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Tts*h olvasó!

.Ielen cikket több cikkböl dIó -logiraila7 egnósra épülő , sorozató tmlezem ki-
bővbeni, nuly a ZMI{A Eaditechnilui wtaélén negkezdat és jelnleg is folyó
elnélai logiwil<ai fuatósok uednényeit isnenai nvg a lolyóira otvasóiva].

Az enlítert klúltósok Dr.Twcsótt i Kóroly mk. alqredes ranszékvezaö docens
felügela&el, g,abrui npnedzelé§vel és atanúnánpk álralat&tffi lektoróló,
sé:val fotynak
A haaónuml<óban kö?dlen bdarótórsamként rendgpresen É@vee. Gaá] csa-
ba nI- őmag! adjmlaus és alkalrt problétttók konaltó]ásával a ,arreék Eljel
obató állonónya
A loeigikl ebnélai alapkéruléseinek lebdrdsára irónyuló póbi kozi,slllr,k hió-
nyossóEainak bírólaúrb úelú kiqffiú, uúlb íejlegé-ú, gptnlai tqasz-
talaroí közreadósót jó szívvel éi elözetes köszönettel vesszük a hozzáértö
olvasótóboróL

A aerző

A logisztika kapcsolata a kibemetikával

Amikor definiálni akarunk e§l rendszert, az első probléma amibe
beleütközün\ ho§I a rend§zerkn zajló ti§zta folyamatokíól lefejtsíi& a
szervezetek hierarchikus és bonyolult sávevényet. A probléma eredete
az.lta a szrwezetet a rendszer elemének tekintjük (szakirodalomban is
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elófordul). Pedig a §zervezeti §tíuktúra nem eleme a rendszerne\ annak
létezési formája-

A kibernetikai rendszerek alapvetóen három elemMl tevódnek
6szr-(I.n. ába )

l
ll

P

u

í

l librrnrtilri rrfidrzrr llt.llnot raötjr.

l§zábfr

_ 
A rcndszer meghatároó eleme a íó yt5/ frzt}rl fol1nn t, amely az

egész rendszcr létezáiét indokolja. A fófoiyarnat 
" 

renarrei éljúak
me3valósítiisára szerrlez6di§atós rádolyaúato\ tcrÉtenpégek zajta-
nakbenne és minden tor,ábbi elem létezésérc ez tart icéDÉ ohű dáíe
tebát ninc§ eziibége a rendszernek, metyrc a nzmi rolyanit nem taít
igényt,- esetleg még gátolja is a nrtkerd&éL A fizitai folyanat műkótt&ét
a tevékenységek vagr résdolyamatok hatáwázlatával-szokás ábrázolni
(ilyen hatásvádattal találkoáat,,nk majd a 2. és 3.s.ábákot.)
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A rendszer második igen lényeges eleme a vezetéE mely a fizikai
folyamat irányítási szükségletének megfelelóen épül fel, egletlen élja a
fizikai folyamat minél hatékonyabb és élnak megfelelő múködtet&e,
valamint külsó környezetébe való bekapcsolása.
Ennek megfelelően, a vezetési elemnek négl konvencionális funkciója
létezik tervezá, szervezes, irányítás, ellenórzá. Minden más, amit a ve-
zetés végez, előzóek érdekében kell, hogr történjél va5l előzóekkel
kapcsolatos tevékenységnek kell lennie. Eges irodalmak a fentieket to_
vábbi funkciókkal egészítik ki. lrgryakabban az információ5nijtés és
döntés funkciókat kezelik külön. En ezt nem na§lon tudom tolera-
ni,mert az adott logikai §zint megbontását jelentik ós zavaft keltenek a
rendszer érte]mezesében.
Hiszen az információ§ tevéken},ség és a döntés mind a négl hagományos
funkció minden fázisában jelen van, E§/ ki§ kibőűte§sel a funkciók gla-
korlásának általános módját, módszeíét adjálL

A rendszer barmadik eleme a két elóót ö§sz€kötó és a környezeti
kapcsolatokat biztosító konml'ntkÉciós §zerkezet A vezetési elem in-
formációkat ad le és szerez a környezetéból, és információkat §zerez a
fizüai folyamatról, melyet feldolgozás után irányítási információként jut_
tat vissza a folyamat kivánt módon való múködtetése érdekében. Jól ér-
telnezzük a jelenséget! A vezetés élja nem a folyamat irányíUása, hanem
működtetése. Va5ris,aho| a folyamat jól múkti,di§ oda nem ad irányítási
információt.

A fel§orolt három elem e§/üttes€n alkot egr kibernetikai rendszerL
A rendszernek ""onban meghatározott keretet kell szabni a létezésére
& ez akeret a szsrvezet, mel}öen funkcionál.
Igl aztán egl rendszer létrehoaásának az a menete, bo5l megvizsgá§u§
milyen él megvalósítrását kell e}végeznie a rendszernek, majd felépítjük
azt a fizikai folyamatot, amellyel a él megvalósíthatÓ.
Ezurán rendeljük bozeá a faikai íolyamathoz a szü}séges eó - eszközt
és megvixgáljul hory milyen szervezeti keíetek közt oldható meg a fel_
adat. (Eryáltalán kell-e hozzá önálló szervezet, va§l esl már meglévó
részfeladatául szabjuk ) A további vizsgálat azt áUapítja meg, hog az ígl
kialakított erő - eszköz halmaznak nnilyen irányítrási információ szütség-
lete van. Ez ho5lan állítható eló és ehhez milyen vezetés sziitséges,
(Szakmai szinvonal, létszám, eszköa s7aflte7at.)



Persze a kibernetikai rendszerek nem egymás mellett léteznek elszi-
getelten, hanem vertilcálisan és horizontálisan is egmásba ágazntta|*
Iry a fizikai folyamat is része (részfolyamata) lehet ery magasabb (benn-
foglaló rendszer) fizikai folyamatának, esetleg szerveződhet két kiilön-
álló folyamat összekapcsolásáía, vagy létezhet a magasabb fizikai
folyamat melléktermékeként periférikusan izolált formában is.

Ennek következtében a vezetés kapcsolati csatomái egyrészt a mú-
kd,dtetett folyamat irányába (belső kapcsolat) és az es/üttműködő, vala-
mint a felső vezetó szintek irányába (kiilső kapcsolat) hríádnak.
A rendszernek van tehát e§ fizikai ós egl kommuniMciós kimenete. A
fizikai a kitűzótt él elérésére produkált végtermék; a kommunikációs az
egüttmüködó és a magasabb vezetó sántek felé áramló információk hal-
maza.
A kibemetikai rendszer bemenetét pedig a fizikai folyamat múködteté-
séhez szükséges erőforrások képezik fizikai bemenetként; a kommuni-
kációs bemenetet a fentób említett szintekól visszafelé rárarnló infornrráció§
input alko§a-
Az erőforrásokat anyag, energia, szolgáltatáso§ ember (mint élómunka_
kapacitás vagl mint szükséglet) alkotják. A végtermék ery másik (foga_
dó) rendszer számáta szintén eróforrásként jelentkezilg mint anyag,
energia, stb.

A kibernetikai rendszerek közitt és a rendszereken belűl tehát, in-
formációk és eróforrásók áramlana§ nriközben meghatározott célok
szerinti átalakulá§on mennek keresztül.
Vaglis a kibemetikai rendszerek helyes nrűkodésének általános kritéri-
uma az információk á eróforrások (a továbbiakban áramlatoknak neve-
zem óket) mozgásának és feldolgoaásának optimalizált megvalósulása.

Ezen a ponton lép be a kibernetikába a logisztika. A feldotgozás
ugianis a technológia hatásLört, az Árrnlrtok mozgásÁnak szaMtyo-
ása @ig a logisztiltÁé.

A logi§áikl értelnezése

A forgalomban láó tekintélye§ számú definíció alapján - kiemelve
belólük az általáno§ é§ azono§ letisztítá§t - elfogadható, hogl a logisztika
a ldbemetl}ri rcndszenek }öátti és a rendszereken b€lüli ór8mtsíok



áramlósának létrehoásával irónfitásáva\ lebonyolításával valamint
ezek Dozgó§ánsk §zabályoá§ával és optimalizólósóval foglalkoó tu-
dományterület

Azok a folyamato\ melyek az áramlatok mozgását kiváltják és meg-
valósítják, az ellátá§ é§ az elo§ztá§ teniletén realiálódnak. Az eilátá§ é§

az elosaás folyamatai azonban soha nem léteznek önállóan, mindig va-
lamilyen termelési folyamathoz kapcsolódnak szorosan (2.u.óbra)
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A logisztika az ellátás - termelés - elo§ztás §émát olyan §zerves e§I-
ségben működő rend§zemek tekinti, melynek múködé§e a fogadó vas/
Dyeló foríá§ok é§ az ellátá§i forrá§ok által determinált.
A termelés a logi§ztikai rendszernek Dem íé§ze, hanem kiszolgálandó
objektuma és vizsgálati társ/a. A logisztikai §zemlélet mégsem a terme-
lái rendszer szükségleteit tekinti szervezési determinánsnak. A szerve_
zés meghatározó feladatának az egész múködő rendszer - output igények
és input lehetóségek közé szodtott - hatékonysági fokának legelónyö_
sebb beállítását tekinti.
A termelés mint folyamat, általános értelmezésű kategóriaként fogható
fel, melynek jellege melhatáíozott a benne zajló tevékerynégek tartal-
mától és módszereitól. Iry termelésnek kell felfogni a glártás, felha§zná-
lás, alkalmazás, kiszolgálás, kereskedelmi tevékenység, stb. jellegű
folyamatokat
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._ , A' !9nn9lésnek penze megvan a maga belső logisaikája, ami szintén
ellátási és elosaási szakaszotra bontható és a termelés folyamatán belül
behatárolt technológiai jellegrű termelési mag kőré vonhaió;
de ekkor már kilépünk az integrált logisaiká keretei közül és e5l diffe-
renciált logisaikai területet kezelün! ami|61 216o az integíáltÉgi§ái-
ka szabályai szerint mozgunk to\,ább. (I(áóbb részletezem)

A logisztika fó élja tehát, az említett folyamatokat megvaló§ító
rendszerbehatárolása (esetleg létrehozrása, kialakítása) és múköie§ének
optimalizálá§a. Ennek megfelelően a logisztika fő modszerei a rend-
szerszervezési és optimumkeresési eljárrások A logisáika azonban nem
rendszerszervezés és nem optimumkeresés, hanem behatáíolt területen
és nrcghatáonttcéllal ttirtén6 _víilséges rrrértékű -rcrrüzertranszformáció,
mely mindig a Kvánt hatékoD}§ág iíányába mutat. A logi§ztika tehát nem
mildig a teljes rendszer átalakítását trfizi ki élul és legriikábban fejeződik
ki komplex rendszer alkotásban. (Pl. legritkábban érinti az infrastiuktúra
átalakítá§át.)

_ , A mindennapok logisztikája meghatározott élok megvalósítása ér-
dekében _vizsgálodik és ámya|tabb megközelítési pályákon mozog. En-
nek megfelelóen vizsgálati tárg]rul olyan terüetékei válasa, melynek
optimalizálá§a a kitúzött élíendszer megvalósításához vezető utat jólen-
ti.
Íp peldául a nrrlating logiszff}a a sáüítás és fogasztrás összhangjának
ninimális költségek melletti megtercmtését jelöü meg celul.
Az ú5mevezett üaleti togtszfike élja az árámhtokbán felmerülő vala-
nennl költség kölcsönhatásának elemzése, a hozam nör,elése, illetve a
ráfordítások csökkentése érdekében Í5, a nyersanyag kitermelástól az
értékesítésig terjed6 t€lje§ terület a mozgástére.
A mangemeut logl§zti}s az al8panyag sállítástól a készíníraktárig ter_
jed6en t<e_zeli együttesen a fotyamatokat abból a celMl, hos/ az ráramla-
tok mozgását, állapofuáltozá§át és az ezt ir futyíó szsruezeteket kialakísa
és illessze a vállalati irányító szervezetekhez

_ Kialakíthatók má§fajta folyamatoka értelmezett, más logisztikai te-
rületek is. I-rátható, ho5l a differenciált logisztikai értelmezésik az adott
feladatmegvalósító 191d3291 fizikai folyamatához, illetve annak behatá_
rolt részéhez illesztódnek
A logisztikai rend§z€í mo§t már az íg behatárolt és a főfolyamathoz il-
lesaen átfogó területen mozog, ennek megfelelóen alakítja ki az etlátási
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és elosztrási szakaszait, melyek vary klasszikus értelmezésben, vagy mó-
dosult formában (a főfolyamat jellegétől fűgg6en) logi§aikai feladato-
kat, vagy szervezési lehetóségeket fejeznek ki. Ezzel tulajdonképpen
definiálják azt a termelési rendszet, melyet kiszolgálandó objeltumnak,
illetve üzsgálati tárg5mak tekintenek.
Hiszen éppen ez adja a logisztika dialektikáját és rugalmasságát, hogl a
kiszemelt folyamathoz illesztve értelmezhetó,

Összefog|alva: a logisztika mindig kitűz előbb ery logisztikai célt -
ami lehet az igények kielégítése, összköltség optimalizálás, termelési ka-
pacitá§ növelés vag5l termelési kimenet szabályozás, legkisebb veszteség
beállítása, stb. - majd megkeresi a kitűzött élt megvalósító folyamatrend-
szert; behatárolja ennek termelesi, ellátási és elosztási szakaszait, meg-
haíátozza az ellátLás és disztribuciós logisztikai konkét feladatoka! majd
illeszti az adott folyamatmegvalósító rendszer elemeihez

A logisztikai analízis

A logisztikai rendszer illesztése azonban bonyolult viz§gálatok é§ op_
timalizálási eljárások eredményeként jöhet létre. A logisztika az adott
üzsgálati szempontnak megfelelöen, soha nem a részrendszerelg vagl
a|rendszerek, hanem mindig a teljes rendszer optimumára törekszik.
Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a szükséges analízist funkci-
onáüs, metodikai és strukturális terűeteken vegzi el az árarrlatok mennf-
ségi és állapot jelzóinek meghatározása éljából, az osszköltségráfordítás
kimutatása mellett.

Funkcionális területen a logisztikai folyamatok (ellátás, elosztrás) sa-
játosságait, illesztési problémáit tesziiusg^|at táíg7*lá. A logisztikai fo_
lyamatok illesztése mindig a beszerzési (ellátási) források, a termelés és
a jelentkező igények struktúrája lehetőségeinek és kóvetelményeinek fi_
gyelembevételével történik. Ezért a üzsgálódás az ezekkel való kapcso-
lódási pontokra is kiterjed, amit környezeti változóként kezel.

Metodikai területen a logisztika az áramlatok mozgrásba hozása ve-
zetésének (tervezés, szewezés, itányítás. ellenőrzes) módszereit és esz_
közeit, valamint az egész vezrtési rend kiépítettségének hatékonpágát
vizsgálja.



Strukturális területen pedig mindig a kialaKtott logisztikai rend-
szer - adott folyamatmegvalósító struktúrába való _ beilleszkedésének
kérdéskörét viz§gálja meg.

Funkcionális analízis,

A klasszikus logisztikai elemzés mindig afunkcionális analízissel kez-
dódik. Kiindulópontja az igénystruktúra vixgálata. Feltárja a fogadó
vagl nyelőforrások által támasztott igényeket, ezt ősszeveti a termelési
folyamat lehetóségeivel és hozzárendeli a teímelé§ erőforrás (informá-
ció) szükségletét. Az elemzes kövelkezőlépése az ellátási fonások hely-
zetének, lehetőségeinek felmérése. Ezután kerülhet §or az elosztási
rendszer elemzésére és átalakítására az igénystruktúra követelményei-
nek megfelelóen.
Az így kialakított elosztási rendszert, illeszteni kell a termelési rend-
szerhez. Ha az illeszkedá nem a Kvánt módon jön létre, a logisztikai
elemzés soránjava§latot kell tenni a termelési kimenet megváltoztatásá-
ra. Ehhez - ha szükséges- át kell szervezni a termelés logisztikai rend_
szerét.
Yégezetil, az ellátási rendszer elemzését és átalakítá§át kell elvégezni,
hozzáigazíwa a temelés szükségleteihez és a beszerzési lehetóségekhez.
Ha ez nem megy - amit az ellátási források korlátozott lehetőségei idéz-
hetnek elő - marketing eszközökkel meg lehet kísérelni azigénystruktúra
befolyásolását.
Itt jesrzem meg, hogy az igénystruktúra átalakítása nem lehetetlen fe|-
adat, de a marketing eszköák alkalmazása k<iltséges. Ezért az elsó hoz-
záállrás mindig az kell leryen, hory az igények úgy kerüljenek kielégítésre,
ahogy jelentkeznek.
A következőkben a fukcionális analízis mélyebb értelmezésére térek ki
a teljesség igénye nélkül.

Az igénystru}itúra köveíelményeinek vizsgálata

Az igénystruktúra követelményei mennyiségi-, minóségi-, tér-, idó
és költsegjellemzők alapján keletkeznek. A minőségi-, tér- és idó jellem-
zőket nevezzűk állapot jellemzóknek (va5, jelzőknek) !

Az állapo§elzők a végtermék felhasználhatósági fokát határozzík meg
és szigorú költségkihatásokkal rendelkeznek, ezért a leg§zoro§abb kap-
csolatban állnak az igénystruktúrával. Minél fej|ettebb az igénystruktúra,
annál naryobb szerephez jutnak az állapotjelzők
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A mennyiségi jellemz6\ a nyelőforrrások tényleges igényeit fejezik ki. A
különkiző nyelőforrások jellegüktól és a kínálati környezettól függóen,
kétféle módon reagrálnak az igénytől való mennlségi eltérésre. Vary be_

letórődnek az eltérésbe és a költségkihatá§okat módosítják; vary nem
tolerálják az eltérést és átrendezik az ellátási forrás kapcsolataikat. Maga
a jelenség sem pozitív, sem negatív értelmezéssel nem bír, a folyamat
jellege és a kitűxitt logisztikai cél adja meg az elójelet.
A köItséglellemzók alatt nem az ös§zkölt§eg kihatá§t éítem, hanem a nye-
lőfonások által biztosítható hozamot, ami a hatékonyság kiinduló pontja
lesz. A költséget a vizsgálati élnak megfelelóen bármilyen hagyotpányos,
vary elvont dimenzióban mérhetik. (Idó , távolság, forint értél bizton-
sági fok, stb. Eglsóval hatékonysági mérték.)

A felsorolt jellemzók értelemszerűen adják azanatízis tárgyát. A
mennlségi jellemzők elemzesekor vizsgálat tárgává kell tenni, ho5l az
igénytól való eltérésnek mi a hatiása, ez mennyire kívánatos és milyen
tűrések mellett fogadható el az eltérés.
Az állapotjelzók analízisekor külön kell vizsgálni a minóségi-, tér" és idő
kritériumokat. A minóségnek pontosan a nyelőforrás igényeiÚbl kell
egleznie. Mind a grengébb, mind a kvalifikáltabb minóség a rendszer
múködésének hatékon5nágát csökkenti. Ha nem biztosítható a kívánt mi-
nóség, vizsgálni kell, hory milyen más minőségi megoldással helyettesít-
hető.
A tér és az idó a rendelkezésre állás dimenziói; az igénytól való eltérés
nem megengedett. Az áíamlatok mozgásának szabályoásával állíthatók
be. Ha a folyamatos áramlás nem biztosítható, puffer feladattal beállított
elemek segítségével lehet szabályozni. Elófordulhat,hop a pufferelés
minőségromláshoz vezetne, ilyenkor szükégessé válbat esl jobb terme-
lési szakasz beállítása. Ez általában konzenláló élzatú, de irányulhat a
termék átalakítá§ára is, melynek következtében - általában másfajta fel-
használására (fogyasáására) - a nyelóforrást fel kell készíteni, de előtte
megvizsgálandó, hog5l eg5ráltalán felkészíthetó-e.
A költségiellemzók analízisénél aa a maximáüsan biztosítható hozamot
kell vizsgálni, amit a nyelóforrrások képesek (vagl hajlandók) adott fel-
tételek mellett a végtermék hatása (vagl ellenértékeként) produkálni. A
hozamnak fedeznie kell - minimum - az cisszes ráfordítást. Mivel az össz-
ráfordítá§ az analízisnek ebben a szakasában még nem tudható, arra kell
törekedni, ho5r az adott feltételek közt elérhetó maximális hozamot ve-

5lük figelembe, mert az alultewezett hozamnál a rendszer működés-
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képtelennek bizonyulhat, ami további felesleges szervezési költségeket
eredményezhet.

A nyelőforrások igényeinek összevetése a termelési folyamat
lehetőoégeivel

A nyelőforrások igényeinek kielégítése alapvetően a termelési fo-
lyamat kimenetéhez van köwe. Különösen a mennyiségre és a minőségre
vonatkoó igények kielégítésére döntő a termelési kimenet beállítása]A
termelési folyamat részéról -folyamatos termelés esetén - az idókritéri-
umnak_való megfeleltetés a mennlségi jellemzőben van elrejtve, mint
termelési intenzitás.
Ciklikus termelési folyamatnál pedig a ciklusidők beállítása is szerepet
kgn.. { §p,9l{s alapvetó érdeke eltérhet az egész működő rendszer vég_
só érdekétől, hiszen a termelés érdeke, hog1l minél több erófonás fel_
hasznáJiásával, minél glorsabban, minél több végterméket jelentesseD
meg a kimeneten. Az egész rendszer érdeke pedig a jelentkézó igények
no11o.s { hatétony gazdaságosságú kielégítése. Alogisztika c?tjá az
utóbbinak megfelelő termeléskimenet szabályozá§. Ha a termelési kime-
net megváltoztatása szü|rségessé válik, át ketl szervezni a termelési folya-
mat belsó _síruktúráját. A mennyiségi jel|emzók megváltoztatásira
általában e.lég a termelés belső logisailiaiiendszerének itszervezése, de
a minóségi kimeDet megváltoztatiásához a technológia átszervezése is
szükségessé válhat, ami nem a logisztika feladata, de lrcgi§ztikai vonzatai
is leszrrek

A termelé§ erófolTá§§zükségletének hozárendelése
a íemelési igényekhez

A termelési folyamat igényeit a meghatáíozott termelési kimenet és
a kialakított technológia definiálják A termelési kimenet - általában - a
termelé§ eróforíá§ szükségletének a rrennyiségi oldalát határoza meg,
a technológia pedig az erőforrás állapotjellemzőit determinália. És inne-n
a termelési folyamat b€menete úg üselkedik (az is !), miní eg nyeló-
fonás, melynek igényei vannak. Gakhogr ea ai igeqf az elláti"si iorrá-
sokkal szemben fogia támasztani.
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Az ellátási források lehetóségeinek felmérése

Az ellátási források lehetnek kötöttek, félig kötöttek, vary szabadon
választhatók. Kötött forrrás esetében minden paraméter kötött, ezek op-
timális beállítására (megviálasztására) a |ogisztika eszközeivel nincs lehe-
tőség. A paraméterek üzsgálatát csak az ellátási folyamat iüesztéséhez
szükséges mértékben kell elvégezni,
Félkötött források q§etében a paraméterek eg5l része (idópont, tétel-
naryság, forma, stb.) igenylés alapján változtatható, ez a tény némi opti_
maliálási lehetóséget biztosít. A teljes logisztikai szervezési szabadságot
bizto§ító lehetőség a szabadon választható (vagy változtatható) forrá§ok-
ban van. Ezeknél költséget, helyet, időt, feldolgozottsági fokot és minden
egyebet a szervezők választhatnak, beállítva euel a rendsznr számáta
legkedvezóbb hatékonyságot. A logisztikai szervezá során a ryakorlati
lehetőségek legtöbbször a félkötött vas/ kötött megoldásokhoz fűód-
nek Va5l azert, mert a forrás valóban íry üszonyul a rendszerhez (mo-
nopol, vagy félmonopol helyzetben van), vag5l azért, mert a megengedett
logisztikai szervezési szabadság (a kitüótt cél függvényében) nem terjed
ki az ellátási források kezelésére. A megszabott feltételek köxitt, a biz-
tosított változtatrási lehetőségekkel élve az alábbt paranéterek vizsgá-
latát kell ebeezni:

- a forrás térbeü helyzete horyan befolyásolja az ellátást, ho5lan
alakítja a ráfordítá§i költ§égeket,

- mi az eófomás rendelkezésre állásánakidópontj4vary idóinterval-
luma, változtatiás esetén mi a célszerű változat,

- milyen formában (csomagolrás, kiszerelés) áll rendelkezésre az
eróforrás, alaHthatók - e más lehetőségek,

- mekkora a rendelkezésre álló erófonás mennyiség,

- milyen az eróforrás minósége,

- milyen az erőfonás feldolgozottsági foka,

- milyen az eróforrás nozgásbahoz{sának (sállításának) lehet&
sége,

- mekkorák a beszerzési ráfordításolc
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Logisáikei fizikai folyamat elemzése ás illesaése a források-
hoz és a termelési folyamathoz

A logisztikai fizikai folyamatot ellátási és elosztási szakaszoka bon-
tottuk, ami tulajdonképpen csak az említett szaka§zok termeléshez való
ü§zonyát jelöli és abb,an fejeódik ki, ho5l az ellátási szakasz a termelés
erőforriás szükégletének biztosításában megielölt tevékenységek ösz-
szessége, míg az elosztás a termelesi produktum nyelőforriásokhoz való
eljuttaiásában pozicionált szakasz A logisaika üszont éppen az, ami
ezen megjelölések belsó tartalma. Az a két szakasz alapfunkciójából is
látszik, hogl más állapot erőforrásokkal (információkkal) dolgozik és
más töltetű kiütelezési megoldrásokat alkalmaz Ami mind a kéttóben
közis és logiszlikai az, hory mozgásokat é§ tárolásokat alakítanak ki egy-
másutáni meghatározott (szükséges) sorrendben és glakorisággal, mel}-
nek során élirányos és optimaliált formában oldják meg az áiamlatók
megfeleló helyen és megfelelő idóben való megjelenését. Ezeknek a
mozgatásoknak é§ tárolásoknak a módja, formája, függ az adott folya-
matmegvalósító rendszer és az áramlatok jellegétól.

A szakirodalomban a logisztikai folyamat ábrázalásával - mivel fő-
ként a gazdasági folyamatok logisztikájaként teremtődött újjá napjaink-
ban - sállítá§i, raktározási fetadatok kombinációiaként mláikoáátunk-
Ilyen ábrái mutatok be a J.sz. hatósuázlaton.z
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A továbbiakban én is eá a megközelítést alkalmazom, de mind a
szállítást, mind a raktározást elvont és általános értelmezésú kategória-
ként kezelem. A 3,sz óbrón egy általános vázlat látható, de az adott fo-
lyamat jellegétől és lehetőségeitól fiiggóen az eryes tárolási és sállítísi
szakaszok el is maradhatnak, vagy többször is ismétlődhetnek akár pár-
huzamos, akár soros elrendeződéssel, e§etleg több termelési folyamathoz
kapcsolódhatnak ve§/es térbeli szervezódésekkel. A szállítás az áramlat
jellegétól függóen, töíténhet valós szállító eszközin, valóa raktározási
helyeke, de történhet hírközlő eszközökkel, modemekkel, papína, mág-
nesszalagra, diszkekre, vagt számítógépek közvetlen memóriáiba, stb.

A logisztika feladata az, hogl a sállítási és raktározási ciklusok mód-
ját, erymlásutániságát, tér és idóbeli elhelyezkedését (aktMálrását) úgl
határozza meg, hogl azok a logisztikai szervezési élt a leghatékonyab-
ban valósítsák meg és a v,ingálati él szempontjából elismert (vas/ értel-
mezett) költ§égkihatásokat (ráfordításokat és hozamokat ) optimalizálják
A sállítrási folyanat élja mindig,az, hogy az erőforrást vagl az informá-
ciót eljuttassa a rendelkezésre állrás helyére. A raktározás azonban tör-
ténhet funkcionális vagy puffer jellegge|. A puffer jelleggel történ6
raktároás élja általában az ellátási, vary elosztási folyamat szakadatlan-
ságának biztosítása. A funkcionális raktározás élja lehet tartalékképzés
(felhalmozás ) és lehet technológiai él-raktározás. (pl. érlelés.) A fen-
tebb írt szempontokat figlelembwéve, kialakítható (át§zerveáetó) a lo-
gisztikai fizikai folyamat, mely az adott logisztikai él megvalósítására
alkalmas.

A funkcionális analízis ezzpl tulajdonképpen be is fejezódik. A kö-
vetkező lépésben, a létíehozott logisztikai fizikai folyamat irányítrási in-
formációszülségletének kielégítésére ki kell alakítani egr olyan vezetési
folyamatot és struktúrát, ami éppen elégséges a folyamat biztonságos mú-
ködtetéséhez

Metodikd enrlízi§

A metodikai analízist, a vezetési rendszer hatékonyságát gátoló té-
nyezók kiktisaibölése érdekében végezzük el. A hatékony§ágot alapve-
tően néry tényezó biztosítja: szewezeti ténlezók, módszertani tényezók,
eszkózzel való ellátottság és emberi tényezők. A szeívezeti hatékon},sá-
got, a sz€rvezeti opttmumfeltételek blztosltJók
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Ezek:

- Az irányítandó szemé}yelq szewezeti eg,ségek (alárendettek)
optimális számának meghatározása.

_ A feladatkörök pontos kijelölése.

- A hatáskörök behatárolrása.

- Az információs utak kijelölése.

_ Azinformációszükségletpontosmegállapítása.

- Azinformcióforrásokkijelölése.

- Az információk optimális formájának meghatározása.

- Az axiomatikus (egyértelmű értelmezési) viszonyok biztosítrása.

Tulajdonképpen a szoro§an vett logisztikai üxgáIódás témakörébe
csak az utolsó öt optimumfeltételt sorolhatjuk Eze,k aznk, melyek az
információáramlrás minőségét megha tározzák es az optimáli§ áramiá§i vi-
szonyokat beállítják. Az elsó három feltétel, valamint a módszertani -,
eszkciz -, és emberi tényezők az általános kibernetikai vizsgálódás jól is-
mert és alkalmazott terúletei,
A logisztikai rendszeralkotás során azonban éppúg5l nem nélkütöáetók
a felsorolt vixgálati eljárásolq mint bármety más rendszerszerveási te-
vékenpégben. Annak érdekében. hogy a üzsgálat menetét komplexen
tekinthessem át, kérem az olvasó sokra becsült figyelmét a kissé bó es
néha tűon túl is ismert illu§ztráció miatt.

Az atárendelhetó létsám megáttapításakor fontos kiinduló alap az
ismert tétel, mely szerint egl átlagos képességú vezetó 5 * 2 állandoerté_
kű váltoó egyidejű firyelembevételére képes, A határérték §zen élteté-
1ek9nlen egy Napóleoni képességekkel rendelkező szamél1te 7.+2
érték vonatkozik. Az adatok átlagos bonyolultsági szintű és különbözó
feladatokatvégző alárendeltre értelmeáetók Azalárendelhető létsám
azonban fiigg attól is, hogr milyen bonyolult munkát végeznek az aláren-
deltek és mennyire erytípusú a feladat, amit ellátnak. §zebóséges eset-
beu jelentősen borulhat az előbbi tétel. Képzeljük et feladatként e5l 20
m-es hosszriságú árok kiáslísát l0 emberret, melynek minderyike 2á_es
szakasz megvalócítására kap feladatot, Amunka annyira egnání és min-
den résztvevő részéról egtípusú, hogl a legszerén}ebb liépességekkel
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rendelkező vezetó is könnyedén átlátja é§ nehézség nélkül képes a l0 fót
irányítani, ellenőrizni. Ugyanaz másik irányban is igazolható, mert minél
bonyolultabb munkát végez az alárendelt, annál kisebb az alárendelhető
létszám. Függ az alárendelhetóség a vezetés centralizáltságától is. Minél
centralizáltabb es/ szervezet, annál könnyebb a ve7Éta, de annál na-

ryobb kapacitást használ fel.

Ha ery szervezetben a szükségesnél több a vezetó, a munka haté-
konysága csökken, eúrt éhzerű a* elérri, hogy ery vezetó alá minél
több alárendelt tartozzon. Ennek az igénynek szabnak korlátot a fentebb
elemzett körülmények.

A feladatkör megállapításakor tisaázni kell, hogy kinek mi a felada_

ta, hol kezdődik, meddig terjed. Nem keletkezhet a ye7Élő szervekben
olyan jelenség, hogy valaki nem tudja: egl feladat rátartozik-e vary más-
ra. A feladatköröket rögzíthetik szerzódésekben, szabályzatokban, in-
tézkedésekben, szervi határozványokban, utasításokban, munkaköri
leírrásokban, sót még a kialakult házi szabályokat is feladatként kell elfo-
gadni, hiszen azért alakultak ki, mert íg5l kötódnek témagazdához. Amely
feladat elózóekben és sehol máshol nincs rögzíwe, azt a munka kiadása-
kor külön meg kell határozni, vary számolni kell elmaradásával.

A megállapított feladatokat össze kell hangolni a felelősséggel, mert
a feladat végrehajtásának nem a kijelölés a biztosítéka, hanem a felelós-
ség megállapítása. A felelósség kötódik a feladat elvé gzÉséhez, de avég,
rehajtás feltételeinekbiztosításához is. Iry ery feladat felelósségivonzata
a végrehaj tón kívül más személyre is kiterjedhet. A feladat és a felelősség
összehangolása során meg kell szüntetni a felelósség átfedéseket. Ha va-
lahol lehetóség van a felelósség áthárítá§ára, ott módosítani kell a szer-
vezete|.

A metodikai analízis fontos területe a hatískörök bebatároltságí,
nak a üzsgálaía. Megfeleló feladathoz kelló hatiáskört kell bizto§ítani.
Meg kell akadályozni, hogy valaki nagyobb feladatkört kapjon, mint
ameddig a hatrásköre terjed, mert a jelenség eredményeképpen a feladat
nem lesz végrehaj tható. Szintén a rendszer múködésének hatékonpágát
gátló téayező,ba naglobb hatráskört biztosítunk mint amit a feladat vég-
rehajtása megKván. Az ilyen vezeté§i elem bezavarhat más feladatok
végrehajtásába és szetzilálhatja az ott kijelölt felelősségköröket. Problé-
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mát okoz az i§, ha a gyakorlati hatáskör nem felel meg az írásban rögzí-
tettnek, Enn€k alapvetóen jogi vonzatai vannak

A hatá§köröket be kell határolni horizontálisan, e§I vezetési szinten
belül ás vertikáüsan a vezetési sántek között is. A hatáskörök rendezet_
lenségétjelzi: havalaki egl vezetési szinten belül túlterhelt, ha problémát
okoz valamilyen vezető helyettesítése, ha egmásnak ellentmondó intéz-
kedések születne§ vagl ha ery hiányosság fo\tán valakit nem lehet fe-
lelóssé tenni.

Avezetési struktúra e§les elemeit az információs rendszer kapcsolja
összn, eútt az alalízisnek feltétlen ki kell terjednie az iníormációs utak
vizsgálatóra. Tulajdonképpen ez az alap az iníotmác|óáramlás rendjé-
nek meghatároásához. Az információs utak meghatározzák, hogl az in_
formáció milyen úton és milyen eszközökkel jut el a kijelölt vezetési
elemekhez
Kívánatos a szolgálati utat röüdíteni és a probléma természetétől függő-
en, a lehetó legalacsonyabb vezetési körbe kell utalni a dönté§i, illetve
az intézkedési jogoL

A szolgálati út íöüdítésének két módja van: Az egrik a döntési jog
leadása abba a vezetési körbe, ahol legryorsabban és legfelkészűltebben
születhet meg a döntés. Ennek a módszernek az alkalmazását jogi meg_
kötések korlátozhatják Ez osszefüggésben van a korábban tárryalt 5a_
korlati és írásban rögzített hatásköri ószhang problémájával A különbözó
szervezesi döntések nem hatbatnak egmás ellen. A násik mód a döntési
jog alsóbb hatáskörból való kivoniása és közvetlen magasabb hatáskörbe
utalása. Ea a módszert fontos döntési pontokon alkalmazzák, vagl olyan
esetekben, amikor az alsóbb vezetési szint késve juthat a dönté§ megho-
zatalához szükséges információboz. A már kialakított információs út, a
vezeté§ folyamatában megkötöttséget jelent, azt megváltoztatni a továb_
biakban +riüális okokMl - nem lehet. A szolgálati utat a felsőbb §zint
sem kerüheti ki lefelé, mert átrendeződnek az információs utak és zavar
keletkezik az áramlás rendjében.

Az információs utak kijelölése után meg keü állapítani az egyes ve-
zetési elemek poníos infomóció sziik§égletéü
Tisztázni kell, hogl kinek milyen adatra van szüksége a munkájához. (eh_
hez penze pontos feladatkör bebatárolás szükséges). A legfontosabb az
eryes döntési pontok információ szükségletének me gállapítása. Zntarő

l8



tényező lehet a túlinformáltság és az alulinformáltság is. Ezert az alsóbb
vezeté§i szinteknek meg kell szűrni az információt és csak a szüksége,st
továbbíthatják a felsóbb vezetési szintre. Avezet6nek nem a részadatok
kellenek, hanem a élszerűen ö§szesített kimutatá§. Ez azonban csak
olyan pontokról sármaáat, ahol meghatározott §zempontok szerinti,
felelős információfeldolgozás folyik Az átjátszó pontok csak a postás
szerepét tölük be az információ továbbítrásban, ezek számára viszont szi-
gorúan meg kell tiltani, ha lehet technikailag is megakadályozni, hogl
belennílhassanak az információba.

A továbbiakban szütséges viagálat tár§ává tenni az infornóclófor.
rásoL helyretét óllapotát
Az információforrásokkal szemben szubjektív és objektív ktivetelmé-
nyek fogalmaódnak meg. Szubjektív ktivetelmény, hogl az informáto-
rok képesek leglenek az információk megszúrésére é§ továbbítá§ára.
Vizsgálni kell ennek szenélyi és technikai feltételeit is. Szubjektív k<ive-
telmény az i§, ho§ továbbítani csak tényeket lehet, Dem pedig egéni
benyomásokat, Objetíív követelmény, hogl az információt az a szeméíy,
va5r szerv adja, aki legelósór kerül abba a hetyzetbe, hogl adhatja. Ez
az információ áramlás glorsasága szempontjáMl lényeges.

A további analízis az lnlomóclók form{|ónok meghatórozósa érde-
kében. történik Az információ sában" vagl írásban (verbális informá-
ció), sámszeniisített alakban, vagy raja diagram, stb. formában jelenhet
meg. Verbális úton az inforrrációk lfi) 7a-a továbbítható. Ez a legbiao-
sabb információs forma, de magában hordja a M informálás vesllyét.
Sámszerii§ített alakban az információk, körülbelül 40- 5O Vo-afeiezhető
ki.
Tömör, élratör6 kifejezési forma, viszont bizonyoe fokú hozzáértést fel-
tételez és koncentrált fi5lelmet igényel mind a továbbítrás4 mind az ér_
telmezáe. A legtöbb tévedé§i lehetó§éget tartalmazza. Továbbítá§ához
általában külön ellenórzési szakasz beállítása éIszerú.
Rajzo§, vag, e§ét b szenléltetó formában az hformációk körii|belü Z) %-a
továbbítható. Sokoldalú, kifejezó eóvel rendelkezó információs forma"
de elóállítása hosszadalmas, bonyolult folyamat, továbbítása pedig §ak_
ran ütköáet a technikai feltételek hiányába-

Végezetül vizsgálat tárgává kell tenni, az információáramlás folya-
matában az rxlonetlkus üszonyok neglétét Az e§értelnű értelmezé§
biaosítottsága rendkívtil kritikus pontja az információs rendszerekne§
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mert minden szakképzettség bizonyos mértékig befolyásolja az értelme-
zést, de ezen kívül az emberi természet is hajlamos rá,_hogl minden in-
formációt egyéní szempontjábó| is értelmezzen. igy rendezetlen
értelmezési üszonyok mellett, fennáll az információ deformálódásának
veszélye, és minóI messzebb van a végrehajtó az intézkedést kiadótól,
annál nagyobb lehet a torzulás, annál inkább nő a kommentálás ereje.
Ezért - ha az nem magától értetódó- egnégesíteni kell a szakterminoló-
giai kifejezéseket, a rendszerben alkalmazott, vagl alkalmazható jelzé-
seket, jelöléseket, megnevezéseket.
Különleges esetekben kódolt ínformáció áramlatokat is alkalmazhatnak"
ilyenkor az értelmezési pontokon a dekódolási feltételek biztosítása te-
remti meg az axiomatikus üszonyokat.

A szervezeti téiyezők mellett, jelentős szerepet j átszanak a vezetés
hatékonyságának biztosításában a módszertani optimüm feltéte|el<.
Ezek közé sorolom a helyes munkasorrend megválasztÁsá! a munka-
folyanatok eglszerűsííésé! s felesl€es időközök és munkÁk kiküszö-
bölését, a pírhuzamosság bztosííásá! és az e|őlésáós eMnek b€trrá§át
Ury gondolom, ho5l a felsorolás nem szorul különösebb mag/arázatra;
meg|egpés talán az utolsó két optimum feltételhez Kvánkozik.
A párhuzamosság biztosítása során es/részt arra kell törekedni, hory eg5l
munkamenettel több példányos eredmény,t lehessen elérni (indigó, pan-
tográi stb.); másrészt biaosítani kell, hogy a különböző vezetési szintek
bizonyos fáziskéséssel be tudjanak kapcsolódni a párhuzamo§ tevékeny-
ségbe.
Az elókészítés elvének betartása azt jelenti, hory olyan munkamódsze_
reket kell kidolgozni, va5r meghonosítani, minek következtében egdk
munkafolyamat befejezese, elókészítése lesz a következő folyamatnalc

Szü}séges mértékben kell vizsgálni a hatékonyságot biaosító ténye-
zók köótt a mun}aeszközze| való ellátottságot Na§lon értéke|em aa
a megállapítást, hory nem az a dtága, ha eszközt biztosítun§ hanem az
a munkakiesés ami eszköz hiányában keletkezik A üzsgálatnak annak
megállapítrására kell törekednie, hogl adott vezetési elem ellátotre a fel-
adat végrehajtrásához szülrséges eszközikkel, és olyan minőségű eszköz_
zel vanc ellátv4 ami az alkalmaók felkészütségével ha§ználható. Vezetési
§zinteken ryakori jelenség napjainkban, fölöslegesen korszeni (vag5l
nagy kapacitású) vezetéstechnikai eszközök alkalmazása. Az ilyen meg-
valósulás jelentósen növeli a vezpté§ működtetésének költségeit, amit a
fizikai folyamatnak kell kitermelni. Bizonyos eszköóknél, pl. számítógé_
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peknél, mind hardver, mind szoffuer vonatkozásában üs/elni kell a kör-
nyezeti kompatibilitásra is. A szervezetlenség feltétlen jeleként &tékel-
hetó, ha a különböző vezetési szintek vagl elemek, egymástól függetlenül
építik ki eszközparkjukat. Ez a jelenség odáig fajulhat, hory az elemek
köa megszúnik a kommunikációs lehetóség.

A metodikai analízis lezárásaképpen csak utalok rá, hogl az emberi
tényez6k viz§8ál8t8, melynek kiilön szakirodalma van, a hatékonyság biz-
tosításának e|óóeknél nem kevésbé fontos területe. Az emberi ténye-
zóket alapvetően szakképzettség, hozzáállás, egmáshoz való viszony,
munkalégkör oldalakról szülrséges vizsgálat tárglává tenni.
A rendszer működése szempontjából persze a szakképzett§égi vi§zonyok
vizsgálata a legfontosabb, de az előző felsorolásban kifejezódnek olyan
viszonyok is, melyek a feladat elvégzéséhez szü}séges fizikai, pszichikai,
jellembeli, stb. tulajdonságok meglétét követelik. Különösen fontos le-
het ez olyan beosztásoknál, ahol nem eryértelmú, hogy milyen szakkép-
zett§éget követelnek. Soha nem tudom például kikövetkeáetni, hogt mit
akar a feladó, ha egy ilyen hirdetést olvasok: " Na5l vállalat logisztikai
szakembert keres azonnali belépéssel ". Lrátható, hogy naglon fontos an-
nak üxgálata - ha az nem egyértelmű - hory adott feladatkör ellátására
milyen végzettséggel és képességekkel rendelkező ember kell.
Ennek elmaradása okozhat olyan jelenségeket, hogl a mémökök jelen-
tős része nem mémöki munkakörben dolgozik. A tű költsége§ képzetr
ség alkalmazrása uglanolyan ráfordítás növeló tényező, mint a kölséges
eszköz rendszerben tartása. Maglarul, villanyvasalóval is lehet szeget be-
verni, de nem gazdaságos.

struktírális analízis3

A logisztikai üzsgálódás talán leglehezebb feladata a struktúrális
analízis sikeres elvégzése. I;áttuk, hory a logisaikai folyamatok nem
önállóan létezne\ hanem szervesen illeszkednek egl kitűzött cél meg-
valósítására szervezódött kibemetikai rendszerhez. A rendszerben zajló
fófolyamat és az ahhoz kialakított vezeté§i folyamat adott. Mindkettő

3 Dí. Tuíc§ányi lűíoty tao§zékvezoió doc, hasooló rémábgtl késárú házi j.8Jrretéind(
f elha§arálásával (a\fl(A. Háditecbniksi Tanszék)
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taítalmazza az eddig is létező logisztikai frakciókat, melyek átalaKtás
után má§ módon fognak kapcsolódni a technológiai jellegű folyamatok-
hoz, mint eddig. Az \.sz.ábrán jól látható, hogl a logisztikai rendszer il-
lesztése során, vertikálisan információ logisztikai és eróforrás logisztikai
tagolást alakíthatunk ki. A kialakított információ logisztikai szintet a
meglévő vezetési struktúrához, míg az erőforriás logisztikai szintet a fő-
folyamat s?Éívezeíi struktúrájának íiglelembe vételével kell illeszteni.
Elóző illesztésének kérdéseit részletesen tárgyaltam a metodikai analízis
leírásánál.

Az utóbbi illesztésének elsó lépéseként a kialakított logisztikai fo-
lyamat igényeinek megfelelóen, megtörténhet a végrehajtáshoz szüksé-
ges eó-eszkiz hozzr{rendelése. (saátlító,raktári eszközkapaciUás, élómunka
kapacitás, stb.) Ezze| azonbal a folyamat még nem múködóképes, meg
kell határozni számára azt a struktúrát, szervezeti keretet, melyben funk-
cionáL
A folyamat szervezethez kötése két módon oldható meg. Már meglévő
§zervezet (szevez€tek) feladatául szabjuk a végrehajtást, vagl új szerve-
zetet alakítunk ki.

A szervezetek kialakításánál az lenne a kényelmes, ha egr komplex
részfolyamatvégrehajtiására különálló szervezetet alakítanánk ki, Ennek
azonban időbeli é§ térbeli elrendeződése§ valamint anyagi megkötött-
ségek állíthatnak korlátot. Solszor gazdaságossági és élszerűségi okok
i§ diktálják, ho§/ egy adott szervezet, profiljába vágóan (va5r attól akár
eltéróen is) több részfolyamat megvalósítá§ában veryen részt. Vagds a
részfolyamatok megvalósítását felosztjuk a kiilönkrző - már meglévó és
újonnan létrehozott _ sz€rvezetek között.

Az egész rendszer összehangoltságának felmérése érdekében továb-
bi analízist kell végezni, mely három vizsgálati faktomak (a C = é| F =
folyamat, SZ = szewezet) az egymráshoz való viszonyát hivatott megha-
tározni.

Az optimális megfeleltetést a

c =F = sZ

ábrázolás adja és az ettól eltéró eredményeket, mint alulszervezett
va§l túl§zervezett megvalósulrást kell értelmezni.
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Ac=F>sz
e§etben a c€lnak megfeleló folyamat, de primitív elégtelen szewezet,

a megvalósításban résztvevő erők és eszköók tűterheltségét eredmé-
nyezi, veszélyeaewe ezzel a folyamat kívánt módon való múködését, ami
csorbíthatja a kitúzött logisztikai él elérését.

AC=F<§Z

megvalósulás túlméretezett §zervezetet mutat, fiktív és felesleges te-
vékenpégek keletkeáetne\ ami túlköltséget eredményezhet a kitiizött
cél megvalósulása mellett is.

Ac>F=sz
esetben az alulszervezett folyamat a megfeleltetett szervezettel sem

tudja teljesíteni a kitüzitt élq íg az egész logisztikai folyamat csak to-
vábbi pluszköl*éget jelent a támogatott rend§zer számára. Ugtancsak az
el6zó eredményt kapjuk a

c >F<sz

ésaC>F>SZ

megvalósulásokban, azz:l a különbséggel, hory az elsó esetben a tű-
méretezett szeívezet miatt további felesleg költségek keletkezne\ a má,
sodik esetben pedig szervezetlenné válik az a tevékenpég is, mely a

kitűzitt céloknak legalább egnázét meg tudná valosítani. Szintén káros
konstellációt mutatnak a

C <F =SZ

C<F>SZésa

c <F<sz

megvalósulások Mindhárom esetben bürokratiku§ túlméretezett
folyamat viszonyul a élhoa mely az elsó esetben azt eredményeáeti,
bo5l a él elérése következtében keletkezett nyereség a logisaikai szer-
vezet eltartá§ára fordítódib i§/ feleslegessé válik az egész racionalizálás.
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A második esetben a célok egpészének elérése is megkérdőjeleződhet
az elégtelen szervezeti keretek miatt, és a harmadik megvalósulás egy
abszolút tűszervezett, bonyolult, bürokratikus logisztikai rendszert mu-
tat, melyrek veszteséges működése a támogatott rend§zert i§ a tönke_
menéssel fenyegeti.

ű

Yégezetül szeretném ráirányítani a figlelmet arra, hory a működó
rendszerelq térbeli elhelyezkedésük során, sokkal bonyolultabb szerve-
zódések annál, hory leeg,,szerűsített analóg modellek alapján feltárha_
tóak lennének létező kapcsolataik. Ezért a glakorlati működés során a
reszfolyamatok kimeneteit állandó kontroll alatt kell tartani, készenállva
az operatív beavatkoziásra, a szüIcséges módosítások azonnali végrehaj-
trására.
Ne fetejt§űk el,ho5l a kibernetikai rendszerek - többek közt - meghatá-
rozatlanok és meghatározhatatlanok, ami azt jelenti, hogry az állandó
mozgás, változás állapotában vannak Ne akarjuk tehát meghatározni a
meghatározhatatlant, de leryenek elveinlq általános módszereink, me-
lyek szervezesi tevékenységünk menetét rendszerbe foglalják.

igy a*án optimálisan kialakított logisztikai rendszer sincs, de létez_
het ery előzőnél optimálisabb, amely magában hordozza az opetatív mó-
dosítás lehetőségét. Ha egy kialakított logisztikai folyamat a hozzá
tartozó s?-eívezeti elemekkel, egy év után uryanolyan kapcsolatot mutat,
majdnem biztos, ho5l már rosszul műkodik. A logisztikai rendszer veze-
tési elemének a feladata, hogl a logisztikai fizikai folyamatot a rendszere§
beavatkoások és módosítá§ok útján a kívánt állapotok halmaában tart-
sa. Ha a folyamat kilép onnan, újra át kell szervezni az egész rendszert.
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