶okr¶ol ¶es a versenyt¶arsakr¶ol (intelli-
gence generation), az inform¶aci¶oknak a v¶allalaton belÄuli form¶alis ¶es inform¶alis
¶aramoltat¶asa (dissemination), valamint a v¶alaszk¶epess¶eg (responsiveness). A
fent eml¶³tett kutat¶ok k¶es}obbi munk¶aikban tesztelt¶ek is az ¶altaluk kifejlesztett
sk¶al¶akat, ¶es pozit¶³v ÄosszefÄugg¶est tal¶altak a teljes¶³tm¶ennyel (pro¯t). A piac-
orient¶aci¶o ¶es a teljes¶³tm¶eny kapcsolat¶at vizsg¶al¶o kutat¶asokr¶ol Deshpande ¶es
Farley (2004) ad ¶atfog¶o k¶epet.

Az er}oforr¶as-elm¶eletnek ¶es a piacorient¶aci¶onak sz¶amos kapcsol¶od¶asi pont-
ja van, hiszen az er}oforr¶asok lehetnek emberek, inform¶aci¶ok, tud¶as, v¶allalati
saj¶atoss¶agok. Hooley ¶es t¶arsai (1998) a marketingeszkÄozÄok n¶egy form¶aj¶at
hat¶arozt¶ak meg, ezek a kÄovetkez}ok: vev}oalap¶u eszkÄozÄok (customer-based as-
sets), az eloszt¶asi csatorna eszkÄozei (supply chain assets), bels}o eszkÄozÄok (in-
ternal assets), ¶es szÄovets¶eg-alap¶u eszkÄozÄok (alliance-based assets).
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Termel¶es

A termel¶es versenyk¶epess¶egben j¶atszott szerep¶evel legink¶abb a '80-as ¶evek
v¶eg¶et}ol a '90-es ¶evek kÄozep¶eig terjed}o id}oszakban foglalkoztak a vil¶agsz¶³n-
vonal¶u termel¶es keret¶eben. Sok kutat¶o vizsg¶alta azt a k¶erd¶est, hogy milyen
jellemz}okkel ¶³rhat¶o le a vil¶agsz¶³nvonal¶u termel¶es. Legel}oszÄor Hayes-Wheel-
wright (1984) haszn¶alta a fogalmat, amit k¶es}obb kicsit m¶as ¶ertelmez¶esben
Schonberger (1986) ¶es Gi± et al. (1990) is ¶atvett. Az akkoriban v¶egzett em-
pirikus kutat¶asok ¶es gyakorlati tapasztalatok alapj¶an a v¶allalatok vil¶agsz¶³n-
vonal¶u termel¶es¶enek k¶et sarkalatos pontja a minden t¶eren tan¶us¶³tott legjobb
termel¶esi gyakorlat ¶es az ezzel p¶arhuzamosan jelentkez}o magas sz¶³nvonal¶u
teljes¶³tm¶eny (Collins et al. 1996; Flynn et al., 1999; Prabhu et al., 2000;
Voss-Blackmon, 1996). A k¶et f}o dimenzi¶ot sz¶amos jellemz}ovel ragadt¶ak meg.

A termel¶esi gyakorlat szintj¶et meghat¶aroz¶o t¶enyez}ok a kÄovetkez}ok

² Munkaer}o ismereteinek nÄovel¶ese, folyamatos k¶epz¶es (Hayes-Wheelwright,
1984). Ide tartozik a gyakornoki rendszerek ki¶ep¶³t¶ese, iskol¶akkal tar-
tott kapcsolatok ¶apol¶asa, a munkaer}o ÄosztÄonz¶ese ¶es motiv¶al¶asa, a tud¶as
t¶amogat¶asa ¶es m¶er¶ese, a keresztk¶epz¶es ¶es rot¶aci¶o haszn¶alata stb.

² Munkaer}o bevon¶asa, feladatok deleg¶al¶asa (Hayes-Wheelwright, 1984).
Els}osorban a menedzsment ¶es a dolgoz¶ok kÄozÄotti korl¶atok le¶ep¶³t¶es¶et, a
munk¶asok dÄont¶esi jogkÄor¶enek nÄovel¶es¶et takarja.

² Gy¶art¶asi technol¶ogia folyamatos fejleszt¶ese (Hayes-Wheelwright, 1984).
A g¶epek folyamatos, h¶azon belÄuli, vagy legal¶abbis a sz¶all¶³t¶oval szoros
kapcsolatban val¶o fejleszt¶es¶er}ol, a technol¶ogia ¶es a hozz¶a szÄuks¶eges szoft
ismeretek egyens¶ulyban tart¶as¶ar¶ol sz¶ol.

² Fogyaszt¶okÄozpont¶us¶ag, min}os¶egmenedzsment (Hayes-Wheelwright, 1984).
A min}os¶eget, annak szintj¶et a fogyaszt¶oi elv¶ar¶asoknak kell meghat¶aroz-
nia, ¶es tÄorekedni kell ennek a szintnek a folyamatos el¶er¶es¶ere minden
dolgoz¶o bevon¶as¶aval.

² Folyamatf¶okusz (Flynn et al., 1999). Ez a szempont m¶ar a '90-es ¶evek
term¶eke, amikor a vesztes¶egek kikÄuszÄobÄol¶es¶ere val¶o tÄorekv¶es, illetve az
¶atfut¶asi id}ok radik¶alis csÄokkent¶es¶enek fogyaszt¶oi elv¶ar¶asa kik¶enyszer¶³-
tette a v¶allalatokb¶ol a folyamatok ¶atgondol¶as¶at.

² JIT kulcselemei (h¶uz¶asos rendszer, ¶at¶all¶³t¶asi id}o csÄokkent¶ese) (Flynn
et al., 1999). A JIT rendszer eg¶eszen ¶uj alapokra helyezte a termel¶esi
rendszereket. R¶eszben ennek term¶eke a folyamatf¶okusz is, ami azon-
ban a JIT-t¶ol fÄuggetlenÄul is versenyk¶epess¶eget nÄovel}o t¶enyez}ov¶e v¶alt.
A JIT kulcselemei kÄoz¶e els}osorban a k¶eszletcsÄokkent¶est c¶elz¶o, fogyaszt¶oi
ig¶enyekb}ol kiindul¶o h¶uz¶asos rendszer ¶es az ¶at¶all¶³t¶asi-id}o csÄokkent¶es sorol-
hat¶o.

² Gy¶art¶asi rendszer (Voss-Blackmon, 1996 ¶es Collins et al., 1996). Ezt a
dimenzi¶ot az IBM szervez¶es¶eben lezajlott, a termel¶es eur¶opai sz¶³nvona-
l¶anak meghat¶aroz¶as¶ara szervezett kutat¶as (Made in Europe, MIE) nem
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r¶eszletezte, csak felsorol¶asszer}uen tartalmazta. Val¶osz¶³n}uleg a kor¶abbi-
akban m¶ar felsorolt t¶enyez}ok, p¶eld¶aul a gy¶art¶asi technol¶ogia korszer}u-
s¶ege, Äosszehangolts¶aga, a gy¶art¶as szervez¶esi k¶erd¶esei sorolhat¶ok ide.

² Logisztika (Voss-Blackmon, 1996 ¶es Collins et al., 1996). Hasonl¶oan a
kor¶abbi szemponthoz ezt a dimenzi¶ot is a MIE kutat¶as eml¶³ti, r¶eszletez¶es
n¶elkÄul. Mindenesetre ezzel a t¶enyez}ovel a kutat¶ok m¶ar jelzik, hogy a
termel¶es egy anyag¶araml¶asi rendszer r¶esze, att¶ol nem tud fÄuggetlenÄul
m}ukÄodni ¶es j¶ol teljes¶³teni.

² P¶arhuzamos fejleszt¶es (Voss-Blackmon, 1996 ¶es Collins et al., 1996).
A p¶arhuzamos fejleszt¶es megint a termel¶es nyit¶as¶at jelzi, ez¶uttal az
innov¶aci¶o fel¶e. A term¶ek ¶elettartamok rÄovidÄul¶es¶evel a term¶ekek gyors
termel¶esbe v¶etele ¶es felfuttat¶asa kritikus t¶enyez}o a v¶allalatok jÄovedel-
mez}os¶eg¶eben.

A felsorolt t¶enyez}ok v¶allalati teljes¶³tm¶enyhez val¶o hozz¶aj¶arul¶as¶at Flynn
(1999) empirikusan is igazolta. Az az¶ota eltelt id}oben, az ell¶at¶asi l¶anc me-
nedzsment el}oretÄor¶es¶evel egyre tÄobben hangs¶ulyozz¶ak a v¶allalaton belÄuli ¶es
azok kÄozÄotti integr¶aci¶o szerep¶et a versenyk¶epess¶eg el¶er¶es¶eben (Ballou et al.,
2000, Narasimhan { Kim, 2001; Scannel et al., 2000; Vickery et al., 2003;
Rosenzweig et al. 2003). A termel¶esben ez els}osorban a) az inform¶aci¶os
rendszerek Äosszekapcsol¶as¶aban, azaz az inform¶aci¶o¶araml¶as felgyorsul¶as¶aban
¶es a tervez¶esi rendszerek megoszt¶as¶aban nyilv¶anul meg (versenyk¶epess¶egre
gyakorolt pozit¶³v hat¶as¶at tÄobb irodalmi forr¶as is al¶at¶amasztja, pl. Ballou et
al., 2000, Narasimhan { Kim, 2001), valamint b) a v¶allalati tev¶ekenys¶egek
letisztul¶as¶aban, ¶es ezzel p¶arhuzamosan a kiszervez¶es egyre gyakoribb meg-
jelen¶es¶eben ¶erhet}o tetten. Kannan ¶es Tan (2005) megvizsg¶alt¶ak a JIT, a
TQM ¶es az ell¶at¶asi l¶anc menedzsment kÄozÄotti kapcsolatot. Azt tal¶alt¶ak, hogy
mindh¶aromnak megvannak a saj¶at jellemz}oik ¶es c¶eljaik, ¶es k¶epesek a v¶alla-
lati teljes¶³tm¶enyre pozit¶³v hat¶ast gyakorolni. A v¶allalatoknak azonban meg
kell tal¶alniuk a szinergi¶akat kÄozÄottÄuk, hogy val¶oban magasabb teljes¶³tm¶enyt
tudjanak el¶erni.

A MIE kutat¶asban alkalmazott modell szerint a j¶o termel¶esi gyakorlat
vezet a j¶o termel¶esi teljes¶³tm¶enyhez, ¶es ezek ered}oje a j¶o Äuzleti teljes¶³tm¶eny.
A termel¶esi teljes¶³tm¶eny teh¶at a moder¶al¶o v¶altoz¶o a termel¶esi gyakorlat ¶es az
Äuzleti teljes¶³tm¶eny kÄozÄott. A termel¶esi teljes¶³tm¶eny operacionaliz¶al¶asakor a
termel¶esi szakirodalomban j¶ol ismert versenyel}ony forr¶asokat (termel¶esi kÄolt-
s¶eg, min}os¶eg, sz¶all¶³t¶asi megb¶³zhat¶os¶ag ¶es id}o, rugalmass¶ag) fogt¶ak meg muta-
t¶okkal. A MIE kutat¶as objekt¶³v ¶es szubjekt¶³v mutat¶okat egyar¶ant haszn¶alt.

Logisztika

A Michigan ¶Allami Egyetem kutat¶oi h¶arom egym¶ast kÄovet}o kutat¶ast csin¶altak
1989 ¶es 1995 kÄozÄott, hogy felt¶arj¶ak a logisztikai kiv¶al¶os¶aghoz vezet}o utat (The
Global Logistics Research Team, 1995). A Leading Edge Logistics: Compet-
itive Positioning for the 1990's kutat¶as 1989-ben elk¶eszÄult anyaga szerint a



A marketing, a termel¶es ¶es a logisztika hozz¶aj¶arul¶asa . . . 203

legjobban teljes¶³t}o v¶allalatok magatart¶as jellemz}oi a kÄovetkez}ok (Bowersox
et. al., 1989): 1) nagyfok¶u elkÄotelezetts¶eg felmutat¶asa a fogyaszt¶ok fel¶e; 2)
hangs¶uly az alapteljes¶³tm¶eny biztos¶³t¶as¶an; 3) ki¯nomult logisztikai megold¶a-
sok fejleszt¶ese; 4) tervez¶es hangs¶ulyoz¶asa; 5) sz¶eles ¶³v}u funkcion¶alis kontroll
biztos¶³t¶asa; 6) magas fokon formaliz¶alt logisztikai folyamat; 7) rugalmass¶ag
hangs¶ulyoz¶asa; 8) kÄuls}o szÄovets¶egesek ir¶anti elkÄotelezetts¶eg; 9) inform¶aci¶o-
technol¶ogiai beruh¶az¶asok; 10) ¶atfog¶o teljes¶³tm¶enym¶er¶es.

Ezt kÄovette a Logistical Excellence kutat¶as (Bowersox et al, 1992), amely
egy legjobb gyakorlat modellt ¶all¶³tott fel. A modell szerint a legjobb gyakorlat
a bels}o logisztikai folyamatok integr¶aci¶oj¶anak eredm¶enye, amit a kÄuls}o ell¶at¶asi
l¶anc kapcsolatok integr¶aci¶oja kÄovet. A bels}o integr¶aci¶o f}o let¶etem¶enyesei a
logisztikai folyamatok formaliz¶al¶asa, a megfelel}o technol¶ogia adapt¶al¶asa ¶es a
folyamatos teljes¶³tm¶enym¶er¶es. A kÄuls}o integr¶aci¶o alkot¶or¶eszei az inform¶aci¶o
megoszt¶asa, az Äosszekapcsolhat¶os¶ag ¶es a v¶allalatok kÄozÄotti logisztikai folya-
matok formaliz¶al¶asa.

A harmadik kutat¶as haszn¶alta el}oszÄor a vil¶agsz¶³nvonal¶u logisztika (world
class logistics) fogalm¶at. A kutat¶ocsoport kutat¶asaik alapj¶an a logisztik¶at
k¶epess¶eg alapon de¯ni¶alta ¶es meglehet}osen t¶agan ¶ertelmezte. Az empirikus
vizsg¶alatok sor¶an n¶egy f}o k¶epess¶egcsoportot (kompetenci¶at) hat¶aroztak meg,
amelyek Äosszesen a z¶ar¶ojelekben tal¶alhat¶o 17 k¶epess¶egen keresztÄul jelennek
meg:

² pozicion¶al¶as (strat¶egia, ell¶at¶asi l¶anc, h¶al¶ozat, szervezet),

² integr¶aci¶o (ell¶at¶asi l¶anc egys¶eges¶³t¶es, IT, inform¶aci¶omegoszt¶as, Äossze-
kapcsol¶od¶as, standardiz¶aci¶o, egyszer}us¶³t¶es, fegyelem)

² agilit¶as (relevancia, rugalmass¶ag, alkalmazkod¶as) ¶es

² m¶er¶es (funkci¶o ¶ert¶ekel¶ese, folyamat ¶ert¶ekel¶ese, benchmarking).

Shang ¶es Marlow (2005) a logisztikai k¶epess¶egek ¶es a teljes¶³tm¶eny kÄozÄotti
kapcsolatot vizsg¶alt¶ak Tajvanban. Kutat¶asaik sor¶an azt tal¶alt¶ak, hogy az
inform¶aci¶o alap¶u k¶epess¶eg a legfontosabb, mivel ez hat¶ast gyakorol m¶as k¶e-
pess¶egekre, p¶eld¶aul a benchmarkingra ¶es a rugalmass¶agra, ¶es a logisztikai
teljes¶³tm¶enyen keresztÄul pozit¶³v a p¶enzÄugyi teljes¶³tm¶enyre gyakorolt hat¶asa is.
Fawcett ¶es Cooper (1998) egy longitudin¶alis tanulm¶any alapj¶an a logisztikai
teljes¶³tm¶enym¶er¶es fontoss¶ag¶at hangs¶ulyozz¶ak, mint a siker el¶er¶es¶ehez vezet}o
eszkÄozt.

A szakirodalom ¶attekint¶ese alapj¶an a kutat¶ok rendszerint bels}o funk-
cion¶alis probl¶em¶akkal foglalkoznak, vagy speci¶alis kapcsolatokat vizsg¶alnak
k¶et vagy tÄobb funkcion¶alis terÄulet kÄozÄott. N¶eha m¶eg m¶erik is e kapcsola-
tok teljes¶³tm¶enyre gyakorolt hat¶as¶at, de nem az egyes funkcion¶alis terÄuletek
teljes ¶es egyenk¶enti hozz¶aj¶arul¶as¶aval foglalkoznak. P¶eld¶aul olvashatunk a
marketing ¶es a termel¶es kapcsolat¶ar¶ol (Parente, 1998), a marketing ¶es a lo-
gisztika egyÄuttm}ukÄod¶es¶er}ol (Ellinger et al, 2000; Mollenkopf et al, 2000), vagy
tÄobb mint k¶et funkci¶o kapcsolat¶ar¶ol, jellemz}oen ¶ugy, hogy egy funkcion¶alis
terÄuletr}ol kiindulva vizsg¶alnak n¶eh¶any m¶asikat. P¶eld¶aul, Ruekert ¶es t¶arsai
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(1987) ¶es Kahn-McDonough (1997) marketing szemszÄoget haszn¶alt; Gimenez-
Ventura (2003) a logisztikai terÄuletb}ol indult ki. M¶as cikkek dÄont¶eshozatali
vagy folyamataspektusb¶ol vizsg¶al¶odtak, de nem elemezt¶ek a funkci¶ok teljes
hozz¶aj¶arul¶as¶at (Morash, 1997). Az ell¶at¶asi l¶anc irodalom tov¶abb er}os¶³ti az
integr¶aci¶o ¶es koordin¶aci¶o szÄuks¶egess¶eg¶et (Ballou et al, 2000), de szint¶en nem
foglalkozik a funkci¶ok hozz¶aj¶arul¶as¶anak k¶erd¶es¶evel.

CikkÄunkben az integr¶aci¶o ¶es versenyk¶epess¶eg k¶erd¶es¶et olyan ir¶anyb¶ol kÄoze-
l¶³tjÄuk meg, amelyre nem tal¶altunk p¶eld¶at az irodalomban. Abb¶ol a feltev¶esb}ol
indulunk ki, hogy minden szervezeti funkci¶o |kÄoztÄuk a marketing, a terme-
l¶es ¶es a logisztika is| igazolni akarja l¶etjogosults¶ag¶at. Ennek egyik m¶odja,
hogy a funkcion¶alis terÄuletek egyenk¶ent milyen m¶ert¶ekben j¶arulnak hozz¶a
a v¶allalati teljes¶³tm¶enyhez. Meggy}oz}od¶esÄunk, hogy a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag
l¶enyeges szerepet j¶atszik az integr¶aci¶os folyamatban. A jobb funkci¶ok bel¶atj¶ak,
mennyire fontos bizonyos szint}u inform¶aci¶ocsere, kommunik¶aci¶o ¶es kooper¶aci¶o;
haszn¶alj¶ak a terÄuletÄukÄon el¶erhet}o legmegfelel}obb eszkÄozÄoket ¶es m¶odszereket;
m¶erik teljes¶³tm¶enyÄuket; a v¶allalati tev¶ekenys¶egeket saj¶at perspekt¶³v¶ajukb¶ol
integr¶alj¶ak; ¶es nem utols¶o sorban k¶epess¶egeket fejlesztenek.

Ez a megkÄozel¶³t¶es a kÄovetkez}o k¶erd¶eseket veti fel: milyen szerepet j¶atszik
a marketing, a termel¶es ¶es a logisztika az ¶altal¶anos v¶allalati teljes¶³tm¶enyben?
Milyen kÄorÄulm¶enyek kÄozÄott lehet az egyik fontosabb, mint a m¶asik? Vajon
milyen t¶enyez}ok befoly¶asolj¶ak, hogy melyik funkci¶o v¶allalja fel az integr¶al¶o
szerepet? Vagy ink¶abb arr¶ol van sz¶o, hogy mindh¶arom terÄulet hat¶ekony m}u-
kÄod¶es¶ere vagy m¶eg ink¶abb egyÄuttm}ukÄod¶es¶ere van szÄuks¶eg a v¶allalati szint}u
sikerhez?

3 A funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag hat¶asa

A szakirodalom ¶attekint¶ese alapj¶an n¶eh¶any hipot¶ezist ¶all¶³tottunk fel. A mar-
keting, termel¶es, ¶es logisztikai kiv¶al¶os¶aggal foglalkoz¶o szakirodalom (Morash,
1997; Frochlich ¶es Westbrook, 2001; Li, 2006; Hooley ¶es Ber¶acs, 1997) egy¶er-
telm}uen azt jelzi, hogy er}os kapcsolat v¶arhat¶o a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag ¶es a
v¶allalati teljes¶³tm¶eny kÄozÄott.

H1: A marketing, a termel¶esi ¶es a logisztikai kiv¶al¶os¶ag szoros kapcsolatban
¶all a v¶allalati teljes¶³tm¶ennyel. A jobban teljes¶³t}o v¶allalatok magasabb szint}u
funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agot mutatnak.2

A magyar versenyk¶epess¶egre v¶egzett kor¶abbi elemz¶esek szerint (Demeter,
2002), a v¶allalati m¶eret hat¶ast gyakorol a termel¶esi gyakorlatra. A kisebb
v¶allalatoknak nincs szÄuks¶ege olyan m¶ert¶ek}u koordin¶aci¶os er}ofesz¶³t¶esekre, mint

2A v¶allalati teljes¶³tm¶enyt a k¶erd}o¶³vben az ipar¶agi ¶atlaghoz viszony¶³tott, szubjekt¶³v 1-
5 sk¶al¶aval m¶ertÄuk (1 { jelent}osen elmarad az ipar¶agi ¶atlagt¶ol, 5 { j¶oval az ipar¶agi ¶atlag
felett van) a kÄovetkez}o dimenzi¶ok ment¶en: a) ¶arbev¶etel-ar¶anyos nyeres¶eg, b) t}okear¶anyos
nyeres¶eg, c) piaci r¶eszesed¶es, d) technol¶ogiai sz¶³nvonal, e) menedzsment sz¶³nvonal, f)
versenyt¶arsakhoz viszony¶³tott term¶ek/szolg¶altat¶asmin}os¶eg. A fenti hat v¶altoz¶o alapj¶an
a v¶allalatokat klaszterelemz¶essel 3 csoportba soroltuk: lemarad¶ok, ¶atlagosak ¶es vezet}ok
(Wimmer-Cseszn¶ak, 2005).
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a nagyobbaknak; ¶atl¶athat¶obb ¶es egyszer}ubb folyamatokkal rendelkeznek, ¶es
rendszerint korl¶atozottabbak a beruh¶az¶asi lehet}os¶egeik. R¶aad¶asul egyes ak-
ci¶oprogramok m¶eretgazdas¶agoss¶aga ¶es ez¶altal a ki¯zet}od¶es m¶ert¶eke is v¶arha-
t¶oan egyenes ar¶anyban ¶all a v¶allalat m¶eret¶evel. Ugyanez a logika a logisztik¶a-
ra is ¶erv¶enyes, hiszen feladatai v¶egrehajt¶as¶ahoz els}osorban ¯zikai eszkÄozÄoket
haszn¶al. A marketingre azonban nem alkalmazhat¶o ez az ¶ervel¶es. Coviello
(2000) empirikus elemz¶es¶eben ¶ugy tal¶alta, hogy b¶ar a kisebb v¶allalatok mar-
ketingje bizonyos szempontok szerint egyedi ugyan, alapjaiban m¶egsem kÄu-
lÄonbÄozik a nagyobb v¶allalatok marketingj¶et}ol.

H2: A termel¶esi ¶es a logisztikai kiv¶al¶os¶ag szigni¯k¶ans kapcsolatban ¶allnak a
v¶allalati m¶erettel, a marketing azonban nem. A nagyobb m¶eret}u v¶allalatok
magasabb szint}u termel¶esi ¶es logisztikai kiv¶al¶os¶agot mutatnak.3

A tulajdonos kil¶ete (kÄulfÄoldi, ¶allami, vagy belfÄoldi mag¶antulajdonos) alap-
j¶an kialak¶³tott v¶allalatcsoportok val¶osz¶³n}uleg nagyfok¶u rokons¶agot mutatnak
a v¶allalati m¶eretn¶el felt¶etelezett tendenci¶akkal, kÄulÄonÄosen a rendelkez¶esre ¶all¶o
p¶enzÄugyi er}oforr¶asok tekintet¶eben, mivel a hazai v¶allalatok ¶altal¶aban kr¶oni-
kus t}okehi¶anyban szenvednek a kism¶eret}u v¶allalatokhoz hasonl¶oan. R¶aad¶asul,
a kÄulfÄoldiek hozz¶ak magukkal kÄulfÄoldr}ol a know-how-t ¶es sokkal hat¶ekonyab-
ban ¶es gazdas¶agosabban k¶epesek befektetett t}ok¶ejÄuket hasznos¶³tani (Voss-
Blackmon, 1996). Kor¶abbi kutat¶asok is meger}os¶³tik ezt a feltev¶est. Egy ku-
tat¶as, amely a kÄulfÄoldi kÄozvetlen t}okebefektet¶esek hazai v¶allalatokra gyako-
rolt hat¶as¶at mutatta (Hooley, 1996), arra a meg¶allap¶³t¶asra jutott, hogy azon
c¶egek, ahol van kÄulfÄoldi tulajdonos, hosszabb t¶av¶u piaci c¶elokat fogalmaznak
meg, mint a hazai v¶allalatok. F}o strat¶egiai priorit¶asuk a hossz¶u t¶av¶u piaci
poz¶³ci¶ok ki¶ep¶³t¶ese, a versenyel}onyt pedig a magasabb min}os¶eggel ¶es kev¶esb¶e
az alacsony ¶arakkal k¶³v¶anj¶ak el¶erni. V¶arakoz¶asunk teh¶at az, hogy mindh¶arom
kiv¶al¶os¶agi sk¶ala er}osen szigni¯k¶ans kapcsolatban ¶all a tulajdonosi h¶att¶errel.

H3: A marketing, a termel¶esi, ¶es a logisztikai kiv¶al¶os¶ag ÄosszefÄugg¶esben van a
v¶allalat tulajdonviszonyaival. A domin¶ans kÄulfÄoldi tulajdonban l¶ev}o v¶allalatok
magasabb szint}u marketing, termel¶esi ¶es logisztikai kiv¶al¶os¶agot mutatnak.

Noha minden v¶allalat megosztja er}oforr¶asait e h¶arom funkcion¶alis terÄulet
kÄozÄott, kutat¶asi tapasztalataink alapj¶an felt¶etelezzÄuk, hogy a legtÄobb v¶allalat
ezeket a funkci¶okat nem egyenl}o s¶ullyal kezeli. A kÄulÄonbs¶eg oka lehet a
menedzserek elt¶er}o alku poz¶³ci¶oja, a v¶allalat rÄovid- ¶es hossz¶u t¶av¶u c¶elkit}uz¶esei,
¶es m¶as kÄuls}o t¶enyez}ok. Amikor a v¶allalatok dÄontenek er}oforr¶asaik allok¶aci¶o-
j¶ar¶ol, felt¶etelezhet}o, hogy a dÄont¶esek kimenet¶et befoly¶asolj¶ak azok a priorit¶a-
sok, amelyek a dÄont¶eshoz¶ok egyes funkci¶ok v¶allalati eredm¶enyess¶egre gyako-
rolt hat¶as¶aval kapcsolatos v¶arakoz¶asait jelen¶³tik meg.

H4: A v¶allalati teljes¶³tm¶eny alapj¶an k¶epzett v¶allalatcsoportok kÄozÄotti kÄulÄonb-
s¶eget meghat¶arozza a marketing, a termel¶esi, ¶es a logisztikai kiv¶al¶os¶ag.

3A v¶allalati m¶eret hat¶as¶anak vizsg¶alat¶ahoz egy kombin¶alt, az EU meghat¶aroz¶assal Äossz-
hangban l¶ev}o v¶allalati m¶eret besorol¶assal dolgoztunk (Wimmer, Cseszn¶ak, 2005). Ez
egyr¶eszt a v¶allalati l¶etsz¶amot, m¶asr¶eszt pedig az ¶arbev¶etelt veszi ¯gyelembe. Eszerint
kisv¶allalat: 49 f}o ¶es 700 milli¶o Ft ¶arbev¶etel alatt, kÄoz¶epv¶allalat: 50{249 f}os ¶es 700 milli¶o{4
Mrd Ft ¶arbev¶etel, nagyv¶allalat: 250 f}o, ¶es 4 Mrd Ft ¶arbev¶etel felett.
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MikÄozben azt felt¶etelezzÄuk, hogy az egyes funkci¶ok elt¶er}o hat¶ast gyakorol-
nak a v¶allalati teljes¶³tm¶enyre, az is val¶osz¶³n}us¶³thet}o, hogy az egyes funkci¶ok
fÄuggnek egym¶ast¶ol, ¶es a kombin¶aci¶ojuk speci¶alis magatart¶asmint¶akat ered-
m¶enyez. Mivel a szakirodalom erre vonatkoz¶oan kev¶es eredm¶enyt mutat, a
kÄovetkez}o hipot¶ezisÄunk alapvet}oen felt¶ar¶o jelleg}u.

H5. A v¶allalatok csoportokba sorolhat¶oak a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag sk¶al¶ak
alapj¶an, ¶es ezen csoportok a teljes¶³tm¶ennyel szigni¯k¶ans kapcsolatban ¶allnak.

4 A kutat¶as m¶odszertana

A minta jellemz}oi

A ,,Versenyben a vil¶aggal" versenyk¶epess¶eg kutat¶as 3. k¶erd}o¶³ves fordul¶oj¶ara
2004 m¶ajus¶aban, kÄozvetlenÄul az EU csatlakoz¶ast megel}oz}oen kerÄult sor. A
k¶erd}o¶³v n¶egy r¶eszb}ol ¶allt, melyeket a v¶allalatvezet}onek, illetve egy-egy funk-
cion¶alis terÄulet vezet}oj¶enek (marketing, p¶enzÄugy, termel¶es) kellett kitÄoltenie.
Az Äosszesen mintegy 3000 k¶erd¶est tartalmaz¶o k¶erd}o¶³v gazdag t¶arh¶aza a ma-
gyar versenyk¶epess¶eg kutat¶as¶anak, melynek c¶elja a v¶allalati szint}u verseny-
k¶epess¶eg okainak felt¶ar¶asa Magyarorsz¶agon a v¶allalatokon belÄuli ¶es k¶³vÄuli
befoly¶asol¶o t¶enyez}ok elemz¶es¶evel, valamint a funkcion¶alis jellemz}ok ¶es me-
nedzsment k¶erd¶esek vizsg¶alat¶aval (a kutat¶as 3. fordul¶oja keret¶eben szÄuletett
m}uhelytanulm¶anyok el¶erhet}oek a www.vallgazd.hu honlapon a kutat¶asok
kÄozÄott; az el}oz}o fordul¶o Äosszefoglal¶o eredm¶enyeit ld. Chik¶an ¶es t¶arsai, 2002).
A mint¶aba 1300 v¶allalat lett kiv¶alasztva v¶allalatm¶eret (minimum 50 f}o) ¶es
fÄoldrajzi elhelyezked¶es alapj¶an. Ipar¶agra, illetve gazdas¶agi szektorra vonatko-
z¶oan nem volt korl¶at. Egy inform¶aci¶os levelet kÄovet}oen hallgat¶ok kerest¶ek fel
a v¶allalatokat ¶es k¶ert¶ek meg a vezet}oket a megfelel}o k¶erd}o¶³v r¶eszek kitÄolt¶es¶ere.
V¶egÄul az 1300 v¶allalatb¶ol 301 v¶allalat tÄoltÄotte ki a k¶erd}o¶³veket, ami 23%-os
v¶alaszad¶asi ar¶anynak felel meg. Az ¶³gy kapott mint¶aban a kÄoz¶epv¶allalati
r¶eteg t¶ul-, a nagyv¶allalati r¶eteg alulreprezent¶alt a vizsg¶alt sokas¶aghoz k¶epes.
A feldolgoz¶oiparb¶ol 154 v¶allalat tÄoltÄotte ki a k¶erd}o¶³vet, ami j¶oval nagyobb
ar¶any, mint amekkor¶at ez a sokas¶ag betÄolt a gazdas¶agban. A 154 v¶allalat
kÄozÄott 30 az ¶elelmiszeriparban, 27 a vegyiparban, 26 a g¶epiparban ¶es 31 m¶as
ipar¶agakban tev¶ekenykedik. Mivel a logisztika ¶es f}oleg a termel¶es ezekben
a v¶allalatokban a legink¶abb relev¶ans, ez¶ert vizsg¶alatainkat a 154 v¶allalatra
korl¶atoztuk, kihagyva a szolg¶altat¶o, a mez}ogazdas¶agi, az ¶ep¶³t}oipari ¶es a kiter-
mel}o szektorokat az elemz¶esb}ol.

A funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag sk¶al¶ak kialak¶³t¶asa

Az operacionaliz¶al¶as sor¶an minden funkci¶ob¶ol 20 v¶altoz¶ot v¶alasztottunk ki
(marketing, termel¶es, logisztika), ¶es funkci¶onk¶ent egy 1-100 pontig terjed}o
sk¶al¶at alak¶³tottunk ki. Ily m¶odon minden v¶allalat h¶arom indexszel jelle-
mezhet}o, amelyek az egyes funkcion¶alis terÄuletek fejletts¶eg¶enek m¶ert¶ek¶et mu-
tatj¶ak. Mivel Äosszesen 60 v¶altoz¶ot haszn¶altunk fel az indexek kialak¶³t¶asakor,
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ami jelent}os m¶ert¶ekben csÄokkentheti a mindenre v¶alaszt adott v¶allalatok sz¶a-
m¶at, ez¶ert hi¶anyz¶o ¶ert¶ekek eset¶en az adott v¶altoz¶o ¶atlag¶aval helyettes¶³tettÄuk
azokat. Ellen}oriztÄuk, ¶es nem tal¶altunk olyan v¶allalatot, ami not¶oriusan ke-
rÄulte volna a v¶alaszad¶ast a vizsg¶alt k¶erd¶esekben.

A marketing kiv¶al¶os¶ag m¶er¶ese

A marketingteljes¶³tm¶eny m¶er¶es¶en¶el a kor¶abban eml¶³tett t¶enyez}oket vettÄuk
¯gyelembe. A versenyorient¶aci¶o, ¶es a szÄovets¶eg alap¶u er}oforr¶as kiv¶etel¶evel
(ezekre a k¶erd}o¶³v nem tartalmazott megfelel}o m¶er¶est), a sk¶ala minden fontos
krit¶eriumot tartalmaz. Az alkalmazott sk¶ala 20 t¶etelb}ol ¶all, egy-egy t¶etel
m¶er¶ese 5 fok¶u sk¶al¶an tÄort¶ent, ahol az 1 alacsony egyet¶ert¶est jelent a vizsg¶alt
¶all¶³t¶assal, vagy kisfok¶u haszn¶alatot sugall adott eszkÄoz vagy m¶odszer tekin-
tet¶eben, m¶³g az ÄotÄos ¶ert¶ek nagyfok¶u egyet¶ert¶esre, illetve intenz¶³v haszn¶alatra
utal. Az 1-5 sk¶ala miatt a marketing kiv¶al¶os¶ag sk¶ala ¶ert¶ekei 20-100 kÄozÄott
v¶altozhatnak. Az 1. t¶abl¶azatban foglaljuk Äossze a sk¶ala f}obb jellemz}oit.

T¶etel* ¶Atlag Cronbach ® Elm¶eleti
a t¶etelt kapcsol¶od¶as
elhagyva

A hangs¶ulyt a piaci ig¶enyek el}ozetes elemz¶es¶ere
helyezzÄuk, ¶es term¶ekeinket szolg¶altat¶asainkat en-
nek megfelel}oen alak¶³tjuk (M)

1,80 0,64 Vev}oorient¶aci¶o

V¶allalatunk c¶elja a fogyaszt¶ok min¶el jobb
kiszolg¶al¶asa (C)

4,57 0,59 Vev}oorient¶aci¶o

A fogyaszt¶ok jogainak, ¶erdekeinek, elv¶ar¶asainak
¯gyelembe v¶etele a dÄont¶eshozatal sor¶an (C)

4,16 0,60 Vev}oorient¶aci¶o

A marketing s¶ulya az Äosszv¶allalati m}ukÄod¶es sikere
szempontj¶ab¶ol (M)

4,31 0,61 Funkci¶ok kÄozÄotti ko-
ordin¶aci¶o

V¶as¶arl¶oi el¶egedetts¶eg m¶er¶es¶enek fontoss¶aga (C) 4,51 0,59
Inform¶aci¶oszerz¶es
fogyaszt¶okr¶ol

Inform¶aci¶o¶araml¶as hat¶ekonys¶aga a munkat¶arsak
fel¶e (T)

3,99 0,61
Inform¶aci¶o v¶allala-
ton belÄuli ¶aramolta-
t¶asa

Rugalmas reag¶al¶as a fogyaszt¶oi ig¶enyekre (C) 3,54 0,59 V¶alaszk¶epess¶eg
Piaci v¶altoz¶asok el}orejelz¶es¶enek k¶epess¶ege (C) 3,00 0,60 V¶alaszk¶epess¶eg
Panaszkezel¶esi folyamat er}os¶³t¶ese (M) 3,42 0,61 V¶alaszk¶epess¶eg
Fogyaszt¶ok sz¶ama versenyt¶arsakhoz k¶epest (M) 3,12 0,61 Vev}oalap¶u eszkÄozÄok
A fogyaszt¶okkal kialak¶³tott j¶o viszony v¶allalatunk
fontos er}oforr¶asa (C)

4,22 0,57 Vev}oalap¶u eszkÄozÄok

Fogyaszt¶oi szolg¶altat¶asok sz¶³nvonala (C) 3,28 0,59 Vev}oalap¶u eszkÄozÄok
Az alkalmazottak k¶epzetts¶ege (C) 3,32 0,60 Vev}oalap¶u eszkÄozÄok

Eloszt¶asi csatorn¶ak szervezetts¶ege (C) 3,03 0,59 Eloszt¶asi csatorna
eszkÄozei

A v¶allalati strat¶egia szempontj¶ab¶ol hossz¶u t¶av¶u
besz¶all¶³t¶oi kapcsolat (C)

4,08 0,58 Eloszt¶asi csatorna
eszkÄozei

Termel¶esi rendszer rugalmass¶aga (C) 3,47 0,61 Bels}o eszkÄozÄok
A v¶allalati inform¶aci¶orendszer t¶amogatja az ¶ar-
k¶epz¶est (P)

3,51 0,55 Bels}o eszkÄozÄok

A v¶allalati inform¶aci¶orendszer t¶amogatja a vev}o-
kiszolg¶al¶as kÄolts¶egeinek elemz¶es¶et (P)

2,69 0,55 Bels}o eszkÄozÄok

A v¶allalati inform¶aci¶orendszer t¶amogatja a ter-
m¶ekfejleszt¶esi dÄont¶eseket (P)

2,69 0,56 Bels}o eszkÄozÄok

A v¶allalati inform¶aci¶orendszer t¶amogatja az ¶ert¶e-
kes¶³t¶esi csatorn¶akkal kapcsolatos dÄont¶eseket (P)

2,70 0,54 Bels}o eszkÄozÄok

ÄOsszes 69,43 ® = 0;61

*Minden t¶etel ut¶an jeleztÄuk, hogy ki v¶alaszolta meg a k¶erd¶est. A C a fels}o vezet}ore (CEO),
M a marketingre, P a p¶enzÄugyre ¶es T a termel¶esre utal.

1. t¶abl¶azat. A marketing kiv¶al¶os¶ag sk¶ala jellemz}oi
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Hozz¶a kell tennÄunk, hogy a marketing v¶altoz¶ok egy r¶esze a k¶erd}o¶³v m¶as-
m¶as r¶esz¶eb}ol sz¶armazik (amint azt z¶ar¶ojelben jeleztÄuk), ¶³gy m¶as v¶allalati fels}o
vezet}o v¶elem¶eny¶et tÄukrÄozi, ami alacsony, de m¶eg elfogadhat¶o Cronbach alf¶at
eredm¶enyezett.4

A termel¶esi kiv¶al¶os¶ag m¶er¶ese

A vil¶agsz¶³nvonal¶u termel¶esi gyakorlat megragad¶as¶ahoz egy v¶altoz¶ocsoportot
haszn¶altunk fel a k¶erd}o¶³vb}ol. A k¶erd¶escsoport azt vizsg¶alja, hogy milyen
akci¶oprogramokat alkalmazott (projekteket ind¶³tott, p¶eld¶aul v¶allalati infor-
m¶aci¶os ¶es kommunik¶aci¶os programot, vagy ERP rendszert vezetett be) a kÄo-
zelm¶ultban a v¶allalat, ¶es milyen ki¯zet}od}onek tartja ezeket a pr¶ob¶alkoz¶asokat.
A bevont v¶altoz¶okat a 2. t¶abl¶azat mutatja.

M¶³g az egyes akci¶oprogramok haszn¶alata mutatja a termel¶esi gyakorlat
szintj¶et, a ki¯zet}od¶est vizsg¶al¶o k¶erd¶esek azt m¶erik, milyen hat¶ekonyan tudja
a v¶allalat haszn¶alni ezeket a programokat. A ki¯zet}od¶es azt jelzi, hogy a
m}ukÄod¶esi teljes¶³tm¶eny milyen m¶ert¶ekben javult a termel¶esvezet}ok ¶eszlel¶ese,
v¶elem¶enye szerint. Term¶eszetesen ezeknek a programoknak a hat¶asa sz¶elesebb
lehet, a teljes Äuzleti teljes¶³tm¶enyre, illetve m¶as funkcion¶alis terÄuletek tel-
jes¶³tm¶eny¶ere is hathatnak (gondoljunk az ERP rendszerekre), de felt¶etelezzÄuk,
hogy ezeket a hat¶asokat tartalmazz¶ak a v¶alaszok. A hagyom¶anyos teljes¶³t-
m¶enymutat¶oknak (pl. min}os¶eg, megb¶³zhat¶os¶ag, gyorsas¶ag) nincs ilyen direkt
kapcsolata a termel¶esi gyakorlathoz.

A termel¶esi kiv¶al¶os¶ag sk¶al¶aj¶anak kialak¶³t¶as¶ahoz teh¶at a haszn¶alat t¶eny¶et
(amely egy 0-1 ¶ert¶ek}u bin¶aris v¶altoz¶o) s¶ulyoztuk a ki¯zet}od¶es m¶ert¶ek¶evel
(ami 1-5 Likert sk¶al¶aval lett m¶erve, 1-semennyire nem ki¯zet}od}o, 2- k¶ets¶eges,
hogy ki¯zet}odik-e, 3-ink¶abb ki¯zet}od}o, mint nem, 4-egy¶ertelm}uen ki¯zet}od}o,
5-kitÄuntetett szerepe van az eredm¶enyess¶eg szempontj¶ab¶ol).

Ily m¶odon 10 szorzat ad¶odik, melyek mindegyik¶enek ¶ert¶eke ¶³gy 0-5 kÄozÄott
v¶altozhat: 0 az ¶ert¶ek, ha a v¶allalat nem haszn¶alja az adott gyakorlatot, ¶es
5, ha haszn¶alja, ¶es annak kulcsszerepet tulajdon¶³t. Ezut¶an a 0-5 sk¶al¶at 1-5
sk¶al¶av¶a transzform¶altuk, hogy a m¶asik k¶et funkci¶on¶al kialak¶³tott sk¶al¶akhoz
hasonl¶ov¶a tegyÄuk. (Az ¶atk¶odol¶as a kÄovetkez}o: 0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4,5=5).
Ez ut¶obbi azt jelenti, hogy egy kateg¶ori¶aba soroltuk a ki¯zet}od¶esnek azt a
m¶ert¶ek¶et, mely szerint egy¶ertelm}uen ki¯zet}od}o egy program (4) azzal, hogy
kitÄuntetett szerepe van (5). Elemz¶esÄunk szempontj¶ab¶ol ez a k¶et ¶ert¶ek ekvi-
valens, hiszen mindkett}o azt jelzi, hogy sikeresen tudta a v¶allalat az adott
programot bevezetni. A 10 v¶altoz¶oszorzat Äosszege 10-50 kÄozÄott v¶altozhat
(szorzatonk¶ent a legalacsonyabb ¶ert¶ek 1, a legmagasabb 5). Mivel a c¶elunk
egy 100 pontos index kialak¶³t¶asa volt, ez¶ert a szorzatok Äosszeg¶et m¶eg 2-vel
megszoroztuk (a 2. t¶abl¶azat a 2-vel val¶o szorz¶as el}otti ¶ert¶ekeket tartalmazza).

4A k¶erd¶esek mintegy 20%-a mind a n¶egy, kitÄolt¶es¶ert felel}os vezet}o k¶erd}o¶³v¶eben szere-
pelt. Az egyik ilyen k¶erd¶escsoport arra k¶erte a vezet}oket, hogy Äotfokozat¶u Likert sk¶al¶an
becsÄulj¶ek meg az egyes funkcion¶alis terÄuletek hozz¶aj¶arul¶as¶at a v¶allalati versenyk¶epess¶eg-
hez. A v¶alaszok nem kÄulÄonbÄoztek szigni¯k¶ansan a funkcion¶alis vezet}ok kÄozÄott, ami al¶at¶a-
masztja feltev¶esÄunket, miszerint a kÄulÄonbÄoz}o vezet}ok ¶altal adott v¶alaszok konzisztensnek
tekinthet}ok.
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T¶etel ¶Atlag Cronbach ® Elm¶eleti
a t¶etelt kapcsol¶od¶as
elhagyva

Inform¶aci¶os ¶es kommunik¶aci¶os technol¶ogi¶ak ¶es/
vagy ERP szoftver bevezet¶ese

2,58 0,81
Inform¶aci¶o
megoszt¶asa

Az ell¶at¶asi strat¶egia ¶ujragondol¶asa ¶es ¶atstruk-
tur¶al¶asa az ell¶at¶asi portf¶oli¶o megszervez¶ese ¶es
menedzsmentje

1,83 0,81
Termel¶es-logisztika
integr¶aci¶o

Koncentr¶al¶as az alaptev¶ekenys¶egekre, t¶amogat¶o
folyamatok ¶es tev¶ekenys¶egek outsourcingja (pl.
k¶eszletgazd¶alkod¶as, karbantart¶as, anyagkezel¶es)

3,14 0,82 Termel¶esi strat¶egia

Gy¶art¶asi/szolg¶altat¶asi folyamatok ¶es berendez¶es
¶atstruktur¶al¶asa a folyamatf¶okusz ¶es ¶aramvonala-
s¶³t¶as ¶erdek¶eben (pl. sejtszer}u elrendez¶es)

2,20 0,80 Folyamatf¶okusz

Min}os¶egjav¶³t¶asi ¶es ellen}orz¶esi programok (pl.
TQM, 6szigma projektek, min}os¶egi kÄorÄok)

3,09 0,80
Min}os¶eg alap¶u
verseny

Deleg¶aci¶o szintj¶enek nÄovel¶ese ¶es a munkaer}o
tud¶asszintj¶enek nÄovel¶ese ¶erdek¶eben ind¶³tott pro-
gramok (pl. felhatalmaz¶as, k¶epz¶es, fejleszt}o- vagy
auton¶om csoportok)

2,87 0,81
Munkaer}o k¶epess¶e-
gek ¶es r¶eszv¶etel

Gy¶art¶oberendez¶esek moderniz¶al¶asa az ipar¶agi
standardot el¶er}o vagy azt meghalad¶o szintre

3,66 0,81 Termel¶esi
rendszerek

Programok a h¶uz¶asos termel¶es bevezet¶es¶ere (pl.
sorozatnagys¶ag ¶es ¶at¶all¶³t¶asi id}o csÄokkent¶ese, kan-
ban rendszerek haszn¶alata stb.)

2,12 0,81 Kulcs JIT eszkÄozÄok

Programok a g¶epek termel¶ekenys¶eg¶enek
fokoz¶as¶ara (pl. TPM programok)

2,31 0,80
Gy¶art¶asi k¶epess¶egek
fejleszt¶ese, kis l¶ep¶e-
sekben fejleszt¶es

Term¶ekfejleszt¶esi folyamat fejleszt¶es¶et ¶es gyors¶³-
t¶as¶at c¶elz¶o programok (pl. platform tervez¶es,
term¶ekmodulariz¶aci¶o, alkatr¶esz-szabv¶anyos¶³t¶as,
p¶arhuzamos fejleszt¶es, QFD)

2,20 0,81 Egyidej}u fejleszt¶es

ÄOsszes 26,00 0,82

2. t¶abl¶azat. A termel¶esi kiv¶al¶os¶ag sk¶ala jellemz}oi

A logisztikai kiv¶al¶os¶ag m¶er¶ese

A v¶altoz¶ok kiv¶alaszt¶as¶anak alapj¶at a vil¶agsz¶³nvonal¶u logisztika modellje adta.
B¶ar nem tal¶altunk v¶altoz¶ot minden olyan k¶epess¶eghez, amelyeket a mo-
dell tartalmaz, az egyes f}o kompetenci¶akat tÄobb mutat¶o is megragadja. A
marketing kiv¶al¶os¶ag sk¶al¶ahoz hasonl¶oan ezt a sk¶al¶at is 1-5 sk¶al¶an mozg¶o
v¶altoz¶okb¶ol ¶all¶³tottuk Äossze (3. t¶abl¶azat). A partnerekkel kapcsolatos in-
form¶aci¶ok haszn¶alat¶an¶al a vev}ovel ¶es a besz¶all¶³t¶oval kialak¶³tott viszonyra
adott ¶ert¶ekek ¶atlag¶at haszn¶altuk az elemz¶esekhez. P¶eld¶aul, a ,,k¶eszletinfor-
m¶aci¶ok megoszt¶asa a partnerekkel" v¶altoz¶o k¶et v¶altoz¶ob¶ol, a ,,k¶eszletinform¶a-
ci¶o megoszt¶asa a vev}ovel" ¶es a ,,k¶eszletinform¶aci¶o megoszt¶asa a sz¶all¶³t¶oval"
v¶altoz¶okb¶ol lett ¶atlagol¶assal Äossze¶all¶³tva.
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T¶etel ¶Atlag Cronbach ® Elm¶eleti
a t¶etelt kapcsol¶od¶as
elhagyva

Formaliz¶alt logisztikai strat¶egia kialak¶³t¶asa 2,40 0,87
Pozicion¶al¶as
(strat¶egia)

Strat¶egiai szÄovets¶egek kialak¶³t¶asa a logisztikai
folyamatok terÄulet¶en

2,39 0,87
Pozicion¶al¶as
(ell¶at¶asi l¶anc)

A logisztika szervezeti kereteinek kialak¶³t¶asa 2,65 0,87
Pozicion¶al¶as
(szervezet)

A v¶allalaton belÄuli koordin¶aci¶o nÄovel¶ese 3,15 0,87 Integr¶aci¶o (belÄul)
Az egyÄuttm}ukÄod}o partnerek kÄozÄotti koordin¶aci¶o
nÄovel¶ese

3,07 0,87 Integr¶aci¶o (k¶³vÄul)

A logisztikai folyamatok elemz¶ese ¶es fejleszt¶ese 2,87 0,86 M¶er¶es (folyamat)
K¶eszletszint inform¶aci¶ok megoszt¶asa a partnerek-
kel

2,47 0,87
Integr¶aci¶o (inform¶a-
ci¶o megoszt¶as)

Termel¶esi terv/keresleti el}orejelz¶es inform¶aci¶oi-
nak megoszt¶asa a partnerekkel

2,71 0,87
Integr¶aci¶o
(Äosszekapcsol¶as)

Standard csomagok ¶es kont¶enerek haszn¶alata a
partnerekkel

2,20 0,86
Integr¶aci¶o
(standardiz¶al¶as)

Megegyez¶es a sz¶all¶³t¶as gyakoris¶ag¶ar¶ol a partne-
rekkel

3,54 0,86
Integr¶aci¶o
(fegyelem)

Kanban rendszerek haszn¶alata a term¶ekek ki- ¶es
besz¶all¶³t¶as¶ara

1,64 0,86
Integr¶aci¶o
(egyszer}us¶³t¶es)

Aktu¶alis ¶ert¶ekes¶³t¶esi adatok megoszt¶asa 2,44 0,87
Agilit¶as
(rugalmass¶ag)

Besz¶all¶³t¶oval val¶o kooper¶aci¶o fontoss¶aga a ter-
m¶ekfejleszt¶esben ¶es probl¶emamegold¶asban

3,39 0,86
Agilit¶as
(rugalmass¶ag)

Besz¶all¶³t¶o term¶ekv¶alt¶asra ¶es meg¶uj¶³t¶asra val¶o
k¶epess¶eg¶enek fontoss¶aga

3,45 0,87
Agilit¶as
(rugalmass¶ag)

Besz¶all¶³t¶oi potenci¶al fontoss¶aga (k¶epess¶eg a fejl}o-
d¶esre)

3,57 0,86
Agilit¶as
(rugalmass¶ag)

K¶eszletadat-pontoss¶ag m¶er¶es¶enek fontoss¶aga 4,11 0,86
M¶er¶es (funkcion¶alis
telj.)

Rendel¶esteljes¶³t¶es pontoss¶ag m¶er¶es¶enek fontoss¶a-
ga

4,45 0,86
M¶er¶es (funkcion¶alis
telj.)

Term¶ek/szolg¶altat¶asmin}os¶eg m¶er¶es¶enek fontoss¶a-
ga

4,01 0,86
M¶er¶es (funkcion¶alis
telj.)

Vev}oi el¶egedetts¶eg m¶er¶es¶enek fontoss¶aga 4,57 0,86 Agilit¶as (relevancia)
Sz¶all¶³t¶oi rendel¶esteljes¶³t¶esi pontoss¶ag m¶er¶es¶enek
fontoss¶aga

4,26 0,86
M¶er¶es (funkcion¶alis
telj.)

ÄOsszes 63,94 0,87

3. t¶abl¶azat. A logisztikai kiv¶al¶os¶ag sk¶ala jellemz}oi

5 Eredm¶enyek

Kapcsolat a v¶allalati jellemz}ok ¶es a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag
kÄozÄott (H1-3)

Ebben a r¶eszben a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag ¶es n¶eh¶any fontos v¶allalati jellemz}o
(v¶allalati teljes¶³tm¶eny, v¶allalatm¶eret, tulajdonos) kÄozÄotti kapcsolatot mu-
tatjuk be. A funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag sk¶al¶ak m¶ar ismertek, a v¶allalati jellemz}ok
alapj¶an Wimmer ¶es Cseszn¶ak (2005) sorolta csoportokba a v¶allalatokat.

a) V¶allalati teljes¶³tm¶eny alapj¶an klaszter-elemz¶essel h¶arom csoportot ala-
k¶³tottak ki: lemarad¶ok, ¶atlagos teljes¶³tm¶enyt ny¶ujt¶ok ¶es vezet}ok. A
csoportk¶epz¶eshez 6 v¶altoz¶o Äotfokozat¶u Likert sk¶al¶an m¶ert ¶ert¶ekeit hasz-
n¶alt¶ak fel, ahol az ¶ert¶ekel¶est az ipar¶agi ¶atlaghoz viszony¶³tva v¶egezt¶ek
a v¶alaszad¶ok. A v¶altoz¶ok a kÄovetkez}ok: 1) ¶arbev¶etel-ar¶anyos nyere-
s¶eg, 2) t}okemegt¶erÄul¶es, 3) piaci r¶eszesed¶es, 4) technol¶ogiai sz¶³nvonal, 5)
menedzsment sz¶³nvonal, 6) term¶ekmin}os¶eg.
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b) A v¶allalatm¶eret az EU szab¶alyok alapj¶an rÄogz¶³tett l¶etsz¶am ¶es ¶arbev¶etel
hat¶arok szerint lett meghat¶arozva. Kisv¶allalat kateg¶ori¶aba a 0-49 f}o ¶es
700 MFt ¶arbev¶etel alatti v¶allalatok tartoznak. A kÄoz¶epv¶allalatokn¶al
dolgoz¶ok l¶etsz¶ama 51-249 f}o, ¶arbev¶etele 700 ¶es 4000 MFt kÄoz¶e esik.
Nagyv¶allalatnak a 250 f}o feletti l¶etsz¶ammal ¶es 4000 MFt-ot meghalad¶o
¶arbev¶etellel rendelkez}o v¶allalatok min}osÄulnek.

c) A tÄobbs¶egi tulajdonos kil¶ete alapj¶an Wimmer ¶es Cseszn¶ak (2005) h¶arom
csoportot alak¶³tott ki: 1) ¶allami tulajdon¶u v¶allalat, 2) belfÄoldi, nem
¶allami tulajdon¶u v¶allalat, 3) kÄulfÄoldi tulajdon¶u v¶allalat.

A v¶allalati jellemz}ok alapj¶an kialak¶³tott csoportok funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag
¶atlagait ANOVA seg¶³ts¶eg¶evel hat¶aroztuk meg. Az eredm¶enyeket a 4. t¶abl¶azat
mutatja.

V¶altoz¶o ¶Ert¶ekek Marketing Termel¶esi Logisztikai
sz¶³nvonal sz¶³nvonal sz¶³nvonal
index¶atlag index¶atlag index¶atlag

V¶allalati teljes¶³tm¶eny Lemarad¶ok (42) 67,7** 45,6*** 64,8
¶Atlagosan teljes¶³t}ok (50) 69,3** 51,4*** 63,2
Vezet}ok (53) 71,5** 59,7*** 64,9

V¶allalati m¶eret Kisv¶allalat (40) 67,8 44,2*** 60,6**
KÄoz¶epv¶allalat (60) 69,5 47,9*** 63,4**
Nagyv¶allalat (54) 70,6 62,3*** 67,0**

Tulajdonosok t¶³pusa TÄobbs¶egi ¶allami (24) 69,2 50,8** 64,3**
TÄobbs¶egi belfÄoldi nem ¶allami (79) 69,0 48,5** 62,1**
TÄobbs¶egi kÄulfÄoldi (43) 70,9 59,4** 67,0**

*p < 0:1, **p < 0:05, ***p < 0:01

4. t¶abl¶azat. A funkcion¶alis sz¶³nvonal ¶es a v¶allalati jellemz}ok kapcsolata

Az elemz¶esek egyik fontos eredm¶enye, hogy a marketing ¶es a termel¶esi
kiv¶al¶os¶ag szigni¯k¶ans kapcsolatban ¶all a v¶allalati teljes¶³tm¶ennyel, a vezet}o
v¶allalatok sokkal magasabb ¶atlag¶ert¶ekekkel rendelkeznek ezen a k¶et terÄuleten,
mint t¶arsaik. A logisztikai kiv¶al¶os¶agra ez nem mondhat¶o el.

A termel¶esi kiv¶al¶os¶ag mindh¶arom magyar¶az¶o v¶altoz¶oval szigni¯k¶ans kap-
csolatban ¶all.

A logisztikai kiv¶al¶os¶ag nem ¶all kapcsolatban a teljes¶³tm¶ennyel. A termel¶esi
kiv¶al¶os¶aghoz hasonl¶oan a nagyobb v¶allalatm¶eret ¶es a domin¶ans kÄulfÄoldi tu-
lajdon viszont pozit¶³v kapcsolatban ¶all a logisztikai kiv¶al¶os¶aggal.

A funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag ¶es a v¶allalati teljes¶³tm¶eny kap-
csolata (H4)

Az el}oz}o fejezetben l¶athattuk, hogy a marketing ¶es a termel¶esi kiv¶al¶os¶ag
szigni¯k¶ans kapcsolatban ¶allnak a v¶allalati teljes¶³tm¶ennyel. Fontos k¶erd¶es,
hogy milyen er}os ez a hat¶as. Mivel a v¶allalati teljes¶³tm¶eny kategorikus v¶altoz¶o
elemz¶esÄunkben (leszakad¶ok, ¶atlagos teljes¶³t}ok ¶es vezet}ok) ¶es a fÄuggetlen v¶alto-
z¶ok metrikusak (20-100 sk¶ala), ez¶ert a hat¶as m¶er¶es¶ere diszkriminanciaelem-
z¶est alkalmaztunk. El}oszÄor is, ¶ugy t}unik, hogy l¶etezik egy diszkrimin¶al¶o
faktor, mivel a Wilk's lambda szigni¯k¶ans (p = 0;003) az els}o faktorra. A
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kanonikus korrel¶aci¶o alapj¶an azonban a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agok csak 12,8%-
ban magyar¶azz¶ak a v¶allalati teljes¶³tm¶enyt. A funkcion¶alis terÄuletek kÄozÄul a
termel¶es ¶es a marketing okozza a kÄulÄonbs¶egeket, mivel diszkriminancia s¶ulyuk
|ami a fÄuggetlen v¶altoz¶ok ¶es a diszkriminancia fÄuggv¶eny kÄozÄotti korrel¶aci¶ot
mutatja| meglehet}osen magas (0,73 a termel¶esre, 0,57 a marketingre ¶es csak
0,03 a logisztik¶ara). Ennek ellen¶ere az el}orejelezhet}os¶eg hat¶asfoka viszonylag
alacsony, mivel a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agok alapj¶an a v¶allalatoknak mindÄossze
49%-a kerÄult a megfelel}o v¶allalati teljes¶³tm¶eny csoportba. Hozz¶a kell tennÄunk,
hogy a logisztika ¶es a termel¶es kÄozÄotti korrel¶aci¶o (0,46), illetve a logisztika ¶es
a marketing kÄozÄotti korrel¶aci¶o (0,17) szigni¯k¶ans. Ez¶ert elk¶epzelhet}o, hogy
a termel¶es ¶es a marketing m¶ar minden olyan fontos t¶enyez}ot mag¶aban foglal,
ami a logisztikai funkci¶ohoz tartozik.

A funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agok egyÄutt mozognak? (H5)

Vajon, ha a v¶allalatok kiv¶al¶oak egy funkci¶oban, kiv¶al¶oak-e a tÄobbiben is?
Vannak a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agnak speci¶alis kombin¶aci¶oi? Ezeket a k¶er-
d¶eseket vizsg¶aljuk itt meg oly m¶odon, hogy a mint¶aban l¶ev}o v¶allalatokat
klaszterelemz¶essel csoportos¶³tjuk a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agok alapj¶an.

Kor¶abbi kutat¶as alapj¶an, ha a v¶allalatok haszn¶alnak ell¶at¶asi l¶anc menedzs-
ment eszkÄozÄoket a vev}oi oldalon, akkor nagyobb val¶osz¶³n}us¶eggel haszn¶alj¶ak
ugyanezeket az eszkÄozÄoket a besz¶all¶³t¶oi oldalon is (Demeter, 2000). Ez a
logika alkalmazhat¶o lehet a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agra: ha egy funkci¶o agilis,
k¶epes a speci¶alis fogyaszt¶oi ig¶enyek befogad¶as¶ara, folyamatszeml¶eletben m}u-
kÄodik stb., akkor m¶as funkcion¶alis terÄuletek is kÄonnyebben jutnak el erre a
szintre. Hierarchikus klaszterelemz¶es alapj¶an a 4 klaszteres megold¶as sta-
bil csoportos¶³t¶asnak t}unt. A klaszterek sz¶am¶at n¶egyre be¶all¶³tva (k-means
cluster) az 1. ¶abr¶an l¶athat¶o klasztereket kaptuk.

A legnagyobb kÄulÄonbs¶eg a csoportok kÄozÄott a termel¶esi kiv¶al¶os¶ag sk¶al¶aban
van. Ez az egyetlen elt¶er¶es a 2. ¶es a 3. csoport kÄozÄott, marketing ¶es logisz-
tika szempontj¶ab¶ol a k¶et csoport nem kÄulÄonbÄozik egym¶ast¶ol. A m¶asik k¶et
csoport a termel¶esen k¶³vÄul a logisztikai kiv¶al¶os¶agban is kÄulÄonbÄozik az els}o
k¶et csoportt¶ol. ¶Erdekes m¶odon a marketing kiv¶al¶os¶ag sk¶ala nem vezetett a
csoportok kÄozÄott szigni¯k¶ans kÄulÄonbs¶egekhez.

1. ¶abra. Klaszter¶ert¶ekek a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agok alapj¶an
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Ugyanazon v¶allalati jellemz}oket vizsg¶alva, mint kor¶abban, a v¶allalati m¶e-
ret (p = 0;003), a tulajdon (p = 0;059) ¶es a v¶allalati teljes¶³tm¶eny (p =
0;048) ter¶en kÄulÄonbÄoznek a csoportok egym¶ast¶ol keresztt¶abla elemz¶est ¶es Khi-
n¶egyzet pr¶ob¶at haszn¶alva. A v¶altoz¶asokhoz val¶o viszony ¶es a piaci c¶elok nem
kÄulÄonbÄoznek szigni¯k¶ansan. E kÄulÄonbs¶egek alapj¶an a csoportok f}o jellemz}oit
az 5. t¶abl¶azat foglalja Äossze.

Csoport N Le¶³r¶as

1. Lemarad¶ok 35 Kicsi, gyeng¶en teljes¶³t}o v¶allalatok belfÄoldi tulajdonban
2. Vezet}ok 26 Jellemz}oen nagy, kÄulfÄoldi, j¶ol teljes¶³t}o v¶allalatok

3. Kih¶³v¶ok 43
Nagy, j¶ol teljes¶³t}o v¶allalatok ¶allami vagy kÄulfÄoldi tu-
lajdonban

4. KÄuzd}ok 50
Jellemz}oen kis- ¶es kÄozepes v¶allalatok belfÄoldi tulajdon-
ban ¶atlagos v¶allalati teljes¶³tm¶ennyel

5. t¶abl¶azat. A funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agok alapj¶an kialak¶³tott klaszterek f}o jellemz}oi

Az 1. ¶abr¶aban szerepl}o vonalak nem keresztezik egym¶ast, ami azt je-
lenti, hogy a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶agok egyazon ir¶anyba mozognak. R¶aad¶asul a
klaszterelemz¶es eredm¶enyei is meger}os¶³tik azt a hipot¶ezist, hogy a funkcion¶alis
kiv¶al¶os¶ag teljes¶³tm¶enykÄulÄonbs¶egekhez vezet. Ebben az elemz¶esben, a kor¶ab-
bit¶ol elt¶er}oen, a termel¶es ¶es a logisztika j¶atszotta a di®erenci¶al¶o t¶enyez}ok
szerep¶et.

6 KÄovetkeztet¶esek

Els}o hipot¶ezisÄunk a funkcion¶alis kiv¶al¶os¶ag ¶es a v¶allalati teljes¶³tm¶eny kÄozÄott
felt¶etelezett ÄosszefÄugg¶est. Eredm¶enyeink r¶eszben er}os¶³tik meg ezt a hipot¶ezist.
Noha a marketing ¶es a termel¶esi kiv¶al¶os¶ag ÄosszefÄugg¶esben ¶all a teljes¶³tm¶ennyel,
a logisztikai kiv¶al¶os¶ag ¶es a teljes¶³tm¶eny kÄozÄott semmilyen kapcsolatot nem ta-
l¶altunk. Azt, hogy a logisztik¶anak nincs kÄozvetlen kapcsolata a v¶allalati telje-
s¶³tm¶ennyel, neh¶ez megmagyar¶azni, kÄulÄonÄosen olyan siker-sztorik ismeret¶eben,
mint a Toyota, a Zara, vagy a Dell Computer, melyek mindegyik¶en¶el l¶enyeges
szerepe van a logisztik¶anak a sikerben. Sz¶amos kutat¶asi tanulm¶any is azt
elemzi, mik¶ent j¶arul hozz¶a a logisztika ¶es az ell¶at¶asi l¶anc menedzsment az
Äuzleti sikerhez (Fawcett-Cooper, 1998; Shang-Marlow, 2005; Li et al, 2006;
Lin et al, 2005). Lehets¶eges magyar¶azata az eredm¶enynek, hogy a magyar
v¶allalatok val¶oj¶aban nem haszn¶alj¶ak a kÄulfÄoldÄon sikerhez vezet}o technik¶akat,
m¶odszereket. Ezt a magyar¶azatot egy kor¶abbi elemz¶es is al¶at¶amasztja az
ell¶at¶asi l¶anc menedzsment t¶emakÄor¶eben (Demeter, 2000), amely a magyaror-
sz¶agi v¶allalatok jelent}os lemarad¶as¶at mutatja az ell¶at¶asi l¶anc koordin¶al¶as¶ara
tett er}ofesz¶³t¶esek ter¶en.

A v¶allalati m¶eret a hipot¶ezisekben megfogalmazott hat¶ast mutatja. A v¶al-
lalati m¶eret nem ¶all ÄosszefÄugg¶esben a marketing kiv¶al¶os¶aggal, azonban hat¶as-
sal van a termel¶esi ¶es a logisztikai kiv¶al¶os¶agra. Eredm¶enyeink azt mutatj¶ak,
hogy a nagyobb m¶eret}u v¶allalatok magasabb szintet ¶ernek el a funkcion¶alis
kiv¶al¶os¶ag mutat¶osz¶amokban, mint a kisebb v¶allalatok. A kisebb v¶allalatoknak
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m¶as terÄuleteken kell ink¶abb versenyel}onyhÄoz jutniuk, mint p¶eld¶aul az innov¶a-
ci¶o vagy a rugalmass¶ag. Ez azt is jelenti, hogy a kisebb v¶allalatokn¶al a kiv¶a-
l¶os¶ag m¶ast jelent, ¶es m¶as m¶odszerekkel m¶erhet}o. A kis-¶es kÄoz¶epv¶allalatoknak
nincs idejÄuk, tud¶asuk, ¶es p¶enzÄuk arra, hogy a leg¶ujabb programokat, ¶es m¶od-
szereket alkalmazz¶ak. R¶aad¶asul eredm¶enyeik sem olyan l¶atv¶anyosak, mint a
nagyobb v¶allalatok¶e.

V¶aratlan eredm¶eny, hogy a marketing kiv¶al¶os¶ag sk¶ala ¶es a tulajdonosi
csoportok kÄozÄott nem tal¶altunk szigni¯k¶ans ÄosszefÄugg¶est. Magyar¶azatul szol-
g¶alhat, hogy mivel a vev}oorient¶aci¶o Magyarorsz¶agon a kÄulfÄoldi orsz¶agokhoz
hasonl¶o szinten ¶all, ¶es nem ig¶enyel olyan jelent}os beruh¶az¶asokat, a know-how
el}ony tal¶an kisebb, mint a termel¶esben vagy a logisztik¶an¶al.

Hipot¶ezisÄunk, miszerint a termel¶esi ¶es a logisztikai kiv¶al¶os¶agot befoly¶asolja
a domin¶ans tulajdonos t¶³pusa, meger}os¶³t¶est nyert. Ha az anyav¶allalat a saj¶at
orsz¶ag¶aban j¶ol teljes¶³t, akkor el¶eg anyagi forr¶asa lesz a terjeszked¶esnek. (Voss
¶es Blackmon, 1996). A le¶anyv¶allalatok ¶³gy t¶amaszkodni tudnak az anya-
v¶allalat tud¶as¶ara, rendszereire ¶es er}oforr¶asaira, ami hat¶arozott el}onyt jelent
sz¶amukra a hazai v¶allalatokhoz k¶epest. Mindez hangs¶ulyosan fenn¶all a multi-
nacion¶alis v¶allalatokra.

A piaci jellemz}ok befoly¶asolj¶ak, hogy melyik funkci¶o lehet fontos. Ha a
piac extenz¶³ven n}o, ¶es a v¶allalatoknak nem kell egym¶ast¶ol vev}oket elcs¶ab¶³ta-
niuk, akkor a marketing kev¶esb¶e fontos szerepet j¶atszik, m¶³g a termel¶esnek
¶es a logisztik¶anak l¶ep¶est kell tartania a nÄovekv}o kereslettel.

A marketing, a termel¶es ¶es a logisztika l¶enyeges folyamatok¶ert felel}os az
ell¶at¶asi l¶ancban (Lambert-Cooper, 2000). Eredm¶enyeink nem mondanak el-
lent annak a hipot¶ezisnek, hogy a h¶arom vizsg¶alt funkci¶o szigni¯k¶ansan be-
foly¶asolja a v¶allalati teljes¶³tm¶enyt. A termel¶esi ¶es a marketing kiv¶al¶os¶ag
bizonyos fokig val¶oban diszkrimin¶alja az Äuzleti teljes¶³tm¶enyt, de csak egy
kisebb, b¶ar szigni¯k¶ans szeglet¶et befoly¶asolja a v¶allalati teljes¶³tm¶enynek. ¶Ugy
t}unik, hogy vannak m¶as, tal¶an fontosabb t¶enyez}ok a h¶att¶erben, amelyek
a siker¶ert felel}osek (p¶eld¶aul a vezet¶es, vagy az emberi er}oforr¶as). Roth ¶es
Miller (1992) egy kor¶abbi tanulm¶anya p¶eld¶aul arra az eredm¶enyre jutott,
hogy ink¶abb a termel¶es vezet¶ese, mint a termel¶esi tev¶ekenys¶eg maga j¶atssza
a nagyobb szerepet az Äuzleti sikerben. De az innov¶aci¶o is jelent}os t¶enyez}o
lehet.

A marketing, a termel¶es ¶es a logisztika egyÄuttesen is alacsony szint}u
hozz¶aj¶arul¶asa a v¶allalati teljes¶³tm¶enyhez magyar¶azatot adhat arra, hogy n¶eha
mi¶ert nem tal¶alunk szigni¯k¶ans kapcsolatot az egyes szervezeti funkci¶ok ¶es
az Äuzleti siker kÄozÄott. Rendszerint val¶osz¶³n}uleg a szigni¯kancia hat¶ar¶an moz-
gunk, ¶es gyenge kapcsolat eset¶en is ÄorÄulÄunk, ha sikerÄul saj¶at funkci¶onk l¶et¶et
¶es fontoss¶ag¶at eredm¶enyeinkkel al¶at¶amasztani. Ezzel term¶eszetesen nem azt
akarjuk mondani, hogy forduljunk el ezekt}ol a terÄuletekt}ol, hiszen m¶eg mindig
fontos szerepet j¶atszanak. Ugyanakkor ugyanilyen fontos, hogy megtal¶aljuk
azokat a t¶enyez}oket, amelyek a legf}obb let¶etem¶enyesei a v¶allalati sikernek, ¶es
ami term¶eszetesen a kÄorÄulm¶enyekt}ol fÄugg}oen m¶as ¶es m¶as lehet.

A magyar feldolgoz¶oipari adatok elemz¶ese alapj¶an a marketing ¶es a ter-
mel¶es hozz¶aj¶arul az Äuzleti sikerhez. Ugyanakkor biztosak vagyunk benne,
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hogy a logisztika alulfejletts¶ege az egyik oka annak, hogy a logisztik¶at nem
tal¶altuk fontos hozz¶aadott ¶ert¶eket biztos¶³t¶o terÄuletnek. Ha a logisztik¶ara
¶es az ell¶at¶asi l¶anc menedzsmentre a v¶allalatok csak ¶ugy tekintenek, mint
egy m¶asik n¶evt¶abl¶ara az anyaggazd¶alkod¶as helyett, ami esetenk¶ent el}ofordul,
akkor ez a fajta logisztika val¶oban nem k¶epes olyan m¶odon hozz¶aj¶arulni az
Äuzleti sikerhez, ahogyan ezt Morash (1997) eredm¶enyei sugallj¶ak. A v¶allalatok
klaszterez¶ese egy¶ertelm}uen mutatja, hogy vannak a logisztikai terÄuleten job-
ban teljes¶³t}o v¶allalatok is.

A klaszterelemz¶es r¶eszben al¶at¶amasztja azt a feltev¶esÄunket, hogy a funk-
cion¶alis kiv¶al¶os¶agok p¶arhuzamosan fejl}odnek. A legnagyobb er}ofesz¶³t¶est a
v¶allalatoknak termel¶esi t¶eren kell tenniÄuk a jelent}os beruh¶az¶asi teher miatt,
amit megnehez¶³t a t}okehi¶any. Ez jelent}os kÄulÄonbs¶egeket okoz a v¶allalati cso-
portok kÄozÄott. Azok a v¶allalatok viszont |rendszerint a nagyobbak|, me-
lyek megengedhetik maguknak, hogy modern eszkÄozÄokbe beruh¶azzanak, m¶as
v¶allalatok el}ott j¶arnak logisztikai terÄuleten is. A marketing nem vezetett ilyen
jelleg}u kÄulÄonbs¶egekhez a v¶allalati csoportok kÄozÄott.

7 A kutat¶as korl¶atai ¶es tov¶abbi lehet}os¶egei

Fontos korl¶atja ennek a kutat¶asnak, hogy a k¶erd}o¶³v lek¶erdez¶es¶ere csak Magyar-
orsz¶agon kerÄult sor. A fejletts¶eg elt¶er}o szintje ¶es a saj¶atos gazdas¶agi kÄornye-
zet nyilv¶an okoz olyan kÄulÄonbs¶egeket, amelyek befoly¶asolj¶ak az eredm¶enye-
ket, erre helyenk¶ent ki is t¶ertÄunk a tanulm¶anyban. ¶Ugy gondoljuk azonban,
hogy az eredm¶enyek ¶altal¶anos¶³that¶oak Kelet-Eur¶op¶ara, ami Magyarorsz¶aghoz
nagyon hasonl¶o gazdas¶agi helyzetben van, illetve hasonl¶o tÄort¶enelmi kÄorÄul-
m¶enyek befoly¶asolt¶ak fejl}od¶es¶et. Tov¶abbi korl¶atnak sz¶am¶³t, hogy a kutat¶as
k¶erd}o¶³v¶et nem a cikkÄunkben feltett kutat¶asi k¶erd¶esek szerint alak¶³tottuk ki,
hanem annak c¶elja a hazai v¶allalatok versenyk¶epess¶eg¶enek ¶atfog¶o vizsg¶alata
volt. A vizsg¶alt funkci¶ok ¶³gy a k¶erd}o¶³v kÄulÄonbÄoz}oi r¶eszein szerepeltek, ¶es
n¶emileg m¶as t¶³pus¶u sk¶al¶ak felhaszn¶al¶as¶aval m¶ert¶ek }oket. Ez a kiv¶al¶os¶ag sk¶a-
l¶ak l¶etrehoz¶as¶an¶al m¶odszertani neh¶ezs¶eget jelentett. A kutat¶as folytat¶as¶an¶al
¶erdemes lenne a felvetett kutat¶asi k¶erd¶eseknek megfelel}o k¶erd}o¶³v ¶es m¶er¶esi
sk¶al¶ak alkalmaz¶asa. Az eredm¶enyek m¶elyebb ¶ertelmez¶es¶ehez pedig szÄuks¶eges
lenne m¶as m¶odszertani megkÄozel¶³t¶esek alkalmaz¶asa is, ilyen p¶eld¶aul a kvali-
tat¶³v kutat¶as, ¶es az esettanulm¶any m¶odszere.
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THE CONTRIBUTION OF MARKETING, PRODUCTION AND LOGISTICS

TO BUSINESS PERFORMANCE

Companies are complex organizations where a lot of activities and processes have to
work properly in order to reach success. Depending on several factors, sometimes
some activities get more emphasis while others work in the background. Since or-
ganizational functions have separate literature and practical knowledge, and transit
between them is rare, we do have very little knowledge on how the various functions
together contribute to company success. Based on a wide-scale empirical study on
Hungarian competitiveness, which includes data on 154 companies from the process
industry, we examine to what extent three functions of the supply chain, market-
ing, manufacturing and logistics, can contribute to business success. Results show
that marketing and manufacturing have larger e®ect on company performance than
logistics. However, the three functions together play a minor, although signi¯cant
role in company success.
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