
Gazdálkodási modul 

 

Gazdaságtudományi ismeretek III. 

Szervezés és logisztika   
 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc 

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc 



Fejlődési tendenciák a logisztikában 

105. lecke 



A fejlődési tendenciákat kiváltó okok  

• az iparban és szolgáltatásokban egyaránt növekszik a 
termékváltozatok száma, 

• csökken a termelés mélysége, kiemelt szerepet kap a make or buy 
döntés vizsgálata, 

• az anyagáramlásban magas fokon automatizált számítógéppel 
vezérelt és diszponált anyagmozgató gépek, raktári- és tároló 
berendezések, robotok vesznek részt, 

• fokozódik a JIT beszállítás, gyártás és kiszállítás térhódítása, 

• növekszik a logisztikai rendszerek optimális működtetéséhez 
szükséges információ igény, 

• a logisztikával foglalkozók száma ugyan csak kis mértékben 
növekszik, de ha figyelembe vesszük az anyagmozgatásban még 
meglévő nagy fizikai létszámot, akkor ezek számának drasztikus a 
csökkenése és így jelentős mértékben megnövekszik a magasan 
képzett szellemi tevékenységet végzők aránya, 



• a vállalatoknál a fejlett logisztikai rendszer versenyelőnyt jelent, 

• a logisztika a vállalat vezetésében prioritást fog kapni, vagyis a 
legmagasabb logisztikai vezető a vállalat legfelsőbb vezetésében 
foglal helyet, 

• a beszállítókkal tartós együttműködést kell kialakítani, csökkenteni 
kell a beszállítók számát, 

• a vállalati logisztika vevő orientálttá válik, a logisztikai rendszer 
tervezésénél és irányításánál érvényesül a „vevő igényszerintiség” 
vagyis „Customer Engineering”, 

• a vállalatokon belül fokozódik a horizontális és vertikális gazdasági 
együttműködés, 

• a vállalati logisztikai szolgáltatások, teljesítmények fokozódnak, 
különös tekintettel ezek minőségére, 



• előtérbe kerül a vállalatoknál a folyamatorientált újjászervezés 
(reengineering), ebben a business reengineering (üzleti folyamatok 
átszervezése) is szerepet kap a termelési folyamatok mellett, 

• a modern kommunikációs rendszerek és az elektronikus úton 
történő adat- és információ cserék általánossá válnak, különösen 
indokolt az elektronikus adatcsere (EDI=Electronic Data 
Interchange) a vállalat beszállítóival és vevőivel, 

• fokozódik a vállalatoknál az alaptevékenységre, a fő feladatokra 
való koncentrálódás és bizonyos logisztikai feladatokat 
vállalkozásokba (out-sourcing) adnak, 

• versenyelőnyök fokozása, a logisztikai teljesítmények érdekében a 
legjobbakkal való összehasonlítása (benchmarking) széles körben 
fog elterjedni, amely nem csak szintekre, hanem az alkalmazott 
módszerekre is kiterjed, célul tűzi ki a piacon felismerhető „legjobb 
gyakorlat” meghonosítását, 



• a logisztikai teljesítmények növekedésével ugyan a logisztikai 
költségek szerény mértékben növekedni fognak, ugyanakkor a 
logisztikai teljesítmények hiányából származó veszteségek 
számottevően csökkenthetők, 

• a termék egész életútjára kell kiterjeszteni a logisztikát, 

• a logisztika kialakításánál kiemelt szemponttá válik a környezeti 
hatások (emissziók) csökkentése, a logisztika fontos szerepet tölt be 
a környezetvédelmi rendszerekben is, 

• globalizálódik az értékteremtő lánc, a termelés fejlesztés súlypontja 
más telephelyekre (belföldön és külföldön) tevődik át, 

• dinamizálódik a vállalatok közötti együttműködés (pl. szoftveripar, 
telekommunikációs ipar) 



• kiterjedt a multinacionális elosztás, vagyis az ellátási láncban a 
vevőkhöz a termékeket legalább két közlekedési ágazat 
igénybevételével kell eljuttatni, átalakul az elosztási struktúra, direkt 
áruforgalom kerül kialakításra, 

• a több országban több telephellyel rendelkező vállalat teljes 
logisztikai információs rendszere egy olyan számítógépes hálózatot 
képez, amelyről bármely telephely adatai lekérdezhetik 
(INTERTRAC), 

• megjelennek a „virtuális vállalatok”, amelyek tevékenységei között 
kiemelt feladatot jelent a logisztika, 



• meghatározóvá válik a logisztikai informatika, mert a hardver és a 
szoftver fejlődés a következő innovációkhoz szolgáltat alapot: 

1. átfogó helymeghatározási rendszer (Global Positioning System 
= GPS), 

2. digitalizált adatátvitel globalizálása, kiterjesztése mobil 
járművekre (Global System for Mobil Communicators = GSM) 

3. digitalizált környezet (pl. vektorizált utcatérkép) áll 
rendelkezésre, 

 

• a logisztikai információs rendszer fejlődése lehetővé teszi: 

1. a pontonként (családonkénti) eladást: Pont of Sale (POS), 

2. gyártó és a vevő teljes integrációját: Home-Order and Receive-
Market (HORM), 

3. autóparkoló helyek komplex információs és helyfoglaló 
rendszerét  



Köszönöm a figyelmet! 


