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 Napjainkban többféleképpen határozzák meg, de 
legelfogadottabban az Egyesült Államok Logisztikai 
Tanácsa fogalmazza meg:  

 

 " A logisztika a nyersanyagok, félkésztermékek, 
késztermékek hatékony áramlásának tervezését, 
megvalósítását, ellenőrzését szolgáló tevékenységek 
összessége, integrációja. Ezen tevékenységek 
magukban foglalják a vevőszolgálatot, a kereslet 
előrejelzését, az elosztás, a készletgazdálkodás, az 
anyagmozgatást, a szállítást, a 
termelésprogramozást és az ezekhez kapcsolódó 
egyéb tevékenységeket is." 



A logisztika szó története: 

– Logo=gondolkodni, logos=értelem, logistikos=logikusan 
gondolkodni 

 

 5M (=5 right) a logisztika ‘missziója’: A logisztika a vállalati 
tevékenységek azon csoportja, amely biztosítja, hogy a vállalat 
zavartalan működéséhez szükséges anyagok /termékek 

– A megfelelő helyen 

– A megfelelő időpontban 

– A megfelelő mennyiségben 

– A megfelelő minőségben és választékban 

– A megfelelő áron (költségen) álljanak rendelkezésre.  

 



 A definíció magában hordozza a főbb 
területeket is: 

• Beszerzés 

• Elosztás és áruterítés 

• Készletgazdálkodás 

• Raktározás és tárolás 

• Szállítás 

• Rendelés feldolgozás és kommunikáció 

• Informatikai háttér 



 Ebből adódik, hogy a logisztika feladata a következő 
feltételeket biztosítani (7 M): 

• Megfelelő terméket 

• Megfelelő minőségben 

• Megfelelő állapotban (mennyiségben) 

• Megfelelő helyen 

• Megfelelő időben 

• Megfelelő felhasználónak 

• Megfelelő költségek mellett kell rendelkezésre 
bocsátania 

 

 A logisztika területeit megkülönböztethetjük  más 
szempontok szerint is. 



A logisztika területei: 

1)  A logisztikát a nemzetgazdaság egyes ágaira, ágazataira vonatkoztatva 
megkülönböztetik: 

a)  az ipari, a mezőgazdasági, a szállítási, a kereskedelmi, illetve a 
katonai logisztikát. 

b)  igen jelentős irodalma és gyakorlati eredményei vannak a „city” vagy 
„városi logisztikának” és a kórházi logisztikának. 

 

2)  Az árueljuttatás speciális logisztikai területe a raktározási logisztika, a 
kikötői logisztika, a disztribúciós, az export illetve import logisztika. 

 

3)  A logisztikai rendszerek kapcsán mikro és makrologisztika. 

 

4)  A vállalati logisztikán belül, illetve ahhoz kötődően megtalálható az 
anyaggazdálkodási, illetve anyagáramlási logisztika, a beszerzési, 
termelési, elosztási, illetve a disztribúciós logisztika, valamint a 
marketinglogisztika. 



5)  Új terület az ökologisztika, amely a hulladék és      

göngyöleghasznosításhoz kapcsolódó, döntően mikrologisztikai 

terület. Ide sorolják a makrologisztikai rendszerekben a 

környezetvédelemmel kapcsolatos logisztikai folyamatokat. A 

hulladék és a göngyöleg újrahasznosításához kapcsolódó 

logisztikát eltávolító, illetve inverz logisztikának is hívják. 

 

6)  Az Európai Unió belső piacának kialakulásához, az európai 

kereskedelmi és közlekedési folyamatokhoz kapcsolható a 

dinamikusan fejlődő eurologisztika. 

 

7)  A globalizáció kiterjedése a globális logisztikát hívta életre. 



 Az utóbbi évek fejlődése azonban magával vonta a 
logisztikai tevékenységek bővülését is. Így újabb, 
átfogóbb definíciók kialakítása vált szükségessé. 

 

 A logisztika legtágabb értelmezését Kirsch definíciója 
adja. A logisztikát a gazdaságban és a gazdaságon 
kívül, a termelő és nem termelő területekre is lehet 
értelmezni.  
Rendszeren belüli és rendszerek közötti folyamatokra 
nézve is vizsgálja a logisztikát, nem csupán az anyagok 
és termékek, valamint az információ áramlását jelöli 
meg, mint a logisztika által lefedhető folyamatokat, 
hanem logisztikai folyamatként fogja fel a személyek és 
az energia áramlását is. 



 " A logisztika az energiának, az információnak, a személyeknek 
és különösen az anyagoknak (alapanyagok és késztermékek) 
az egyes rendszeren belüli és rendszerek közötti áramlásának 
alakítása, irányítása, szabályozása és megvalósítása." /Kirsch/ 

 

 Kirsch definíciója jól érzékelteti, hogy a logisztikát nem lehet csak az 
anyagáramlásra és a hozzá kapcsolódó információáramlásra 
szűkíteni, hiszen a gazdasági alkalmazást megelőző katonai 
alkalmazásnál is már többről volt szó, mint az anyagok áramlási 
folyamatának optimalizálásáról. A személyek és tárgyak éppúgy 
tárgyai lehetnek az áramlási folyamatnak, mint az anyagok. 

 

 Összefoglalásként elmondható, hogy a logisztika a vállalatok 
legszerteágazóbb, legkülönfélébb funkciókat megvalósító 
tevékenysége. Lényegében egy szemléletmódot jelent, amely 
sikerét annak köszönheti, hogy a korábbi elképzelések különálló 
funkciókra tagolt vállalatát újra egységben próbálja szemlélni, és az 
egész rendszer hatékonyságát próbálja javítani. 



A logisztika, mint rendszerelméleti 

szemlélet 

 Mint már szó volt róla a logisztika egy szemléletmód. 
Alapvetően azonban rendszerelméleti hozzáállást kíván.  

 

 A rendszerszemlélet: A rendszer megismeréséhez nem 
elegendő az egyes elemek ismerete, hanem az elemek 
közötti kapcsolatokat, összefüggéseket is fel kell tárni. 
Röviden: a komplex összefüggésekben való 
gondolkodásmóddal jellemezhető. 



 

 

 E szerint a következő fogalmak vonatkoznak rá: 

– A rendszer valamilyen elemek összessége, melyeket 

közös cél vezérel és közös környezetben működik. 

– Az elemek a rendszer részei, amelyek pontosan 

meghatározott tulajdonságokkal rendelkeznek. 

– A rendszer környezete mindaz, ami a rendszeren 

kívül található, de annak működésével valamilyen 

összefüggésben van. 

 





 A logisztikai rendszer tehát az anyagi áramlások és készletek, 
valamint a velük kapcsolatos vállalti tevékenységek, információk 
együttes rendszere. 

 

 A rendszer speciális szemléletben integrálja a vállalaton belüli 
tevékenységeket, összekapcsolja a vállalatot a fogyasztókkal és a 
szállítókkal. A logisztikai rendszer a vállalat valamennyi funkcionális 
alrendszerével kapcsolatban van, legközvetlenebbül a vállalat 
marketing tevékenységének támogatására szolgál, szoros 
kapcsolatban a termeléssel. 

 

 A logisztikai rendszer elemei: 

– logisztikai eszközök: gépek, berendezések 

– logisztikai létesítmények: épületek, területek, utak, szállítópályák 

– logisztikai szervezet 



Logisztikai rendszerek: 

 Makrologisztikai rendszerek:  

 Egy ország, egy értékesítési, illetve fogyasztói vagy egy 
gazdasági körzet határain belül helyezkednek el. Vállalatok, 
régiók, országok, földrészek közötti kapcsolatok. Nem vállalattól 
függ, hanem nemzetgazdasági szintű. 

 

 Mikrologisztikai rendszerek:  

 Az egyes gazdasági rendszerek, gazdálkodó szervezetek 
logisztika rendszerei. Vállalaton belüli logisztika (berendezése: pl. 
szállítószalag) 

 Főbb csoportjai: - vállalati logisztika rendszerei 

    - katonai logisztika rendszerei 

    - egyéb szervezetek logisztika rendszerei (pl. 
   kórházak,bankok)  



 Metalogisztikai rendszerek: 

 A makro- és a mikro szintjei között helyezkednek el, az 
ellátási (beszerzési) vagy az elosztási (értékesítési) 
láncban működő szervezetek (pl. kis- és 
nagykereskedelmi vállalatok) logisztikai 
alrendszereinek együttműködéseként jönnek létre. 
Azaz a vállalatok kapcsolódása egy gazdaságon belül. 

  

Főbb csoportjai: 

    - fuvaroztató vállalatok kooperációja 

    - logisztikai vállalatok kooperációja 

    - logisztikai és fuvaroztató vállalatok 
   kooperációja 



 A szállítási lánc-rendszerek: 

  

 A logisztikai rendszerek olyan csatornái, amelyek 

közös irányítás alatt álló technikai elemekből és 

emberekből állnak. 



A logisztikai rendszer 

  A logisztikai szervezet a logisztikai célkitűzésekkel (6 M 
elv: (megfelelő anyag, időpontban, helyre, 
mennyiségben, minőségben, és költséggel eljuttatható 
legyen) összhangban és más vállalati szervezetekkel 
együttműködve, az anyag-és információáramlást tervezi, 
szervezi, irányítja és ellenőrzi, valamint a gazdasági 
rendszer működtetéséhez szükséges további feltételek 
megteremtésében működik közre.  

  

 A vállalat anyagáramlási szempontból olyan nyílt 
rendszernek tekinthető, amely a beszerzési és az 
értékesítési piacokon keresztül kapcsolódik a 
környezetéhez. 



 A vállalat logisztikai rendszerek feladata a vállalat és a beszerzési 

valamint az értékesítési piacok közötti, továbbá a vállalaton belüli 

anyagáramlás és a hozzá tartozó információáramlás 

megszervezése, megtervezése, irányítása és ellenőrzése.  

 Azt feltételezve, hogy az értékesítési lehetőségek korlátokat 

szabnak a vállalatok tevékenységét az értékesítés felől kiinduló 

információáramlásnak kell kiváltania a tulajdonképpeni 

anyagáramot.  

 Ehhez kapcsolódik a második információáram, amely ahhoz 

szükséges, hogy az anyagáramot a beszerzési piactól a termelésen 

át az értékesítési piacig követni és irányítani lehessen.  

 Az átfogó szemlélet segít a jobb szervezet kialakításához, amely 

biztosítja a termelés zavartalanságát, csökkenti az átfutási időket, a 

készleteket és lehetővé teszi a vevők, megrendelők igényeinek 

rugalmas kielégítését. 



A vállalati logisztika főbb részterületei a vállalati 

anyagáramlás főbb szakaszainak megfelelően 

• ellátási (beszerzési) logisztika:  külső forrásból beszerzendő alap, 
segéd és üzemanyagok, alkatrészek. Főbb feladatai: I.  Az alkalmas 
anyagellátási stratégiák megválasztása, egyeztetve a beszerzéssel 
és a termeléssel. II. A beszállítóktól a termelés előtti kapcsolódási 
helyekig terjedő anyagáramlás és az ehhez kapcsolódó 
információáramlás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

 

• a termelési logisztika: Az alapanyag-raktártól a késztermék 
raktárig terjedő anyagáramlást irányítja és ellenőrzi a 
termelésszervezéssel és irányítással együttműködve. Főbb 
feladatai: I. a technológiai folyamatok műveletei közötti mozgatási, 
tárolási feladatok megoldása. II. A technológiai helyek kiszolgálása. 
III. A technológiai folyamatok közötti mozgatás, tárolás IV. A 
termelésközi készletekkel való gazdálkodás. 



• az elosztási logisztika: Az előállított késztermék a 6 M-

nek megfelelően a vevők rendelkezésre álljanak. 

Feladata: A késztermék raktártól az értékesítési 

csatornákon át a felhasználókig terjedő áruáramlás + 

információáramlás tervezése, szervezése stb. 

 

• a hulladékkezelési logisztika: Fordított irányban. Az 

értékesítési piactól a beszerzési piac irányában vizsgálja 

az üres egységrakomány-képző és csomagolóeszközök, 

az elhasznált termékek, hulladékok áramlását. Növelni 

kell az újrahasznosítható hulladékot.  



A vállalati logisztikai rendszerek irányítási szintjei 
(piramis alakban jelenik meg) 

 
 Legfelül : stratégiai szint: A hosszú távú logisztikai 

célkitűzéseket határozza meg az egész vállalat és 
részlegei számára. 

 

 Feladatok: 

  - stratégiaválasztás, a rendszerek tervezés-fejlesztés 
irányítása, a kapcsolódó kontrolling megszervezése és 
irányítása, a logisztikai szervezet kialakítása, az üzemi 
telephely megválasztással kapcsolatos döntések 
meghozatala. 



 Középen: taktikai szint: Feladata a stratégiai szinten kitűzött célok 
elérési módjának középtávú megtervezése és irányítása.  

 
• az ellátási (beszerzési) logisztika területén: beszállítási megrendelések 

tervezése, irányítása, az alapanyag-raktári készletgazdálkodás 

• a termelési (gyártási) logisztika területén: a termelés anyagellátásának 
megszervezése, szervezése, irányítása, a termelésközi készletekkel való 
gazdálkodás 

• az elosztási (értékesítési) logisztika területein: a kiszállítási rendelések 
teljesítésének tervezése, szervezése és irányítása, a késztermék raktári 
készletgazdálkodása, hulladékgyűjtés, illetve -kezelés tervezése, 
szervezése és irányítása 

 

 Alul: operatív szint: Feladata a logisztikai folyamatok 
végrehajtásának irányítása, ellenőrzése a fenti három területen. 

 



Köszönöm a figyelmet! 


