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Előző számban m egtre|ent," Lo§sztikai alapműveletek" címú cikkem-

ben utaltam rá, horyaz áiapműveletekkel tulajdonképpen minden logisz-

tikai folyamat leírúató és ábrázolható. Igy ery logisztikai folyamat (rész-

folyamit) egymással meghatározott kapcsolati rendben lévő alapmúve-

tetók hatműt tartalmazza. A halm azban|évő "áfuétel-átadás" (be és ki
léptető), alapművelet, markánsan elhatárolják a környezetétől a folya-

mitot, annuk input és output pontjainak kijelölése révén.

'Azokat a folyamatokat, melyek a logisztikában kózismert és adoft -

szakte lettől függalenül tétező - áttalános lo§sztikai megoldúsokat tanal,
maznnlg összetái műveleteknek nevezzük Az összetett műveletek az alap,
műveletekkel leírhatók és generális logisztikni csomópontokon helyezked-

nek el."2

Az összetett műveletek a logisztikában komoly szakterületeket je-

lölnek ki, melyeknek önálló szakirodalmuk létezik, eszközparkot és ko-

moly vezetési hátterei igényelnek.

Jelentőségük, hogy komplex logisztikai folyamatok nagybani ábrá-

zolását lehet elvégezni velük, kimutatva egymással és a termelési folya-

matokkal való kapcsolati rendjüket. Természetesen mind az ellátási,
mind a disztribúciós szakaszban szerveződhetnek és más-más áramlato-

kat vagy áramlat csoportokat kezelhenek, de egy adott felépítéssel és

működési renddel mindig azonos logisztikai utat szolgálnak ki és eryesí-
tenek magukban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy konkrétan meghatá-

íozott logisztikai részcelok megvalósítására hivatottak-
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Abrázolási felfogásom szerint az összetett műveletek ábr ái á|talá-
nos.és lehetséges kapcsolati rendeket (felfoghatók lehetséges logisztikai
utaknak is!) szemléltetnek. Az alapműveletek a folyamatbln va]ó ehe-
lyezkedésük és betöltött funkcióik szerint többszörls isrnétlődhetnek.

Az ábrázolási technikának az a |énye1e, hogy nem keletkezhetnek
olyan.körfolyama_tok, melyek zárt hurkoi alkotnak (vagyis melyekből
nincs.kiút,valame$k ágon), illewe melyek üsszaforaÜlháinak olyan el-
őző ciklusba, amely logikailag vary a gyakorlatban nem következúet be.

Az alapműveletek kilépő pontjain több elágazás esetén, választásos
kimenetek éítelmezendők.

Nem.hiszem azt, hogy a ryakorlatban létező összes logisztikai ösz-
szetett műveletet felmértem, de az általam legfontosabbaknak tartottak
nagybani folyamat leírását é§ elemzését jelen munkámban megkísérlem
elvégezni.

Előtte azonban szeretném felhívní a figyelmet, hogy az említett fo-
|yur1'9t általában elágazásos tendenciózui folyamato-i, ami arra utal,
hogy bármilyen elágazáson keresztül az átamiat üsszfordíthatatlanul
sodródik a kiléptetési irány felé.Iáteznek azonban olyan rotációs cikli-
kus folyamatok is, melyekben az áramlat többszörls visszakerülhet
ugyanahhozaz alapművelethez. Ez nem zárt hurok, mert éppen az áram-
lat állapowáltozásának és mozgatási technológiájának vannák alárende|-
ve a szóbanforgó ciklusok és a továbbiak során létezik más logisztikai út
is, mely a folyamat kimenetéhez vezet.

Alábbiakban a következő összetett műve|etekek értelmezem: be-
szer_zés, szállítmányozás, rakIározás, deponáIás, hulladékgondozás, kite-
lepítés.

BESZERZÉS

. ....1 b.::"9r.r:.i f9lrryat alaprendeltetése, hogy a megfelelő (vagy ki-
jelölQ ellátási fonásból a szükséges erőforrást (iiiormac'iOg a megrirerc
minőségben, állapotban és kelló mennyiségben birtokba vegye és ktiz-
vetIenül, vagy szállítmányozó szervezeten kéresztül eljuttassűz áramla_



tot kezeló folyamathoz. Végeredményben komplex kibernetikai rend-
szerek esetében a rendelkezésbevételi vag5l beléptetési funkcót látja el.

A folyamat hatásv ázlatát az 1.sz. ábrál szemléltetem. A folyamat be-
lépési pontja az ellátási forrással van kapcsolatban, kimenete pedig fel-
használható (esetleg raktár), vary a közbeiktatott szállítmányozó, és nem
megfelelő minta esetén, vissza az ellátó irányába mutat.

Szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy az ellátási forrás nem folya-
mat, hanem maga avállalat, üzem, raktárbázis, stb., tehát erykibernetikai
rendszer, valamennyi elemével. Iry a logisztikai beszeízési folyamat an-
nak fizikai folyamatához - pontosabban, annak eryik eleméhez, mondjuk
az értékesítéshez _ kapcsolódik. Ennek következtében az elemzett
összetett művelet nem tafialmazza az olyan vezetési tevékenységeket,
mint az ellátási források felkutatása, elosztása, rendelésleadás, ajánlat-
elemzés, stb. Utóbbi tevékenységek vezetési szintű előzmérryeit és hár
terét adják a beszerzési (fizikai) folyamat működtetésének.

A beszerzési folyamat anyagmozgatás, minősítés és komissziózás
alapműveletekkel valósul meg. A beszerzánél a minósíté§ jellegzete§ cél
megvalósítását segíti elő. Nevezetesen annak vizsgálati eredményét pre-
zentálja, hog5l az áramlat alkalmas-e a rendszerbe való belépésre. Mint-
egy szúrőként szerepel, mely képes a nem kívánatos áramlatok rend-
szerbe való belépését megakadályozni.

Nagytételű beszerzés esetén a mintavétel szokványos eljárás az
áramlat megfelelőségének megállapítására. Bizonyos eróforrások, vary
információhalmazok esetében - jelentőségénél fogva - minden eryes té-
telt rninősíthetnek. Nem megfelelő minősítés esetén a tétel, vas/ a mintát
szolgáltató halmaz beszerzése nem realizálódik (be sem lép a rend-
szerbe). A hibás minta pedig az átadás (itt visszaadás) kimeneten keresz-
tül azonnal elharyja a beszerzési folyamatot.

Itt jegyzem meg, hogy a minósítési alapműveletet nem tartalmazó
beszerzési folyamatoknál az áram|at megfelelőségének vizsgálata - eg5z

alacsonyabb szintű megfeleltetéssel - az átvétel megfelelő mozzanataival
valósítható meg. Minőségileg eryértelmű, vagy rnás,folyamatban minősí-
tendő áramlat esetében a vizsgálat el is maradhat.



^Speciális 
beszerzési folyamat az expediálással támogatott beszer-

zés', mikoris csak az átvétel és az átadás a folyamat logisztikai tartalma
és esetleg nem is a konkrét áramlat, csak az okmánymozgás kivételezése
ahatásköre (ábra 1-6. kapcsolat). Persze az átamlatvalós átvételére eser
leg minősítésére is sor kerül. majd a kiszállítás után a fogadó folyamatban.

szÁLLITMÁr\rYozÁs

Aszállítmányozás ö§szetett művelet - mint önálló folyamat - általá-
ban szervezetileg is elkülönült keretek között jelenik meg, de nem tör-
vényszerű, hogy külön szervezet végezze. Mint folyamatot azonban ak-
kor is külön kezeljük, ha más logisztikai folyakmatotvégző szervezetki-
egészítő hatásköre. Hatásvázlatát a 2. sz. ábrán szemléltetem.

Mivel az áramlatnak - meghatározott feltételek mellett - be kell lép-
nie a folyamatba és onnan távoznia is szükséges, a szállítmányozás idő-
szakára az áramlat fizikailag is elszakad a logisztikai folyamatrendszer
többi elemétól, Ennek persze megfelelő konzekvenciái vannak, melyek
főleg az idó paraméterben, ráfordítási költségekben és a kapcsolódó fo-
lyamatok közbeiktatott műveletkihatásaiban fejeződnek ki. A szállítmá-
nyozás osztályozással kezdődik, mely a rakodási szempontoknak megté-
lelő csoportosítás létrehozását támogatja. Es/edi szállítás esetén az osz-
tályozás el is maradhat. Amennyiben a szállítás töblr folyamat szükégle-
teinek kielégítósére történik, rakodás eIótt komissziózásra kerülhet az
áramlat. Akomissziózás tartalma azesetek többségében a megfelelő szál-
lítási csoportosítás felvételét foglalj a magában, ezértnem igen jár csoma-
golással együtt,

DEPONÁLÁS

A deponálás a legegyszerűbb logisztikai összetett műveletek közé
tartozik, tartalrnilag a tárolás alapmúveletre épüI. Tulajdonképpen egy
letétbe helyezési íolyamat. Alapfunkciója az áramlat meghatározott idő-
re történó nyugvásbahelyezése, megórzése a megbízó számára. A folya-

3 Az exPediáás fiktív áb|ázolása abeszeízési folyamatban Gaál Csaba javaslatára született m eg.



mat alapvetó jellemzője, hogy a tároláson és az anyagmozgatáson kívúl -

az áramlatra semmilyen más alapmúvelettel nem fejtenek ki hatást, tehát

anyag (áramlat) kezelés csak a nlugvási állapot megvalósulása érdekében
íolyik (3.sz. ábra).

A legeryszerűbb megvalósulásában még az anyagmozgatás is szinte
jelképes múvelet ,Maga az átadő helyezi tárolásbaaz áramlatot, a jogo-

iult á-tvevő közvetlenúveszi ki onnan (lásd: pályaudvari csomagmegőrző

automata).

A folyamat sajátosságaia

- a deponálást kiszolgáló szervezet nem felel az áramlat állapotá-
ért, minóségéért, íry sem áwételkor, sem átadáskor állapot vizsgálat nem
történik;

- kezdettől fogva kötött címre tárol, csak meghatározott átvevő-

nek adhatja tovább a} áramlatot. Gyakran maga az átadó a címzett is;

- egy konkrét kimenete létezik (a meghatározott címzett irányá-

ba) hulladék sem keletkezik.

A deponálást olyan esetekben végzik, amikor az áramlatnak megha-

tározott okok miatt várakoznia kell a felhasználásra vagy alkalmazásra

(általában a felhasználó folyamatba való beléptetésre) és a kiléptető fo-
lyamat már nem tűrhetimagában a z fuam|atot.Ezért vagy erre a feladatra
étt tilcintitt szervezetnek adja át megőrzés végett, vagy saját szervezeti
kereteiből hoz létre ideiglenes feladattal megbízott erőket a deponálás

végrehajtására. Utóbbit általában térben elkülönülten tevékenykedő, de
tevékenységüket különböző térbeli pontokon folytató (mozgásban lévő)
folyamatok közötti áramlatkapcsolat megteremtésér e a|kalmazzák.

4 A folyamat sajátosságait Gaát c§aba felv€té§éíe hatáíoztam me8, ho8y funkcionálisan elklilönít_

hetó legyen a raktároási összetett művelettól.



RAKT/{Ro7,ts

A raktározás a legbonyolultabb összetett művelet. Minden alapmű-
veletet tartalmazhat, melyek egymáshoz való konkrét kapcsolataikkal
neghatározzák a ténylegesen adott raktározási folyamat jellemzőit. Egy
raktározási ciklusban a konkrét áramlattól függően uryanazon alapmű-
veletek között többféle kapcsolati rend is elképzelhető. A raktározási
folyamat alapvető funkciója az áramlatok rendelkezésre álliásának meg-
felelő logisztikai állapotban való idóbeni biztosítása.

Iry a deponálástól nem csak abban különbózik, hogl felel az áramlat
minőségének megórzéséért, hanem felel az áramlat megfelelő logisztikai
állapotának létrehozásáért is. Varyis a logisztikai állapotváltozások igen
jelentós része a raktározási folyamaton belül történik Speciális esetek_
ben a raktár átjátszó szervezetként jelenhet meg, amennfben a beérke-
ző,vag vételezett áramlatot egyből továbbítja a felhasználó folyamat-
hoz. Ezt a lehető séEet a (4.sz. ábra) alsó harmadában vázolt alapmúvelet
kombinációkkal szem|éltetem. Ez fóleg mobil raktáraknál fordulhat elő,
ahol az áramlat tárolása a megfelelő szállító eszköxin történik.

A raktái átjátszási lehetőségek az alábbi vaiációkban jelenhetnek
me8.

- Áfutás raktári kezelés után (1.-2.-3.-15. -I9. és 1.-2.-3.-15.-13.-
14.-19. kapcsolatsor.)

- Virtuális átfuttatás. (1.-15.-19. kapcsolatsor).

Utóbbi az a speciális eset, mikor az áramlat csak okmányon jelenik
meg a raktárban, mert jogilag a szállítmányozóval a raktár áll kapcsolat-
ban, de az érkező szállítmányt tovább irányítják a felhasználóhoz, aki a
raktártól veszi azt át.

Itt a tárolás alapművelet csak az okm ányolási mozzanat elvégzésével
lép be és mint ilyen tulajdonképpen csakjelképes a jelenléte.

A valós tárolrási esetekben mind a tárolásba való helyezés, mind az
onnan való kivétel anyagmozgatássaljár együtt - még mobil raktárak ese-
tében is - mert a tárolást biztosító szállítí eszkőz elhelyezése a raktári



terűleten és az onnan való kiállítása (besorolása) a tárolási művelethez
közvetlenül kötódő tevékenység. (Nem mínősül szállításnak.)

Ezt a jelenséget szemlélteti a (4.-16.,17,-78.-4.) rotációs ciklus is,

amely - mobil raktárak esetében - a teljes raktári készlet meghatározott
ciklusok szerinti esetleges áttelepítését hivatott ábrázolni.

Szintén rotációs ciklust találunk a minósítési (4.-5.-6.-7.-8,,4-) és a

komplettírozási alapmúveletek (4.-7 .,8.-9.,10.,77.,72.-4. ) kapcsolatkóre_
in is. Araktári mínóiíté§i ciktus kétféle célt szolgálhat. Minősíti a raktárba
beérkező áramlatot, hogy annak tárolhatóságáról (tárolási módjáról),
vagy továbbíthatóságáról információt nlT ljtson, amennyiben minősítése
szülaéges és más folyamatban nem nyer minősítést.

Aminósítés szolgálhatja a tárolási alapmúveletek elóírásoknak meg-

felelő megvalósulását is. Huzamos tárolás esetén bizonyos áramlatféle-
ségek minóségromIást, állapotváltozást szenvedhetnek, vary felhaszná-
lásra alkalmatlanokká válhatnak. Ilyenek például az élelmiszerek, de sok
más áramlat is. Ezek időszakos minősítése lehetővé teszi külön tárolásu-

kat értékcsoport szerinti kategorizálásukat, selejtítésűket. A minősítes
gyakran jár a csomagolás megbontásával, ezétt az újracsomagolás szük-
iégessé válhat (8-10 kapcsolat). Az újracsomagolás után az átamlat
visszakerülhet a ciklusba (10.-12.-4.) úton,vary átadásra (10.-11.-12.-19.)

- esetleg előtte komissziózásra (12.-13.) kerülhet.

A komplettírozási ciklus meghatározott áramlatféleségeknél jellem-
ző,ha abeszerzÉs nem komplettbe történik vagy történhet. Komplettí-
rozás után visszatárolt áramlat általában már nem fut be még es/ komp-
lettírozási ciklust - szükég nem lévén rá - de az ellenkezője is elképzel-
hető.

A további ábrázolt kapcsolatok - úgy gondolom - értelmezhetőek
különösebb magyarázat nélkül is. .4 raktározási folyamatból távozó
áramlatok a rendszeren belűl kerülhetnek más logisztikai folyamat ha-
táskörében közbeeső termelési folyamathoz vas/ közvetlenül a nyelőfor-
rásokhoz is.



HL]LLADÉK GONDOZÁS

Az áramlatok mozgása és állapowáltozásai során, a kibernetikai
rendszerekben, az áíamlatok egyíésze olyan hulladékként halmozódik
fel, melyre a rendszernek működése során nincs szükége, esetleg lassítja,
gátolja is további múködését.

Felmérni ezeknek a hulladékoknak a termé§zetét és ezek alapján
osztályozni óket komoly vállalkozás lenne, mert a törött kalapácsnyéltól
a forgácson és a gönglölegen keresztül az aktualitásukat vesztett infor_
mációkig, adatokig számtalan megjelenési formát kellene rendszerezni.
Viszont kezelési, eltávolítási és hasznosítási módjuk alapján célszerű va-
lamilyen különbséget tenni naryobb csoportjaik között. Szemléltetés-
képpen erőforrás logisztikai oldalról prezentálok egy változatot, mely
szerint a hulladékok lehetnek:

- rendszerből kivont berendezések, eszközök;

- §elejtté vált berendezések, eszközök;
- selejt szerszámzatl

- c§ereköteles selejt anyag;

- gönryöleg;
- veszélyes hulladék;
- eryéb hulladék;
- stb.

A hulladék gondozásifolyamat rendeltetése ezen áramlatok átvétele
(összeryűjtése) szakszerű keze|ése, tárolása, minósítáe, szükség szerinti
csomagolása és megfelelő fogadó folyamatba történó kiléptetése.

Az összetett műveletet elhagyó áramlat, jellegétől függően mebet
valamilyen megsemmisítési technológiához vagy mellékági értékesítésre
(hasznosításra) kerüIhet (esetleg szállítmányozás közbeiktatásával). A
megsemmisítés speciális esete, valamilyen termelési jellegű raktározási
folyamat (pl. urántemető) ahol a raktári kezlési technológia a megsem-
misítés módja.

A hasznosítás történhet külsó értékesítéssel vagy a rendszerbe való
üsszaforgatással kiválogatás, esetleg felújítás (regenerálás) után, Utóbbi
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esetben egy - a felújítást végző - termelési jellegű folyamaton keresztül
történhet a visszaforgatás.

Az5.u. ábrón szemléltetem a hulladékgondozási folyamat általános
logisztikai hatásvázlatát.

A kapcsolati rend reményem szerint egyértelmű, ann ak magatáza-
tával nem venném igénybe az olvasó türelmét. Néhány figyelemfelkeltő
megje5zát teszek a folyamat jellegére vonatkozóan Látható,hog az
ábrázolt folyamatnak háíom §zinte es/eníangú markáns sarok pillére
van. A tárolás, a csomagolás és a minősíté§,

A tárolás feladatai közül kiemelke dő sz,erephez az okmányolrás, őr-
zés és a biztonsági és elhelyezési elóírások megvalósítása jut. Különös
fontosságra tesznek szert az említetl funkciók a veszélyes hulladékok
tárolásánál. A folyamatot megvalósító szrlvezot általános törekvése az
kell leryen, hogy csak annyi ideig kerüljön tárolásra az áramlat, míg a
kapcsolódó folyamat fogadni nem képes és - bizonyos esetekben - továb-
bítása gazdaságos tételekben oldható meg.

Acsomagolás azért tűnik a hulladékgondozás eryik központi kérdé-
sének, mert a hulladékok bizonyos köre csak csomagolt (esetleg megha-
tározott formában c§omagolt) állapotában tárolható, továbbítható. Ave-
szélyes hulladéknál szigorúan megszabott csomagolóanyag (tároló-
edény) esetleg tételnaryság elóírások érvényesülnek.

A minósítés bizonyos hulladékok esetében akkor is szükéges, ha
más folyamatoknál már minősítésre került az áramlat.

Elsósorban annak a megállapítása a fontos, hogl a b eérkező áramlat
valóban hulladék. Ezjogi kérdés is, mert pl. selejt szerszámzat esetében
szándékosan leminősített anyag is kerülhet a folyamatba. Ismeretlen hul-
ladéknál fontos annak megállapítása, hogy veszélyes hulladék-e. Más
hulladékoknál rninósíteni lehet hasznosíthatósági szempontból az áram-
latot. Ahol az osztályozási szempont nem szemmel látható, ott minősí-
téssel kell megteremieni az osztályozási alapot is. Pl. lószerek kicsoma-
golása után visszamaradt csomagolási hulladékot tárolás nélküI akarunk
megsemmisítésre küldeni (elégetni) szülséges a halmaz vizsgálata, nem
maradt-e benne véletlenül éles lószer.
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A kiléptetés a felhasználó (nyelőforrás) igényeinek közvetlen kielé-
égítése céljából szervezett folyamat. Ahogyan a beszerzés - a kiépített
kibernetikai rendszerek esetében - a rendelkezésbevételi funkciót látja
el, úgy a kiléptetés a rendelkezésre bocsájtási funkció hordozóművelete.

Az igényrealizáIás alapvetően két módon történhet: szétosztássa|
vag/ értékesíté§i láncon keresztül. Ennek megfelelóen a konkrét kilép_
tetési összetett műveletek háttérstruktúrája és technológiája jelentósen
különbözhet.

A szé tos ztá st akkor alka|mazzák a szükségletek kielégítésére, amikor
egy determisztikus logisztikai és termelési rendszer, meghatározott előre
lekötött (vagy elrendelt) igények pontos kielégítésére funkcionál és kö-
tött nyelőforrásokhoz kapcsolódik.

Ennek soKéle oka lehet (hiánygazdálkodás, monopolhelyzet, köz-
ponti irányítású működés, stb.) de mindnek egy a lényege, hory előre
eldöntött (vagy elfogadott) igényekhez üszonyul.

A kiléptetés fizikai folyamatának hatásvázlatát a 6. sz. ábrán szem-
léltetem. A szétosztás logisztikai útját az (1.-18.-19.) kapcsolatsor szem-
lélteti a legtisztább formában, ahol a közbeiktatott komissziózási funk-
cónak csak az okmányolási mozzanata a teljes folyamat megtestesítője.
Vagyis okmányilag rögzítik a kiléptetés (szétosztás) tényét azzal, hog
kitöltenek egy (yary héhány; számlát, illewe az utalványok ténylegesen
kiadott rovatait_o

Az értékesítést, mint igényrealizálást olyan esetekben a|kalmazzák,
amikor a felhasználó vagy a nyelőforrás nem kótött vagy amikor a fel-

A kilépletés vé8pont fero8ású érte|mezését Dí. Turcsányi ez.edes szorgalírazta, ercdetile8 ti§z_
lán éí!ékesíté§i jelle8ü ö§szeleítművele(nek fo8tuk fel. Igy a széto§áá§ elkülönült folyamat leti
volna,aminem keveíendó össze az elo§ztá§ (disá.ibúció) io8isáikai fo8alfiával..

Persze a §zéto§áás bonyolultabb lo8i§ztikai ülakat i§ i8énybevehet. Átatában az jeltemzó rá,
ho8y a fi8omtárolási poílt alkalmazása íem tanozik lipikus funkciói közé.
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használó nem rendelkezik előre meghatározott konkrét igényekkel, il-
letve bizonyos igénykörön belül nem előre pontosított feltételekkel je-
lentkezik. Gyakorlatilag az játsződik le ilyenkor, ho5l a determinált és

meghatározott paraméterekkel zajló logisztikai folyamat ennek a szaká-
ban a végéhez érkezik és egy sztochasztikus kapcsolati és áramlási felté-
telekkel működó környezetbe kerül, aminek épp ezért mások az áram-
lási, felhaImozási, készletezési be- és kiléptetési módszerei.

A kiléptetés alapvetően két párhuzamos tárolási alapmúveletre
épül, ami eg5l nagytómegben való tárolási, esetleg göngyöleg tárolási pon-
ton (3.) és egy értékesítési szempontok szerint kialakított finom tárolási
ponton (15.) nyer kiütelezést. A folyamatban a komplettírozás általában
a finomtárolási igényeknek van alárendelve. A kiléptetés fizikai folyama-
tában minősítésre akkor kerülhet sor, ha az áramlatok egy részének va-
lószínű értékcsökkenese feltételezett.

A folyamatba az áramlat érkezhet termelési folyamatból, raktárból,
hulladékgondozási folyamatból, illetve közbeiktatott száIlítmányozási
folyamattól. A kilépó ponton az áramlat nyelőforráshoz, illetve felhasz-
nálóhoz távozhat (esetleg közbeiktatott szállítmányozási folyamattal).
Mivel hulladék itt is keletkezhet a hulladék-gondozási folyamat is jelent-
kezhet célállomásként.

Szeretném megjeryezni, a kilépő pont után közbeiktatott szállítmá-
nyozási folyamattal kapcsolatosan, hogy a szállítmányozás akkor is az
áramlatot fogadó rendszer logisztikai fizikai folyamatának részét képező
összetett művelet, ha a kiléptető rendszer expedíció§ tevékenysége Útján
történik a szállítmányozás, mert az elóbbi igényeinek megfelelő módon
szervezódik. Tulajdonképpen a beléptetó rendszer (fogadó rendszer)
beszerzési folyam atához tartozó járulékos szolgáltatás.

Néhány mondat a logisáikai utakról

Most már nyilvánvaló, hogy a logisztikai folyamatokon belül az alap-
műveletek meghatározott kapcsolati rendje, megannf logisztikai utat és
uryanannyi áramlási lehetőséget fejezhet ki. Hiszen az alapműveletek
javarészt az áramlattal történnek, ez a műveletvégzés objektuma. Mind-
azonáltal a kapcsolati rend elsősorban műveleti egymásutániságot (sor-
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rendet) jelöl és nem minden esetben azonosítható be az áramlat fizikális
jelenlétével.

Erre eklatáns példa a raktározási folyamat hatásvázlatán (4.sz. ábra)
jelölt (1.-15.-19.) kapcsolat. Hiszen a raktárban fizikálisan meg sem jele-
nik az áramlat, csak okmányon fut át. (Részletesebb magaúzat "ralaó-
rozás" címsz6 alatt.) Ugyanilyen meggőző erqő az 1.u. ábra (1.-6. kap-
csolat), ahol az áramlat szintén nincs jelen. Közben történik vele valami,
de egy másik folyamatban.

Azok a kapcsolatkombinációk (vagy logisztikai utak), melyek egy
ágon az átvételtól az átadásig végigfutnak; az adott összetett műveletre
jellemzők és nem fordulhatnak elő ugyanolyan formában (kapcsolati
renddel) más összetett műveletekben úgy, hory önálló logisztikai utat
jelöljenek ki. Vagyis átvételtől-átadásig terjedjenek. Ha az ábrázolt kap-
csolati rend akár csak egy művelettel több va§/ kevesebb, illetve akár
csak egy kapcsolati irány felcserélódik, az már más_- az adott összetett
műveletre jellemző - logisztikai útként értékelendő.'

Arról van szó ugyanis, hogy az ábrázolt lehetséges kapcsolati rendek
- amint írom - csupán lehetóségek. Ery adott áramlat konkrét megvaló-
sulása esetén előfordulhatna fenntebbvázolt esetben, hog5l két vagy több
összetett műveleten keresztül az áramlat ugyanazt a logisztikai utatjárná
be. Nyilvánvaló, hory ez fölösleges lenne. Itt is megragadom az alkalmat,
hogy ismételten ráirányítsam a T. olvasó firyelmét arra, hogy a folyama-
tokat nem szabad azonosítani a szervezetekkel, melyek azokat megvaló-
sítják. Példának okiért: az a tény,hogy a raktár kiszállításokat is végezhet,
nem jelenti azt, hogya raktározási folyamat a szállítmányozási folyamatot
is tartalmazza. Az egy másik folyamat, csak ugyanaz a szervezet valósítja
meg.

A különböző logisztikai folyamatok (összetett műveletek) egymás-
hoz és a termelési folyamatokhoz, valamint ellátási és nyelő forrásokhoz
való kapcsolati rendje adja a kiépített (építendó) logisztikai rendszer fi-
zikai oldalál Erre épül rá a logisztikai vezetés és a rendszer kommuni-

7 A bekezdé§ben ta8lalt okfejlés Dr, Turcsányi Károtytól §zármazik.
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kációs szerkezete. Az a viszony ami a logisztikai fizikai folyamat elemei
között létrejön vary kialakításra kerül általónos logiszíi}ai módszerek€t
deteíminál. Ezek lényegéról és sajátosságairól követkelő eikkemben
részletesen szólok.
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