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A logisztikai döntések célja, típusai  

   A döntést két vonatkozásban kell meghozni. Az 

egyiket a gyártási folyamatban, és ez alapvetően 

a gyártásmennyiség meghatározásához 

kapcsolódik. A másik döntés az input és az 

output oldalon a logisztikai funkciók átadására, 

illetve azoknak a termelővállalat által felvállalt 

mélységére vonatkozik. 



 A logisztikai funkciók kivezetésének hatása a vállalat 
belső logisztikai folyamatára 

 
• Megnő a vállalat beszerzési és értékesítési logisztikával szembeni 

követelmény, amennyiben magasabb színvonalú disztribúciós 
ráfordítás válik szükségessé. Megváltozik a vállalaton belüli 
időgazdálkodás is. 

• Harmadik fél információs kapcsolódását kell megvalósítani. 
Fontossá válik a standardizálás a beszállító, a vásárló, a logisztikai 
szolgáltató és termelő között. 

• A vállalati belső logisztikai struktúrát meg kell feleltetni az új 
követelményeknek. Növekvő koordinációs és irányítási ráfordítással 
kell számolni. 

• A minőségbiztosítást új alapokra kell helyezni, főleg a beszerzési 
oldalon. 



• A szolgáltatási színvonal növelése egy ponton túl meredeken 
felfelé ívelő költségvonzattal jár, ehhez ezért általában jó 
nevű, a magasabb minőségű szolgáltatást viszonylag 
olcsóbban megvalósítani tudó szolgáltató szükséges. 

 

• A magasabb minőségű szolgáltatást a specializálódott 
szolgáltatók azért tudják viszonylag olcsóbban kínálni, mert 
több megbízóval állnak kapcsolatban és az igények 
összegyűjtésével kapacitásaik jobb kihasználását tudják 
elérni. 

  

 Ennek hatására a szállítmányozási szolgáltatásban résztvevő 
vállalatok jelentős mértékű, folyamatos koncentrációja zajlik. 
A nagyobb vállalkozások magukba olvasztják a kisebbeket, 
illetve a kisebb vállalkozások egymással kooperációban 
nagyobb vállalkozásokat hoznak létre. 



• A logisztikai szolgáltató bekapcsolódását indokolja még 
a szolgáltató piaci jelenléte, kialakult jó 
kapcsolatrendszere, valamint az a szakmai tudása, 
amely az egyes termékekre és/vagy az egyes relációkba 
történő árueljuttatásra vonatkozik.  

 Ez a „know-how” kiterjed a folyamatban alkalmazandó 
okmányokra és fizetési feltételekre, amelyek ismerete 
különösen a nemzetközi logisztikai területen kiemelt 
jelentőségű. 

 

• Továbbra előny, hogy a logisztikai funkciók végzéséhez 
kötődő korábbi állandó költségek változó költségekké 
alakíthatók. 



A gyártani vagy venni („make or buy”) döntések célja 

• A make – egy adott alkatrész vagy alkatrészcsoport saját gyártását jelenti. 

 

• A buy – egy adott alkatrész vagy alkatrészcsoport külső forrásból való 
beszerzését jelenti. 

 

• A „make or buy” típusú döntés a többi beszerzési döntéshez hasonlóan 
lehet mindennapi, de lehet nagy horderejű, stratégiai jelentőségű feladat is. 
Az első típusú döntések közé akkor tartozik, ha pl.: arról van szó, hogy a 
vállalat egy eddig saját maga által gyártott alkatrészt más vállalattal kívánja 
legyártani, illetve külső forrásból kívánja beszerezni. 

 

• A vásárlást előirányzó (buy) típusú döntések a gyártási mélység 
csökkenését eredményezik. A gyártási mélység csökkenése következtében 
nőnek a vállalati logisztikai rendszerrel kapcsolatos követelmények, 
különösen akkor, ha a vállalat a JIT-elvű anyagellátás megvalósítására 
törekszik. (just in time) 



A make (saját gyártás) mellett szóló okok: 

• a saját oltalmi jogok és gyártási know-how-k kihasználási lehetősége  

• speciális gyártási know-how-k átvétele 

• folyamatos minőség-ellenőrzés biztosítható 

• a meglévő know-how-k titokban tarthatók a konkurencia előtt 

• megakadályozható a beszállítók további integrálódása 

• titokban tarthatók az új fejlesztések 

• a piacon nincs megfelelő beszállító 

• a vállalati önállóság megerősödik a gyártási mélység bővülése révén 

• megszüntethetők a beszállítással kapcsolatos problémák 

• kihasználhatók a meglévő eszköz-és létszámkapacitások 

• az adóköteles nyereség csökkenthető a szükséges beruházások miatt 

• a termelőeszközök modernizációja, specializációja 

• megtakaríthatók az üzemen kívüli szállítási és a csomagolási költségek 

• elmaradnak a szállítási idők 

• gyors reakcióképesség az igények változásaira 



A buy (külső gyártás) mellett szóló okok 

• a saját gyártásnál külső know-how-k használatára lenne szükség 

• az adott termék előállítására specializálódott termelőnél magas minőségi színvonal 
érhető el a termelő eszközök specializációja révén 

• több beszállító bekapcsolódásával csökkenthető a kockázat 

• kisebb a kockázat a termelés visszaesésekor vagy az elhibázott fejlesztések 
esetében 

• mód van ellenüzletek lebonyolítására 

• reklamációs lehetőségek vannak 

• kis darabszámok is beszerezhetők 

• a vállalat a jelentős know-how-t igénylő termékek előállítására specializálódhat 

• megszűntethetők a szűk keresztmetszetek 

• elkerülhető a specializált termelőeszközök nem megfelelő kihasználtsága 

• nincs szükség pótlólagos beruházásokra 

• a pénzügyi eszközök a saját gyártású alkatrészekre koncentrálhatók 

• kis önköltség az adott termék előállítására specializálódott termelőknél 

• igény szerinti lehívás lehetősége a beszállítókról 

• alacsony raktározási költség 



„Make or buy” legelfogadottabb döntési kritériumai: 

1. Határidőre történő teljesítés (minőség) 

2. Ár 

3. Gyorsaság 

4. Technológiai megfelelés 

5. Biztonság 

Tehát döntő szempont a logisztikai szolgáltatók bekapcsolásánál a 

szolgáltatás minősége és ezen belül is a szállítási megbízhatóság, 

valamint a szállítási készenlét, azaz elsősorban azok a tényezők, 

amelyek a határidőre teljesítést meghatározzák. 



Köszönöm a figyelmet! 


