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A logisztikai tevékenységek az ember munkavégzése során, ha nem
is tudatosult formákban, mindíg is léteztek és valóságosan befolyásolták
az emberi alkotómunka mozgásterét, lehetőségeit; fajsúlyosan résztvet-
tek az eredmények megvalósulásában. Igy aztán az alkotó ember akár
tudta, hogy logisztikát művel, akár nem, ősidóktól fogva folyamatosan
dolgozott ki es fejlesztett tovább olyan hatékonyságot növeló módszere-
ket, melyek tisztán logisztikai mozgástérben fejtik ki hatiásukat.

Jellemző rájuk, hogy nem függnek a speciális logisztikai környezet
jellegétől, sajátosságaitól; azoktól függetlenül alkalmazhatók.

Az általános logisztikai módszerek olyan általános megoldások, me-
lyeket széles körben alkalmaznak az áramlatok mozgásának kiváltása,
fenntartása, megszüntetése (üsszaszorítása), irányítiása es optimalizálása
érdekében. Vagyis a generális áramlatmozgás megvalósítrásának eszközei
és nem keverendők össze az egyes logisztikai folyamatok vagy részfolya-
matok, műveletek megvalósítása érdekében aIkalmazott módszerekkel.
Nagyon valószínű, hogy számos logisztikai módszer létezhet még, melyet
nem tárok fel jelen tanulmányban. Az általam legfontosabbaknak tartott
módszerek értelmezesét kísérlem meg elvégezni.
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1. Felhalrnozás

A felhalmozás általános célja az áramlatok későbbi - általában előre
nem prognosztizálható - felhasználás céljából történó tartalékolása.

A felhalmozás körülményeitől és konkrét céljától fü ggőel különbö-
ző készlettípusokat alaHtanak ki:

_ kezdőkészlet,

- teljes készlet,

- biztonsági készlet,

- manóver (manipulációs) készlet.

A kezd6készlet a várható tevékenység megkezdeséhez §zükéges
mértékű felhalmozás, akkor hozzák létre, ha a feladat megkezdése után
az átam|at a továbbiak során folyamatosan biztosítható. Nagyságát az
utánpótlási ciklus ideje határozza meg.

A teljes készlet a termelési folyamat teljes végrehajtását biztosító
mértékú felhalmozás, lítrebozása akkor indokolt, ha termelés közben
utánpótlási lehetőség egyáltalán nincs, vagy annyira bizonytalan, hory a
felmerülő kockázat a feladat teljesítését veszélyeztetné. Átalában roüd-
táű és nem folyamatos (nem ciklikus) feladatok biztosítiásánál van sze-
repe.

A biztonsági készlet felhalmozására olyan esetben kerűlhet sor, ami-
kor a biztosítandó folyamat működése jó megközelítéssel valószínűsíthe-
tő, lefolyása nagy pontossággal tervezhető, de mégis tartalmazhat várat-
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lan (véletlen) eseményeket, melyek többletfeladat megoldása, többletá-
ramlat igényt vet fe|. Ennek biztosítására hozzák létre a biztonsági kész-
letet, ha a folyamat által megyalósítandó feladatjelentósége azt indokol-
ja. A biztonsági készlet naryságát (esetleg összetételét) valószínűségi
becslések alapján állapítják meg.

Manóver (rnanipulációs) készlet létrehozását általában a gazdasági
hatékorrpág növelésének szempontjai indokolják, Gyakran fordulhat
elő, hogy ery adott (mondjuk korábbi) időpontban kedvezőbb feltételek
mellett léptethető be az áramlat a rendszerbe. (Pl. olcsóbb beszerzési ár
mellett, kedvezőbb szállítási feltételek között, §tb.)

Ha ilyenkor a felhalmozási költségekkel es/ütt i§ kedvezóbb költ-
ségviszonyok teremthetők, pusztán a ráfordítá§i költségek ósszvolume-
nének csökkentése is indokolhatja a felhalmozást.

Bizonyos szintű manipulációs készlet fenntartására, majdnem min-
den kiépített logisztikai rendszer rákényszerül, hiszen az eryszeri nary-
tételben való szállítá§ az esetek többségében kifizetódóbb.

Manipulatív felhalmozás azonban mindíg tartalmaz kockázatot i§,

írya körülményekes az adott folyamat pontos ismeretében alkalmazható
az eljárás.

Átalában elmondható, hogy a felhalmozást mint módszert ott alkal-
mazzák, ahol sztochasztikussá válik a logisztikai rendszer vary környeze-
tének működése.

A felhalmozás a megvalósulás formája szeint lehet:

- centralizáltfelhalmozás,

- decentralizáltfelhalmozás,

- lépcsőzés.

Centíalizált felhalmozásról akkor beszélünk, amikor több igényjo_
gosult folyamat kiszolgálására, a hozzáférhetőség firyelembevételével
központi elosztó telepet varybázist hoznaklétre az őramlat kezelés pro-
fi lírozása céljából. Alapvető jelentósége a folyamatok tehermentesítése.



A decentra|izált felhalmozás célja a raktározási folyamat párhuza-
mosítása az áramlat jellegének vagy a felhasználó folyamátok kiiebb cso-
poítjainak igényei alapján. Egy-ery decentralizált központhoz itt is több
igényjogosult folyamat kapcsolódik, de valamilyen meghatározott logisz-
tikai szempont szerinti eg5l csoportba tartozó összeváiogatás alapjái.
A lépcsőzést azonos feladat kiszolgálása vertikálisan egymásba ágyazott
logisztikai rendszerek, párhuzamos működőképességének biztosítására
alkalmazzák. Tulajdonképpen arról van szó, hogya hiérarchikusan kiépí-
tett logisztikai rendszerek egymásalárendelt tagozatainál, a rendsier
problémamentes működését biztosító - központilag elóírt mértékű - fel-
halmozást valósítanak meg.

Afelhalmozás központi bázisa araktározási folyamat. Afelhalmozás
alatt az áíamlat raktári kezelése huzamos időn keresztül válhat szűksé-
gessé. Igy a raktározási folyamat teljes alapművelet készletét igényelheti
a módszer alkalmazása. Ezért a felhalmo zás eléggé költségei módszer
lehet, így alkalmazása nyomós indokok alapján valósulhat Áeg.

A módszer alkalm azásának az átamlat mozgására irányító és optima-
lizáló hatása van. Irányító hatása abban rejlik, hogy meghátározott kész-
letszint folyamatos fenntartásával lehetóvé teszi az áramlat bármikor tör-
ténő felhasználását nem tervezhetó esetekben is. Ezzel az el|átási vagy
elosztási ciklust fúggetleníti a kapcsolódó környezeti logisztikai hatások-
tól. Vagyis az irányítást részleges izoIálással valósítja még.

. Optimalizáló szerepe pedig a termeléskiesésből származó költségek
üsszaszorításában, valamint a beszerzési, szállítási és raktározási költsé-
gek összvolumenének optimális beállításában mutatható ki.

2. Pufferelés

A pufferelést mint általános logisztikai módszert kettős cél elérésére
alkalmlzzák. Szerepe a termelési folyamat és a kiléptetés optimális mű_
ködési feltételeinek biztosítása é§ függetlenítése, a Úe- és kimeneti tran-
ziens jelenségektól.

, Ajelenség lényege az, hogy nem mindíg oldható meg azátamlaímoz-
gások,kivánt ütemű szabályozott biztosítása a jelentkió igényeknek
megfelelően. Ez ellátás- és disztribúciós logisztikai oldalról e§aránt igaz



iehet, amit az ellátási források és a kapcsolódó folyamatok működésének
ciklikussága okozhat. Ellátás logisztikai oldalról a termelési folyamat
alapvető követelménye a logisztikai rendszerrel szemben, hogy a terme-
lés szakadatlanságának biztosítása érdekében a termelési technológia ál-
tal követett helyen, mennyiségben es időben a szükséges erőforrások
rendelkezésre álljanalc Ha a beszerzés egyenletlenségei vary valamilyen
más megelózó folyamat kitikus útra kerűlése miatt az áramlás folyama-
tossága nem biztosítható, megfelelő nagyságú puffer készlet fenntartá-
sával (létrehozásával) lehet az áramlás homogenitását biztosítani a puffer
utáni szakaszban. A prufferraktárak a kondenzátor elvhez hasonlóan
múködnek, ahol is bemeneti oldalról ciklikus váltakozással töltódik a
készlet, a kimeneti oldalon pedig a termelési technológiai igényeinek
megfelelóen folyamatosan, vagy időszakos igényeknek megfelelően csa-
polható az áramlat. Disztribuciós logisztikai oldalról üszont a nyelő for-
rás egyenlőtlenül jelentkezó igényei legalizálják ugyanezt a logikát.

A pufferraktárakra vary puffertárolókra jellemző a kapacitásuk,
ezért a puflerekben a kapacitás feiső határánál több áramlat nem tartóz-
kodhat, a kapacitás szint alá csókkenés esetén pedig a puffer fogadókész-
sége megnyílik. A pufferelésnek arra kell irányulnia, ho_ty a pufferek ál-
landóan töltve legyenek. A pufferelésnél pontosan determinált folyama-
tokat kczelünk, ismerjük a ciklusok okát, jellemzóit, a felhasználói (fo-
gyasztói) igényeket, Megállapításköteles a pufferelés helye, ideje és a
létrehozandó kapacitás. Vagvis a pufferelés tervszerűen és tudatosan,
pontos folyamatismeret alapján alkalmazhtó módszer.

Apufferelés lehet folyamatos vagy ideiglenes (adott pillanatnyi hely-
zet megoldására alkalmazott) módszer. Megvalósítható a raktározási fo-
|yamatban va$l deponálással. Az áramlat mozgására optimalizálható ha_
tássalvan, mellyel adott ponttól beállítható az áramlat kívánt útemű meg_
jelenítóse.

Ha nem deffiniálható egyenletlenségek (zavarok) vagy valamely
résztvevö folyamat helytelen múködésének kiküszöbölésére használjuk
a puffert, akkor csak költségnöveló tényezővé válik. Az ilyen problémá-
kat a rendszer működésének beszabályozásával kell kezelni. Va5ris a
pufferelés mint módszer nem alkalmazható a logisztikai rendszer zava-
rainak, helytelen működésének kiküszóbölésére.



3. Csapotás

A csapolás tulajdonképpen ery fordított jellegű és célzatú puffere-
lés.

A rendszerek múködése során a logisztikai láncban ryakran kelet-
kezhetnek olyan túláramok, melyek adott folyamat múködésére terhessé
válnak. Ilyenkor az adott folyamat tehermentesítése érdekében a plusz
áramlatok kezelésére ideiglenes tárolási feladattal ellátott raktárakat
vagy tárolópontokat hoznak létre, melyek célja a túláramok felfogása és
továbbításig való tárolása (esetleg raktári kezelése). Nevezzük ezeket
csapoló pontoknak. Ezek alkalmazására tehát akkor kerülhet sor, ha a
túláramtól telítódne valamely folyamat, de az árarnlatmozgás befawasz-
tása vary útjának leárása nem élszerű (nem oldható meg).

A csapolópontok pontosan fordíwa fejtik ki szabályzó hatásukat
mint a pufferek. Itt nem a puffer kapacitiása határozza meg a bejövő
áramlat mennfségét, hanem az elóző folyamatban fölösen felhalmozódó
áramlat követeli a létrehozandó csapoló kapacítást. A kimeneti oldalon
pedig arra kell törekedni, ho5l a csapolóponton fel5nilemlett áramlatot
minél hamarabb továbbítsuk a megfeteló fogadóhelyekre.

A csapolrás k]asszikus példája a termelesi folyamatot követó készá-
rúraktározás, de logisztikai folyamatokat is tehermentesíthetünk ideig-
lenes telepített ssapolópontokkal. Szokványos megoldás pl. az elszállí-
tásra váró kcrmisszió csapolópr:ntokon való tárolása, vagy hulladékok,
gönglölegek csapolóponton való állomásoltatása gazdaságos szállítárli
tételekbe való felhalmozódásig.

A csapolópontok tchát, minte§/ túlfolyóként műkc!,dve fejtik ki sza.
bályzó hatásukat és jelző szerepet is adhatunk nekik valamilyen kapaci-
táshatár beállításával.

A csapolrás mint logisztikai módszer nem keverendó össze a leárazrás,
végkiánísítrás módsz€íekkel, mert ezek az eg&z kibernetikai rendszer
tehermentesítését oldják meg és nem logisztikai eszközök alkalmazásá-
val fejtik ki hatásukat. A csapolás mint mód§zer megvalósítására atapve-
tóen a raktározási, deponálási, hulladékgondozási, esetleg a kiléptetési
folyamatokban van lehetóség,



4. Sziirés

Aszűrés - mint logisztikai módszer - alapfeladata a rendszer számára
terhes áramlatok leválasztása a hasznos vonulatokról. A rendszer beme-
netén a szűréssel megoldható a nem kívánatos áramlatok kirekesztése, a
rendszeren belül pedig bárhol elkülöníthetó a rendszer mókódése során
keletkezett vagy felhalmoódott szemét (selejt, v. fölösáram).

A fölösáram, helyileg keletkezhet a rendszeíen belül a logisztikai
rendszer zavarai következtében is. Ennek szűrésére a fogadó folyamat
átvételi funkciója alkalmas. Arendszeren belül ez automatikus szűrőnek
tekinthető. A szűrés azonban történhet az arra alkalmas folyamatokon
belül (ahol van ilyen szervezve) a minósítés és osztályozás rnűveletsoron
keresztül is (direkt sZűrés).

A rendszer bemeneti fölösáram kiszűrésére a beszerzési folyamatba
van megfeleló szűrő beépítve, Mindazonáltal a szűrés nem csak a folya-
matokon belüli alapművelet elrendezéssel képzelhető el. A rendszeren
belül bárhol, akár speciális igényeknek is megfelelő önálló szűrőfolyamat
építhető ki, szükséges termelesi technológiával is kombinálva. Utóbbit
általában állandó beépített szűrőnek alkalmazzák olyan helyeken, ahol
a folyamatközi üszonyok vagy az áramlási üszonyok ezt megkívánják
Nem zárható ki azonban, ho§/ kötelező időszakos ellenőrzések, átvizs-
gálások, hitelesítések, tömeges selejtítések végrehajtásához építenek ki
önálló szűrőfolyamatokat ideiglenes jelleggel. A szúrés az áramlat moz-
gására egyértelműen optimalizáló hatást fejt ki azzal, hogy tehermente-
síti a közbeeső folyamatokat, fölösleges műveleteket szüntet meg kapa-
citást felszabadíwa ezzel. Költség csökkentó hatása ezek után egyértel-
mű. A szűrést mint módszeít gyakían kombinálják csapolással.

5. Átfuttatás

Az áramlatmozgás irányításának hatá§os eszköze, az áramlat átfut-
tatá§a a logisztikai rendszeren. Alapvetően kétféle cél megvalósítására
alkalmas módszer. Alkalmazható az áramlat mozgásának felgronítására
és a közbeeső logisztikai költségnyelóhelyek kiiktatására.

Az áramlat mozgásának fel5rorsítása a logisztikai út leíöüdítésevel
oldható meg alapvetően. Általában az áramlat továbbra i§ átfut a teUes



logisztikai rendszeren, nem kerüli ki az egyes ös§zetettműveleteket sem,
de a lehetséges legrövidebb logisztikai utakra terelődik az eryes folya-
matokon belül, el addig, hogl bizonyos logisztikai folyamatoli ki is ikta-
tódhatnak ryakorlatilag.

Irgkevesebb problémával olyan áramlatok esetében alkalmazható,
ahol az áramlat nem igényel különósebb raktári kezelést, csak (vary fó-
leg) a nyugvási állap,ot raktári rezisztencia kifejezője.

, Itt jegrzem meg, hogl ery névleges áteresztő kapacitással működó
logisztikai folyamat (összetett művelet), változatlan áramlatsűrűség mel-
lctt képes a gyorsításra a kapacitás - maximális kapacitáshatárig való -
növelésével is. Ilyenkor az adott logisztikai utat sem iztikéges roüdíteni,
de a maximális kapacitáshatár közelében, már a logisztikai út eryszerű-
sítése, vary kiiktatása a megoldás.

A logi§ztikai út röüdítésével való ryorsítás üszont nem mehet a mi_
nőség és az igényszintnek való megfeletés rovására. Iry bizonyos esetek-
ben nem is alkalmazható.

Kissé más ahel@t amennyiben aZ átfuttatiá§t költségoptimalizálás
yary ly9reségoptimalizálrás érdekében alkalmazzák.ltt a él az elhagy-
ható logisztikai folyamatok és az eztvégző szervezstek kiktiszöbölése. A
módszer lényege az, hory az áramlatot a futtatá§i ponttól, a kózbeesó
logisztikai í'olyamatokat kihagva a legróüdebb útón juttatjuk el a fel-
használóhoz vagy nyelóforrráshoz. Ezzel nflván a megúaryoit logisztikai
folyamatok költsége megnövekzik, viszont a kiküszcrböit folyamatoké
levonódik, Arryereség másik összetevóje pedig az, hory fizikailag is ke-
vesebb áramlatot kell rendszcrbentartani, aminek ném csak i rend-
szerbentartási költségei vonódnak le, hanem a fölösleg - esetleges - vesz-
teségjellegének is megszűnik a kockázata. Kisebb tehát a tőkeiektités és
csökken a kockázat.

_ Arról van szó u5lanis, hogl teljes üzemű logisztikai rendszer eseté-
ben a beinduláskor fel kell tölteni a rendszert, a biztonságos műk<idóké-
pe9séget biztosító áramlat mennfsé géxel. Ez a teljes vertikumban fel-
halmozva áll a rendszerben. A rendszer funkciójánák (adott részfunkci-
ójának) megszünésekor az íg5r ketetkezett felhalmozás holt áramIattávál-
hat, mely ha semmill,en módon nem értékesíthetó, még költségtöbbletet
is igényelbet eltávolítá§ára. Az átfuttatá§ speciális eséte a Jil (just in

l0



time) szállítások alkalmazása. A JIT-nek kötetnl irodalma van, így en-
nek ismertetésétől eltekintek. Csak emlékeztetőként utalok rá, hogy itt
a különböző logisztikai utak kiiktatása melett rendkívül fontos szerephez
jut az idótényező is.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy aZ átluttatás megfelelő
környezeti fcltételek mellett alkalmazható módszer, így koránt sem te-
kinthető általános és minden helyzetben üdvözítő megoldásnak. Nagy
hátránya, hogy erősen növeli a rendszer érzékenységét a környezeti za-
varokkal szcmben. Ahol viszont alkalmazási feltételi adottak. ott szinte
felbecsülhetetlen pozitív hatásokkal kecsegtet.

ó. A logisztikai kapacitások bérbevétele

A logisztikai kanacitások berbevétele törtónhct gazdaságossági
szempontok alapján, vagy kényszcrítő ktlrülmények hatására.

A módszert akkor alkalmazzák, ha adott logisztikai feladat megol-
dására a körülmények és a feltótclek nem adottak vagy nem kedvezőek
a vizsgált logisztikai rendszeren belül.

A kúkó lo§sztikai kapacitások igénybevéteIe kiteryedhet:

- eszközök,

- infrastruktúrák,

- munkaerő.

- komplexlogisztikaialapműveletck,

- és komplex logisztikai összetettművelet

bérlésére.

ÁtaIában időszakosan jelentkező vagy időszakosan tóbbletként je-
lentkező (a felső kapacitáshatárt meghaladó) feladatok megoldása a ka-
pacitásbérbevétel alapvetó célja. Folyamatosan jelentkezó állandó fel-
adatok esetében akkor célszerű alkalmazni, ha hosszú távon is olcsóbb a
bérlemény a saját kapacitás kiépítésénél és fenntartásánál; vagy a logisz-
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tikai rendszer környezeti feltételei nem teszik lehetóvé saját kapacitás
létesítesét.

Az eszközök e§etében s/akori lehet a rakodó_, szállító eszköók,
csomagológépek bérbevétele. Kifizetódó esetben egész eszközparkot is
vehetnek Mrbe, de általánosabb az idényfeladatokra történó vary egyedi
esetek megoldására különleges teljesítményú eszközik bérlése.

Nagyteljesítményú daruk, emelógépek, speciális szállító berendezé-
sek igénybevétele lehet különösen indokolt. Az eszköóket berelhetik
kezelóvel (munkaeróvel) vary anélkül, saját üzemeltetésre. A speciális
eszközciknél jellemzőbb a kezelővel eg1rütt való kölcsönzés.

Infrastruktúrák bérlése kifejezódhet terüIetek, utak, energia forrá_
sok, távkózlő rendszerek, építmények, raktárak, stb. igénybevételével,
melyek üzemeltetáét általában a bérló látja el. A raktárak bérbevétele
általában időszakos terhelések levezetésére jellemző, de alkalmazható
nagy beruházások elkerülése érdekében is. A munkaeró bérbevétele
idény és kampány feladatok megoldásánál szokványos eljárás. Nem ritka
megoldrás a vállalatközi kapcsolatokban sem. Ritkább jelenség a speciális
szaktudá§ bérbevétele adott feladat megoldására.

Gyakori megoldás a logisztikában, hory eszközzel, infrastruktúrával,
szaktudással, munkaszervezési felelősséggel eryütt komplex alap- va§/
összetettműveletek elvégzését veszik bérbe. Különósen jellemző a szál-
lítmányozás bérbevétele, de minden más összetettművelet esetében el-
képzelhető megoldiás, csakúg5l mint az eryes alapműveletek elvégzésé_
nek külsó szolgáltatóktól való bérlése.

Viszont az említett műveletek qsak elemekben bérelhetók, mert egy
komplex logisztikai rendszer bérbevétele gazdaságossági, de fóképir
rendszerszervezÁi okok miatt elképzelhetetlen lenne. A módszer akiÍ_
mazásának eryértelműen optimalizáló hatása van a rendszer múködésé_
re, mely kimuiatható az o|csóbb (takarékosabb) megoldások alkalmazá-
sában és a beruházási költségek megtakadtásában.
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7, Az átc§oporto§ítá§

Átalában azonos tipusú, fajtájú áramlatot kezeló, e5rmrásmelléren-
delt logisztikai folyamatok áramlatkülönbségének kieryenlítésére alkal-
mazott mód§zer. Klasszikusan jellemzó a raktároziási folyamatok eseté-
ben. Tulajdonképpen decentraliált raktárhálózatok homogén múkódő-
képességének fenntartiá§ára alkalm azÁk. Ha valamely raktár készlet fo-
gyóbanvan és az ellátási forrástól való utánpótlás nem biztosított, a több-
lettel vagy biztonságos (túlbiztosítoü) műkó,dési feltételekkel rendelke-
ző raktár készletéból átcsoportosítható a szükséges (elégséges) mennf-
ség. Végeredményben a logisztikai renszer valamilyen működési zavara
következtében léphet fel a fenwázolt jelenség, íry a módszer hatása az
operatív irányítás területén mutatható ki.

Nyilvánvaló, hogy a mód§zer alkalmazása általában plusz költséggel
jár (pl. nem tervezett szállítás), ami lokális veszteséget gerjeszt, így csak
a működóképesség fenntartása indokolhatja az átcsoporto§ítás megvaló-
sítását, mert ekkor az íry keletkezett veszteség, a működóképtelenség
következtében el nem maradt nyereséggel kompenzálódik.

E. A termelési technológian kitelepítése

"Ha nem megl Mohamed a he&,hez, a heg megt Mohamedhez." - így
foglalhatnám össze a technológia kitelepítésének módszerét. Ebből már
látható, hogy tulajdonképpen a termelési folyamat (vary annak egy ré-
szének) az eróforrás elótalálási helyére történő kitelepítéséről van szó.
Itt is az a lényeg, hog easl a múvelettel egész logisztikai folyamatokat
tudunk kiiktatni. Szelsó esetben adott eróforrásra vot]atkoztatva a teljes
logisztikai fizikai folyamatot kiiktathatjuk. Vagyis ncm azeróforrást hoz-
zuk mozgásba, ho§/ eljutta§suk a termelési folyamathoz, hanem oda me-
gyűnk termelni, ahol az erőforrás leledzik. Különösen szolgáltatási folya-
matoknál (szervizelés, javítás) könnyedén alkalmazható módszer. Alkal-
mazzák ott is, ahol az adott erőforriás nem mozdítható (építkezéseknél)
vary aránytalanul na5r költségekkel hozható mozgásba.

Mindazonáltal ne felejtsük el, hogl csak adott va§l néhány adott
áramlathozvaló közelítésról lehet só és a teljes logisztikai rendszer nem
kiisóbölhető ki, hiszen különbrió relárcióból szármam áramlatok töme-
géhez kellene közelíteni. Í5r ery eszköz javításánál kiküókilhetó az
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eszköz (vagy több eszköz) mozgatásának a művelete, de a szükséges al_
k_atrész:k, javítóanyagok logisztikai ellátását továbbra is meg kell való-
sítani..Ez nyilván a kérdéses logisztikai utak és áramlási iránlok átszer-
vezésével jár. Javítiás után üszont nyereség lesz, hogy a helpiínen átad-
ható az eszköz és íg az egész disztribúciós szakaszii<iiktatiuk

. . Terjedjen ki a firyelmünk arra is, hory a kérdéses áramlat mozgatása
helyett megielent ery új logisztikai probiéma, nevezetesen a termelési
technológia eszközeinek á kapacitásának helyszínre juttatása, esetleg
visszahozatala.

Ezek ismeretében nflvánvaló, ho5l jelentős indokok alapján és ü-
szonylag egyszerű technológiák esetében alkalmazható módszer.

_Az 
is belátható, hogy a módszer alkalmazása túlnó a logisztikai szer-

vezés hatáskörén é§ az adott kibernetikai rendszer vezetés;nek döntés-
körébe tartozik. A módszer kibernetikai hatása tehát optimalizáló és irá-
nyító minőségben mutatható ki, attól fűggően, hory milyen céllal alkal-
maz,ák Irányító hatása abban nevesíthetó, hory adótt áúmlat mozgását
beíagy asztja, ezzel másokét megváltoztatja; opiimalizáló hatása pedig je-
lentős logisztikai kapacitások felszabadításábin mérhető.

9. Infrastrukturális környezet váltása

A logisztikai folyamatok érzékenyen függenek attól a környezeti inf-
rastuktúrától, melyben működnek. Nem kei magyaráznom, Éa például
e8y raktárat folyó vagy vasút mellé telepítenek,-áit j"leot 

", 
siáttitási

lehet6ségben; de az sem közómbós, hog} ery szállítminyozási feladatot
sáros földutakra_vagy autópáIyára tervezrrek. Még szélsőségesebb példa
egy. raktározási folyamat szabad ég alatt vary fedétt épület6en való mű-
ködtetése.

l-)e a környezeti infrastruktúrát minősíti (az egész múködó rendszer
vonatkozásában) az ellátá§i források közelsége és a nyelóforrások elér-
hetősége is. Igy a logisztikai folyamat - sztiks?g esetén - más (célszerű)
infrastruktúrába v aló áthelyezésével, annak mű-ködése olcsóbbi, egpze_
rűbbé, gyors_abbá, biztonságosabbá, egyszóval hatékonyabbá válhat. A
komplett műveletsoroknak az - adott működé§i élnak megfeleló, haté-
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korryabb környezeti feltételek közévaló - áttelepítése, tóleg a mobil szer-
vezeti lehetóségekkel rendelkező logisztikai folyamatoknál általános.

Az áttelcpítés történbe'! kedvezóbb infrastruktúra birtokbavétele
vagy kcdvczőtlen infrastuktúrális hatások kiküszöbölése céljából,

10. V ísszaforgatás

Töbh összefüggósben ernlítettenr inár, bogy az áramlatck e§,Tésze
- a rendszer számára nem használható anyag - selejt vagl hulla<lúk fclr-
májában elhagyja a rendszert, Ez a jelenség tulajdonképpen veszteséget
jelent a rendszer részére. További ráfordítási kólLségnövekedést ered-
ményez,hog ezan áramlatok jclentós részét meg kell senrmisíteni, mert
a külső környezci szárnára sem taríalmaZ hasznosítható tulajdonságot.

Figyelenrre móitó momentum viszont az, hog] az elemzett áramlatok
egyrésze újrahasznosítható vagy más rendszerek, vagr a cé!rendszer szá-
mára.

A más rendszerek altal hasznosí|ható hulladékáramlatot értékesítik,
a célrendszer számára újrahasznosítható áramlatot pedig visszaforgatják
a rendszcrbe - aanak valamelyik pontj;:!ra - áltatában az ellátási szakasz-
hen szervezetl raktározási 1blyamathoz (vagv azok eglrikéhez).

A visszaforgatásn ak nógl fajtáját értelmezem: a közvetlen vagl sima
visszaforgatást, ;, regener{lással, a felú,jítással és valamilyen kinyerósi
technológiár,ai töné nő vkszaforyarásí. A §ima visszaforgaiással kezelt
áramlat, r alamilycn logisztikai műveletsorral kerül vissza a rendszer kör-
íbrgásába és általában - rneilékági termeléssel - meghatározot', másod,
termék lélrehtrzá-sában realizálódik,

Példáui egy méteres rú<ianyagról rendre 10 centis darabok esnek ie
a gyártás során, ós a t,ízceirtis részek hasznosítására csavarokat gyártanok
belólük.

Á további három visszaforgatási fajta csetében az áramlat valamilycn
köZbeiktatott scgéd termelesi folyamaton keresztül úgy kerül üssza a
rendszerbc, hogy újra a termelési főfolyamatban vesz részt, eredeti funk-
ciújával.
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A regenerálás esetében általában valamilyen vegli vary fizikai el,iá_
rással teszik alkalmassá az áramlatot a folyamatba történó újrabelépésre.
A felújításnak értelemszerűen valamilyen technológiai vonzata van,
melynek során az áramlat üsszanyeri eredeti (vagy közel eredeti) állapo-
tát a felhasznáIá§ra való alkalmassághoz. A kinyerési technológia pedig
összeópített (összedolgozott) áramlatkötegek hasznosítható elemeinek
leválasztásában (kinyeráében) realizálódik. Pl. ery selejtté vált szerke-
zet használható alkatrázeinek kinyerése.

A üsszaforgatásnak mint módszernek kézenfekvó a kö|tségoptima-
lizáIó hatrása, de mivel ráfordításigénye is adott, alkalmaaása pontos szá-
mítások után indokolt.

x

A tanulmányban ismertetett logisztikai módszerek vagy az átamlat,
va5, a rendszer pozíciójának megváltoztatása útján fejtik ki hatásukat,
de minden esetben az áramlás feltételinek alakításával érik el a kívánt
eredményt. Ezért nevezzük őket tisztán logisztikai módszereknek. A lo-
gisztika azonban alkalmaz más - nem |ogisztikai - módszereket is, rnelyek
más tudományterületek által is használt megoldásokat tartalmaznak.
Ilyenek például a különböző szerveási és optimalizálási módszerek, ma-
tematikai és statisztikai eljárások, stb.

Gyakori, hory ezek egyrésát is a logisztika módszereként tüntetik
fel. Ezek a törekvések csak a logisztika lényegének a felismerését nehe-
zítik és semmi szükég rá, mert a logisztikának jól megfogalmazható és
elkülöníthető saját módszer készlete van.

Az általam nem érintett és még bizonyára szép számmal létezó mód-
szerek feltárása, k özreadása gazÁagíthatja a logisztika sokzínű arculatát.
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