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AZ ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT ÉS A LOGISZTIKA 
KAPCSOLATRENDSZERE,  

ÉLETTARTAM-KÖLTSÉG MENEDZSMENT 

Keszthelyi Gyula1 

Az elmúlt húsz évben, az üzleti életben történt egyik legfontosabb 
változás az Ellátási Lánc Menedzsment átütő térnyerése volt. Jelen pub-
likáció bemutatja az ellátási lánc menedzsment és a logisztika közötti 
kapcsolatot, az ellátási lánc teljesítményének mérésére alkalmazható 
mérőszámokat, mutatókat és módszert. Az üzleti életben elért sikerek el-
lenére a védelmi tárcák menedzsmentje hosszú ideig gyanakodva szem-
lélte az új típusú koncepció elterjedését, kizárólagosan üzleti sajátossá-
gúnak gondolván azt, és csak most, több mint egy évtized után történtek 
meg az első kísérletek az ellátási lánc módszerének bevezetésére, azok is 
jellemzően a nagyobb és a gazdálkodás hatékonyságára érzékenyebb 
haderőknél. A koncepció változása megfigyelhető a NATO-nál is, ahol 
megkezdődött a Műveletek Logisztika Lánca elméletének kidolgozása, 
ami a Szövetség korlátozott lehetőségei miatt – a beszállítókkal fennálló 
kapcsolatokat elsősorban a nemzetek irányítják – kifejezetten a logiszti-
kai terület ellátási funkciójára koncentrálódik. A cikk harmadik része 
fogyasztói kapcsolatok menedzsment egy különleges – költségszempon-
tú – oldalát, a termék élettartam- és élettartam-költség menedzsmentjét 
elemzi. Bemutatja a főbb összetevőket, valamint meghatározza az élet-
tartam-költség menedzsment hatékony alkalmazásának szakmai és 
szervezeti feltételeit. Összességében jelen írás célja, az ellátási lánc alap-
jait tárgyalva, a védelmi tárca logisztikai rendszerének további moder-
nizáláshoz szükséges korszerű elméletek bemutatása.  

1. Az ellátási lánc menedzsment és a logisztika kapcsolata 

Az ellátási lánc és a logisztika közötti kapcsolat hosszú időn keresz-
tül a keveredés, a kettő szinonimaként történő használata jellemezte. 
Sokak számára napjainkban sem egyértelmű az egymáshoz való viszo-
nyuk. Bár az elméleti definíció világosan meghatározza, hogy az Ellátási 
Lánc Menedzsment a gyártótól a végfelhasználóig húzódó kulcsfontos-

                                                      
1 Keszthelyi Gyula nyá. mk. dandártábornok. 
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ságú folyamatokat integráló tevékenység, mely során a fogyasztó részére 
használati értéket képező termék, szolgáltatás és információ keletkezik. 
Ezzel szemben a logisztika az ellátási lánc menedzsment azon része, 
amely tervezi, végrehajtja és ellenőrzi a termékek hatékony és eredmé-
nyes előre- és visszaáramoltatását, tárolását, a szolgáltatásokat, valamint 
az ezekkel kapcsolatos információkat, a származási helytől a fogyasztóig, 
a fogyasztói igények kielégítése érdekében. A szétválasztás sokszor ne-
hézségeket okoz. 

A definíciókból következően az ellátási lánc menedzsment több 
mint tradicionális és több mint korszerű rugalmas logisztika, mivel tar-
talma lényegesen meghaladja a logisztikáét. Az ellátási lánc információs 
rendszerekre épül, magába foglalja a gyártást, a marketinget és a finanszí-
rozást, a stratégiai forrástervezést, az üzleti folyamat kapcsolatokat, a 
kockázat megosztást és az ellátást végzők bevonását a termékfejlesztésbe. 
A 1. számú ábra2 bemutatja logisztikától az ellátási menedzsmenthez ve-
zető átmenet elméleti oldalát. 

A klasszikus logisztikától az Ellátási Lánc Menedzsmentre 
történő elméleti átmenete 

1. számú ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Stephen Hays Russell: Supply Chain Management: More than Integrated Logis-
tics, Air Force Journal, Volume XXXI, Number 2, 61.oldal. 
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Az 1. számú ábra pontos felsorolást ad a logisztika klasszikus defi-
níció szerinti feladatairól, mely alapján a logisztika fogalma átfogja a be-
szerzést, a tárolást, az eszközök elosztását annak érdekében, hogy a szük-
séges terméket, a megfelelő felhasználó, a meghatározott időben, a 
kijelölt helyen, az elvárt állapotban, a megrendelt mennyiségben, és a 
szerződésben rögzített áron megkapja (angolul hét „R” – right, right 
product, right customer, right time, right place, right condition, right 
quantity, right cost). 

A modern logisztika a korszerű gyártással párhuzamosan túllépte a 
klasszikus meghatározás keretét és magába integrálta az úgynevezett 
„lean” gyakorlatot. A „lean” megnevezést a magyar szakirodalom ru-
galmas vagy karcsú, karcsúsított szóval adaptálta, de a komputerhez ha-
sonlóan gyakran úgy írásban, mint szóban az eredeti angol kifejezés al-
kalmazása is elfogadott. A rugalmas logisztika már nem a meghatározott 
időre, helyre és követelményre koncentrál, hanem a rugalmas gyártással 
együtt a termékáramlásra helyezi a hangsúlyt a raktárkészlet gazdálkodás 
helyett. Az anyagok raktárkészletét úgy tekinti, mint általában haszonta-
lan és az alapvető problémákat elrejtő tevékenység, ami a túltermelés, a 
hibás kereslet prognózis, a helytelen készlet adat, a pontatlan elosztási 
döntés következménye. Az eseményre koncentráló szemléletet felváltotta 
a folyamat során megjelenő problémák rendszeres elhárításra összpon-
tosító tevékenység, vagyis végeredményben a készlet alapú megközelítést 
felváltotta a valós idejű keresletet jellemző információ, ami sokkal ponto-
sabb előrelátást és a készletek elhelyezésének precízebb láthatóságát 
eredményezi. 

Mint az a 1. számú ábrán látható, a rugalmas logisztika és a rugal-
mas gyártás, az ellátási lánc menedzsment meghatározó, de nem kizáró-
lagos elemeivé váltak, ami egyben azt is igazolja, hogy a logisztika nem 
egyenlő az ellátási lánc menedzsmenttel. A partnerekkel kötött szövetség 
és az információs technológia alkalmazása, teszi lehetővé az ellátási lánc 
minden egyes résztvevője számára a pontos információk időbeni megosz-
tását, s így vállnak közösen a hatékony és reagáló ellátási lánc tevékeny-
ségének az alapjaivá. Az erre a bázisra épített rugalmas gyártási és ru-
galmas logisztikai folyamatok azok a kulcs tevékenységek, melyek 
integrálásával az ellátási lánc megteremti az ellátási lánc menedzsmentet. 

A kulcsszereplőkkel kialakított együttműködés a kölcsönös bizalom-
ra épül, mely mellett az információs technológia az ellátási lánc me-
nedzsment összetartó eszköze. A szervezet funkcionális elemei és az üz-
leti partnerek is ennek az eszköznek a közös adatbázisát használjak, mivel 
az adatok pontossága, sebessége, rendelkezésre állása és az adatokhoz va-



 45 

ló hozzáférhetőség kritikusak az ellátási lánc sikeres teljesítményének el-
éréséhez.  

Az ellátási láncot támogató információs rendszerek négy kategóri-
ához tartoznak, melyek a következők3: 

• Vállalati erőforrás tervezés (Enterprise Resource Planning –ERP) 
software. Az ERP software feldolgozza az összes funkcionális te-
rület minden tranzakcióját és valós idejű hozzáférést biztosít a 
vállalat átfogó adatbázisához. Az ERP felváltja a korábbi infor-
mációs rendszereket, amelyek az évek során egymást követően, 
vagy egymással párhuzamosan kerültek kidolgozásra a finanszí-
rozás, a marketing, a mérnöki tevékenység, a beszerzés és a többi 
hasonló tevékenységi szférában. Ezek az idejétmúlt rendszerek 
csak korlátozott képességekkel rendelkeznek, a többi funkcionális 
területtel történő összekapcsolásuk bonyolult és képtelenek támo-
gatni az ellátási lánc dinamikáját. 

• Elektronikus adatcsere vagy internet kapcsolat (Electronic Data 
Interchange – EDI). Az EDI és az internet elősegíti egy kölcsönö-
sen kapcsolódó üzleti környezet kialakítását, mely feltétel lehető-
vé teszi a partnerek részére a döntéseket megalapozó információk 
megosztását úgy a beszállítói, mind a fogyasztói hálózatok részé-
re.  

• Elektronikus termékkód technológiák (Electronic Product Cod – 
EPC). Az EPC technológia magába foglalja a vonalkód rendsze-
reket, az optikai szkennert és a rádiófrekvenciás azonosító (RFID) 
technológiákat. Az EPC megteremti az egyedi termékek, külde-
mények, csomagok, rakodólapok és járművek azonosítását, nyo-
mon kisérésének valamint követésének feltételeit a teljes ellátási 
láncon belül. 

• Ellátási lánc elemzés (Supply Chain Analytics – SCA). SCA az 
ellátási lánc teljesítményének értékelésére és korszerűsítésére 
szolgáló software. Az SCA segítségével elemezhető a teljesít-
mény, az anyagok, a fogyasztói kereslet kiegyensúlyozatlansága 
és meghatározhatók a legrugalmasabb szállítók és elosztó közpon-
tok. 

                                                      
3 Stephen Hays Russell: Supply Chain Management: More than Integrated Logis-
tics, Air Force Journal, Volume XXXI, Number 2, 59. oldal. 
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A fentiekből következően sem a klasszikus, sem a rugalmas logisz-
tika nem képvisel információs korszaki modern gyakorlatot, míg az ellá-
tási lánc menedzsment egy ideális megoldás, amely a bizalmon, a kocká-
zaton, és az információs technológián alapul. Ezt a különbséget 
szemlélteti az 1. számú táblázat 4.  

1. számú táblázat 

 Klasszikus  
logisztika 

Ellátási Lánc  
Menedzsment 

Kiinduló pont Követelmény  
meghatározás 

Üzleti folyamat 
megújítás 

Szervezet Funkcionális szerve-
zetek 

Integrált Ellátási 
Lánc 

Stratégia Előre meghatározott 
tevékenységi terv 

Adaptív képességek 
a rugalmas  
reagáláshoz 

A vízió kiterjedé-
se 

Az első szintű  
beszállítók  
és fogyasztók 

A rendszer  
kezdetétől a végéig 

A menedzsment 
figyelmének 
középpontja 

A logisztikai  
optimum 

Kiterjesztett  
vállalati optimum 

Teljesítmény 
szabványok 

Az ellátó által  
kidolgozott 

A fogyasztó által 
meghatározott 

Partner kiválasztás Megszabott és ver-
senyből származó Ajánlat és tárgyalás 

Partnerkapcsolat Rövid időtartamú 
szerződések 

Hosszú időtartamú 
szerződések  
és stratégiai  
szövetségek 

Szerződéses 
környezet 

Jogi alapra  
támaszkodik 

Intézményi  
bizalom 

Kapcsolatok Az ügylettel kapcsola-
tos, távolságtartó 

Hosszú távú, 
együttműködő 
 

                                                      
4 Stephen Hays Russell: Supply Chain Management: More than Integrated Logis-
tics, Air Force Journal, Volume XXXI, Number 2, 61.oldal. 
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 Klasszikus  
logisztika 

Ellátási Lánc  
Menedzsment 

A kapcsolatok cél-
ja 

Alkalmazkodásból 
származó előnyök 

Kölcsönös elége-
dettség a további 
együttműködésre 
építve 

A beszerzés célja A szerződés teljesítése 
minimális költségen 

A legjobb érték 
(innováció, minő-
ség, szolgáltatás és 
ár) 

Az ellátó bázis Nagy Kiválasztásfüggő és 
világszínvonalú 

Üzleti környezet Ellenséges Kölcsönös előnyök-
re épülő 

A szállítási szem-
lélet 

A szolgáltatás a mi-
nimális áron 

Kiegyensúlyozott, 
megbízható, reagá-
ló szolgáltatás 

Raktárkészlet 
szemlélet Esemény vezérelt 

A raktárkészlet fel-
váltása információ-
val 

Anyagáramlás A terveknek megfele-
lő Önszinkronizáló 

Információ 

Ipari szabványok, tel-
jesítményhitelesítés, 
állapot és kifogás je-
lentések 

EPR rendszer, EPC, 
internet kapcsolat 
és SCA 

Ár és szolgáltatás Egy kompromisszum 

A folyamat újjá-
szervezése a szol-
gáltatási szint növe-
lése és a költségek 
csökkentése 

Költség szemlélet 
középpontja Beszerzési költség A teljes tulajdonlási 

költség 
Támogató eszköz 
középpontja Készlet Anyagáram 

Kockázat Alacsony Magas 

 



 48 

2. Az ellátási lánc menedzsment, teljesítmény  
és hatékonyság mérésének lehetséges módszerei 

Napjainkban, amikor egy folyamat sikerességét akarjuk megítélni 
elkerülhetetlenül beleütközünk a mérhetőség követelményébe. Még az 
olyan egzakt tevékenységek is, mint a katonai műveltek, ahol az ellen-
ségnek okozott veszteség nem feltétlenül jelenti az eredményességet, is 
megkívánják a hatékonyság és eredményesség mérhető jellemzőkön ala-
puló értékelését. A logisztikai rendszernél szintén számos jól bevált mér-
téket alkalmazunk, így természetes, hogy az ellátási lánc sem lehet kivé-
tel ez alól. Az általánosságban elfogadott nézet szerint egy jól kidolgo-
zott, az ellátási lánc értékelésére kifejlesztett módszer megnöveli a siker 
lehetőségét egy többdimenziós rendszereket átfogó folyamat korrigálásá-
ban, elősegíti a legnagyobb piaci nyereséget hozó szférák kiválasztását, 
és versenyelőnyt jelent a szolgáltatások kiválasztásában és a legalacso-
nyabb árak elérésében.  

Az ellátási lánc teljesítményét értékelő mértékrendszer hiánya a fo-
gyasztói vagy végfelhasználó elvárások hibás felméréséhez vezet. A 
részlegek és vállalatok egymástól izolált teljesítményoptimálása pedig az 
eredményes piaci versenyben való szerepléshez elengedhetetlen teljesít-
ménynövekedés lehetőségének elszalasztásával jár, melyek ellentétesek 
az ellátási lánc irányításának elméletével. 

A mértékrendszerek iránti igénnyel szemben, jelenleg a legtöbb vál-
lalat által alkalmazott mérőszámok, jellemzők elsősorban a belső logisz-
tikai folyamatokra kerültek kialakításra, mint például a folyamatok idő-
tartama, megadott határidőre történő teljesítések. Legtöbbször ezek a 
mutatók is tipikusan pénzügyiek (készletek forgási sebessége, a teljes 
nyereség) és nem nyújtanak megfelelő betekintést a kulcsfontosságú üzle-
ti folyamatokba, továbbá nem megfelelően jellemzik az ellátási lánc ha-
tékonysága és a fogyasztói elvárások közötti viszonyt. Az ellátási láncot 
az értékelés szempontjából is úgy kell tekinteni, mint egységes egészet, 
ezért bármifajta mérőrendszer alkalmazásával szemben azt a minimális 
elvárás kell támasztani, hogy rendszernek át kell fognia a teljes ellátási 
láncot5 azért, hogy a vezetők képessé váljanak az ellátási lánc egyes terü-
leteinek tovább tökéletesítésére, egy magasabb szintű teljesítmény eléré-
sére. 

                                                      
5 Holmberg Stefan, „System Perspective on supply Chain Measurement, Interna-
tional Journal of  Physical Distribution and Logistics Management, Vol.30. 
No.10 (2000) 847-868. oldalak. 
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Az ellátási lánc alapú gondolkodás megváltoztatja a különálló üzleti 
folyamatok irányításán és értékelésén alapuló elvet, továbbá az alkalma-
zott teljesítménymérés módszerét, mivel a funkcionális központú szemlé-
letről a folyamat központú megközelítésre történő átállás megköveteli 
egy új típusú értékelő rendszer (jellemzők és mértékegységek) kifejlesz-
tését, úgy pénzügyi, mint a működés oldaláról. Ezek a jellemzők infor-
málják a vezetőket az ellátási láncot alkotó vállalatok teljesítményének 
alakulásáról (javult vagy romlott) és a változást kiváltó tényezőkről. A 
komplexitás és az átfedések ellenére az alapvető üzleti folyamatok telje-
sítményének tökéletesítése érdekében elkerülhetetlen a láncot alkotó ösz-
szes vállalatra érvényes értékelési modell, mérték, továbbá mérőszámok 
kidolgozása. Douglas M. Lambert és Terrance L. Pohlen6 az Ellátási 
Lánc Menedzsment című könyvében egy hét lépcsőből álló értékelési 
modellre tesz javaslatot, amely a következő elemekből áll: 

1. Az ellátási lánc felvázolása a kezdőponttól a végpontig, a kulcs 
kapcsolatok meghatározása érdekében. 

2. A fogyasztói kapcsolat és a beszállítói kapcsolat folyamatok fel-
használásával minden kapcsolati viszony elemzése (fogyasztó-
beszállító párok szerint) és annak meghatározása, hogy az ellátási 
lánc melyik kapcsolatában keletkezik hozzáadott érték, vagy ér-
téknövekedés. 

3. A fogyasztói és beszállítói nyereség és veszteség arányok kidol-
gozása, a két cég kapcsolatrendszerének a nyereségességre gya-
korolt hatásának értékelése. 

4.  Az ellátási lánc menedzsment igazítása a kitűzött folyamat és te-
vékenységi célok eléréséhez.  

5. Olyan nem-pénzügyi teljesítménymértékek, mutatók bevezetése, 
amely összehangolja az egyéni viselkedést az ellátási lánc me-
nedzsment folyamat céljaival és pénzügyi terveivel.  

6. A vállaltok tőkeértékének az összehasonlítása az ellátási lánc cél-
jaival továbbá a folyamat és a teljesítménymérték szükség szerin-
ti korrekciója. 

7. Az előző hat lépés megismétlése minden kapcsolat pár vonatko-
zásában. 

                                                      
6 Douglas M. Lambert Ellátási Láncról Menedzsment 11. fejezet Douglas M. 

Lambert és Terrace L. Pohlen Ellátási Lánc Menedzsment  a teljesítményméré-
se,Supply Chain Management Institute, második kiadás 2006 197-216 oldalak. 
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Az ellátási lánc vázlata a 2. számú ábrán látható7, s első lépésként 
ezen belül kell kijelölni a sikeres működés szempontjából legkritikusabb 
kapcsolatokat (1. számú feladat). 

Az ellátási lánc szereplői közötti kappcsolatok 

2. számú ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Douglas M. Lambert, Martha C. Cooper, and Janus D. Pagh: Supply Chain Im-
plementation Issues and Research Opportunities, “The International Journal of 
Logistics Management, Vol. 9, No. 2 1998, 7. oldal. 
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Ezen tevékenység során azokra a beszállító-fogyasztó párosításokra 
(2. számú feladat) kell koncentrálni (ebben az értelemben a teljes ellátási 
lánc felbontható véges számú beszállító-fogyasztó kapcsolat párokra), 
amelyek legnagyobb potenciállal befolyásolják a nyereség növelését és 
egy fenntartható versenyelőny elérését. Az 1. számú ábra jobb oldalán 
felsorolt menedzsment folyamatok közül a fogyasztói kapcsolat me-
nedzsment és a beszállítói kapcsolat menedzsment az a két különleges 
folyamat, amely átfogja a beszállítói-fogyasztói kapcsolatrendszer telje-
sítményét és alkalmazható a teljes ellátási lánc összekapcsolására. 

A beszállító a fogyasztói kapcsolat menedzsmentet alkalmazza a fo-
gyasztóival fennálló kapcsolatainak az irányítására. Meghatározásra ke-
rülnek a legfontosabb fogyasztók, és a beszállító fogyasztói kapcsolato-
kért felelős csoportja ettől a ponttól kezdődően legfontosabb feladataként 
meghatározza, hogy milyenek a fogyasztói oldal igényei a termékek és 
szolgáltatások területén. A fogyasztói kapcsolat menedzsment a fogyasz-
tókkal történő együttműködése eredményeként járul hozzá az ellátási lánc 
teljesítményének a növeléséhez. A következő gyakorlati példa szemlélte-
ti: a beszállítónak a fogyasztói kapcsolatokért felelős csoportja megálla-
podik a fogyasztóval, hogy bevezet egy beszállítói raktárkészlet gazdál-
kodási rendszert. Egy sikeres raktárkészlet gazdálkodási rendszer a 
bevétel növekedéséhez vezethet, azzal párhuzamosan, ahogy a fogyasztó 
az üzleti folyamat raktárkészlet összetevőjének egyre nagyobb százalékát 
helyezi át a beszállítóhoz. Ha ez csökkenti a költségeket és a fogyasztó 
részére árcsökkenést eredményez, a bevétel a teljes értékesítés növekedé-
sével arányosan a teljes ellátási láncon belül emelkedhet. A bevétel növe-
kedését okozza a raktárkészlet rendelkezésre állásának növekedése is. A 
termék árának csökkenése ugyanakkor visszavezethető az anyagbeszállí-
tási követelmények pontosabb megadására és a vállalat képességeinek, 
továbbá az alkalmazott munkaerőnek a hatékonyabb kihasználására. A 
beszállító költségei természetesen növekednek, miután a vállalat átvette a 
fogyasztói raktárkészlet tulajdonjogát és a készletgazdálkodási felelőssé-
get, ugyanakkor egyéb költségei csökkenni fognak, melynek okai többek 
között a feldolgozandó megrendelések számának és előrejelzési költsége-
inek a csökkenése. A készletezési költségek szintén csökkennek, miután a 
kiszállítások tervezési igényének meghatározásakor az előrejelzési adatok 
és a biztonsági készletek helyett, az értékesítési hely adatai kerülnek 
használatra. 

A mérleg ellenkező oldala a fogyasztó oldaláról a beszállítói kapcso-
lat menedzsment, melynek keretében a fogyasztó kiválasztja és kidolgoz-
za a kritikusságon és a közreműködés jelentőségén alapuló kapcsolatait. 
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A beszállítókkal kiépített tökéletesebb együttműködés – mivel az a leg-
megbízhatóbb beszállítókkal történő kapcsolatokra alapoz – megnövelhe-
ti a bevételt, csökkentheti a termékek árát, továbbá javíthatja a minősé-
get. A termékek árának csökkentéséhez hozzájárul, ha egy szűkebb 
beszállítói körtől nagyobb mennyiség kerül beszerzésre. A költségek 
csökkenéséhez vezet – az előzőekben részletezett – a megrendelések el-
osztásának és a raktárkészlet gazdálkodásnak a beszállítóhoz történő át-
helyezése. A készletek tulajdonlásának a magasabb szintű beszállítók felé 
helyezésével (2.-3. beszállítói szint) a fogyasztók részére a készletkezelé-
si költségek csökkennek, mivel magasabb szintű beszállítók kisebb értékű 
terméket tárolnak. 

Úgy a fogyasztói kapcsolat menedzsment, mint a beszállítói kapcso-
lat menedzsment folyamat változása átalakítható értéknövekedéssé (ÉN) 
az értéknövekedési modell alkalmazásával, melynek alapvető elemeit és 
kapcsolatrendszerét befolyásoló tényezőket a 2. számú táblázat foglalja 
össze. 

2. számú táblázat 

ÉN Fogyasztói kapcsolat 
menedzsment 

Beszállítói kapcsolat 
menedzsment ÉN 

El
ad

ás
ok

 

A nyereséges fogyasz-
tókkal kialakított kap-
csolatok erősítése 

A termék minőségének 
javítása 

El
ad

ás
ok

 

Nagyobb nyereségtar-
talmú termékek értéke-
sítése 

A megrendelés tel-
jesítési ráta javítása 

A fogyasztói részesedés 
javítása 

 

A gyártási folyamat tö-
kéletesítése 
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A szolgáltatások és a 
kiszolgálás összehan-
golása 

A közvetlen anyagkölt-
ségek csökkentése 
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ÉN Fogyasztói kapcsolat 
menedzsment 

Beszállítói kapcsolat 
menedzsment ÉN 
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A gyártási folyamat 
korszerűsítése 

A gyártás termelékeny-
ségének növelése 
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A kitűzött piaci  
erőfeszítések korrigálá-
sa 

A termelékenység  
növelése 
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A kereskedelmi költsé-
gek javítása 

A szállítási, a közvetett 
munka és a raktározási 
költségek csökkentése 

Az alacsony nyereségű 
fogyasztók részére 
nyújtott szolgáltatások 
csökkentése vagy  
beszüntetése 

A megrendelés  
menedzsment költségek 
csökkentése 

A fizikai hálózat és  
intézményi költség  
optimálása 

A fizikai hálózat és 
gépállomány optimálása 

Az új és alternatív  
elosztó csatornák 
előnybe részesítése 

Az informatikai rend-
szerek költségeinek 
csökkentése 

Az általános rezsi, me-
nedzsment és admi-
nisztratív költségek 
csökkentése 

Az általános rezsi, me-
nedzsment és admi-
nisztratív költségek 
csökkentése 

A humán erőforrások 
költségének csökkenté-
se, a hatékonyság növe-
lése 

A humán erőforrások 
költségének csökkenté-
se, a hatékonyság növe-
lése 

A fogyasztói szolgálta-
tások és a megrendelés 
menedzsment költségek 
csökkentése 

- 



 54 

ÉN Fogyasztói kapcsolat 
menedzsment 

Beszállítói kapcsolat 
menedzsment ÉN 
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A kereslet tervezésének 
finomítása 

A meglévő raktárkész-
letek csökkentése 
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A biztonsági tartalék-
készletek csökkentése 

A beszerzett áruk kész-
letének csökkentése 

Megrendelésre gyártás, 
a raktárkészletek testre 
szabása 

A készáru raktárkészle-
tek 
csökkentése 
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csökkentése - 
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A készletfelhasználás 
és készlet-
racionalizáció tökélete-
sítése 

A készletfelhasználás és 
készlet-racionalizáció  
tökéletesítése 
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A beruházás tervezés és 
megvalósítás tökéletesí-
tése 

A beruházás tervezés és 
megvalósítás  
tökéletesítése 

Termékfejlesztés és az 
eszközberuházás  
javítása 

- 

Az ellátási lánc eredményessége értékelésének következő lépése a 
nyereség és veszteség kimutatások kidolgozása. Ezek teljes képet nyújta-
nak a két oldal között kialakult kapcsolatrendszerről és a kapcsolatrend-
szer nyereségességére való hatásáról. A nyereség & veszteségjelentések 
tükrözik az összes költséget és a bevételt, továbbá tartalmazzák kintlévő-
ségekben lévő beruházások, a készletek és a célszerszámok alternatív 
költségeit is. A fogyasztói nyereségességi jelentések kidolgozása lehető-
séget biztosít a lánc teljesítményének folyamatos követésére. A nettó ár-
bevételt befolyásoló költségkomponensek a 3. számú ábrán láthatók. 
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A különböző összetevőkre épülő fogyasztói nyereségesség elemzés 

3. számú ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partnerek által felvállalt kezdeményezések a nyereségben és a 
veszteségben tükröződnek vissza és befolyásolják a többi hat menedzs-
ment folyamatot. Míg a teljesítmény mértékek a kívánt viselkedés moti-
válása érdekében mind a nyolc folyamatra (1. számú ábra) kidolgozásra 
kerülnek, addig a folyamatok összesített pénzügyi teljesítményét általá-
nosságban a fogyasztói nyereség és veszteség kimutatás jellemzi. Az 
egyensúly meghatározása érdekében minden fogyasztótól összegyűjtik a 
nyereség és veszteség adatokat, majd leszámítják a közös költségeket. Az 
így kapott az eredmény megmutatja a rendszer összteljesítményét. A fo-
gyasztói oldal teljesítményváltozásának megállapítása az adott pillanat-
ban számított teljes költségnek egy múltbeli, megegyező időperiódushoz 
mérttel vagy a hasonló fogyasztók eredményeinek az összehasonlításán 
alapul (3-as számú feladat). Az ellátási lánc elemeinek és a nyereség és 
veszteség viszonyait a 4. számú ábra szemlélteti8.  

                                                      
8 Douglas M. Lambert and Terrance L. Pohlen, „Supply Chain Metrics”, The In-
ternational Journal of Logistics Management, Vol. 12, No. 1 (2001), 14.oldal. 
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Az ellátási lánc kritikus kapcsolatainak a Fogyasztói kapcsolat  
Menedzsmentnek (FKM) és a Beszállító Kapcsolat Menedzsmentnek 

(BKM) a hatása nyereség & veszteség viszonyra 

4. számú ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyereség és veszteség kimutatás biztosítja az ellátási lánc telje-
sítmény értékelésének legjellemzőbb mutatóját, és felhasználható a fo-
lyamatok és az egyes vállalatok teljesítményének összehangolására. A 
korábbi példában bemutatott beszállítói raktárkészlet gazdálkodási rend-
szer bevezetése, mint az már ott feltételezésre került, a beszállító szem-
pontjából néhány területen költségtöbbletet okozhat, mialatt költségmeg-
takarítást eredményezhet egy másikon. A beszállító nyereség és veszteség 
kimutatja az összköltséget, a készletek változását (az összes eszköz költ-
sége miatt), a bevételt és a nyereségességet. Hasonló módon a fogyasztói 
nyereség-veszteség fogja tükrözni a raktárkészlet gazdálkodás bevezetése 
következtében végbement változásokat a fogyasztói oldalon. Egy kombi-
nált beszállítói-fogyasztói nyereségességi elemzés átfogja az ellátási lánc 
céljához kapcsolódó összes erőfeszítést, és bemutatja a szervezet nyere-
ségességéhez szükséges tevékenységek összehangolásának lehetőségeit 
(4-es számú feladat). Ezek az információk képezik az előnyök és terhek 
méltányos elosztásának az alapját, mely végeredményben az ellátási lánc 
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finomításához vezet. Ha a nyereségességi jelentések korrekten kerülnek 
összeállításra, azok be fogják mutatni a teljesítmény javulásának hatását 
mind a nyolc ellátási lánc menedzsment folyamatot illetően. 

A kiválasztott menedzsment folyamatot befolyásoló tevékenységek 
meghatározását követően a következő lépésben meg lehet határozni az 
azokhoz tartozó mértéket, mérőszámot, mutatót (5. számú feladat). Eze-
ket mutatja be a 3. számú táblázat a megrendelés teljesítési folyamat vo-
natkozásában. A baloldali oszlopban az értéknövekedés komponensei, a 
középsőben a megrendelés teljesítését befolyásoló tevékenységek, míg az 
utolsóban a tevékenységek teljesítményét, eredményét mérő mutatók, 
mértékek találhatók. 

 3. számú táblázat 

ÉN Megrendelés teljesítés hatása Megrendelés teljesítés  
teljesítmény mértéke 
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Az üzlet ismételt megszerzése Az eladások növekedésének 
százaléka 

A piaci és/vagy fogyasztói ré-
szesedés növelése 

A terméket választó fogyasz-
tók százaléka a piacon 

A nyereséges fogyasztókkal a 
kapcsolatok megtartása és erősí-
tése 

Előirányzott működési költ-
ség, kiszolgálási költségek 
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A hatékony hálózat tervezés 
költségösszetevőinek hatása 

Az anyagok teljes leszállítási 
költsége 
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A hiánytalanul leszállított meg-
rendelések növelése 

A hiánytalanul leszállított 
megrendelések százaléka, a 
hiánytalan megrendelések 

A sérülések és szállítási veszté-
sek csökkentése 

Követelések, sérülési ráta, fo-
gyasztói visszáru, elutasítás 

A kevésbé nyereséges fogyasz-
tók részére nyújtott szolgáltatá-
sok csökkentése 

Az ehhez a csoporthoz tartozó 
fogyasztók részére a logiszti-
kai tevékenység és a logiszti-
kai tevékenységre fordított 
költségek csökkentése 

Kezelési költségek A végrehajtás élőmunka rá-
fordítása 
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ÉN Megrendelés teljesítés hatása Megrendelés teljesítés  
teljesítmény mértéke 

A kimenő szállítmányok szá-
mának csökkentése 

Az egységrakományok, rak-
lapok száma 

A fizikai hálózat és intézményi 
költség optimálása 

Létesítmény költség, szállít-
mány költség 

Az új és alternatív elosztó csa-
tornák előnybe részesítése 

A különböző csatornákon 
mozgó mennyiség 

A hibák, a követelések és a fo-
gyasztói visszatérítések csök-
kentése 

A megrendelések pontos kivá-
lasztása, ciklus idő 

A humán erőforrások költségé-
nek csökkentése, a hatékonyság 
növelése 

Teljes létszám, termelékeny-
ség, tevékenységekre lebontott 
költség 

Az általános rezsi, menedzs-
ment és adminisztratív költsé-
gek csökkentése 

Általános rezsi, menedzsment 
és adminisztratív költségek 

R
ak

tá
r-
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sz
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t 

A késztermék raktárkészlet 
csökkentése 

A készlet forgás sebességének 
növelése, megrendelési ciklus 
idő 

Az elavult készletek csökkenté-
se 

Az elavult raktárkészlet ellen-
értéke 

E
gy
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 fo

rg
ó 
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zk

. A kintlévőségek számláinak 
csökkentése gyorsabb kiegyenlí-
téssel  

Ciklus idő, kiválasztott idő, 
pénzforgalom 
Eszköz kihasználás, átbocsátó 
képesség 
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- 
E
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A készletfelhasználás és kész-
let-racionalizáció tökéletesítése 

A nem-alapvető tevékenysé-
gek „kiszerződése”, az álló-
eszközök és berendezések 
számának csökkentése 

Miután a fogyasztó-beszállító nyereségelemzést az ellátási lánc 
minden kapcsolat párja vonatkozásában el kell készíteni, ezért minden 
kapcsolat pár folyamatainak elemzése és az adott kapcsolatban keletkező 
érték meghatározását követően, a vezetők össze tudják hangolni a fo-
gyasztó/végfelhasználó részére legnagyobb értéket biztosító ellátási lánc 
folyamatokat úgy, hogy a láncban résztvevő minden vállalat a lehető 
legnagyobb nyereségre tegyen szert. 

ös
sz

kö
lts

ég
 



 59 

Az előzőeken bemutatott modell nem teljes, csak egy-egy menedzs-
ment folyamatot kiragadva mutatja be az alkalmazható értékelési mód-
szereket, a mértékek és mutatók kiválasztásának elveit. Mindezek ugya-
nakkor megfelelő módszertani iránymutatás adnak a védelmi tárca 
részére is. Az ellátási lánc menedzsmentet megszemélyesítő szervezet (a 
tárca erre a célra kialakított szervezete) vezetése a beszállítói kapcsola-
tok befolyásolására felsorolt lehetőségek alkalmazásával jelentős haté-
konyság növekedést érhet el. A folyamatok teljesítményének javításában 
a fogyasztói kapcsolat menedzsment értelmezése a minisztérium rész-
vénytársaságainál jelenthet minőségi előrelépést, ezért a rendszer részle-
tes kidolgozását a közeljövő legfontosabb feladatai közé kell sorolni. 

3. A NATO Műveletek Logisztikai Lánc Menedzsmentje 

A terrorizmus globalizálódása új módszerek alkalmazásának beve-
zetésére kényszeríttette a Szövetség politikai és katonai vezetőit. Az 
alapvetően Európára koncentrálás és a szigorú felelősségi körzetekben 
gondolkodás ideje az ezredfordulón lezárult és a 2002-as Prágai Csúcsta-
lálkozó jóváhagyta a globális beavatkozásra képes NATO Reagáló Erők 
(NRF) létrehozását. Ezt követően 2003 nyarán megkezdődött a stratégiai 
távolságban folyó ISAF művelet. Logisztikai szempontból mindkét misz-
szió különleges kihívást jelentett és jelent ma is, melynek alapvető oka, 
hogy egy érdemben nemzeti támogatásra épülő tradicionálisan statikus 
rendszer stratégiai távolságokban már nem képes a műveletek hatékony 
támogatásának biztosítására. 

A logisztikai támogatás NATO elvét az MC-319/2 dokumentum tar-
talmazza, mely szerint a NATO parancsnok és a nemzetek közösen fele-
lősek a csapatok logisztikai támogatásáért. Az általános felelősség kere-
tén belül a NATO parancsnok felelős a logisztikai követelmények 
megfogalmazásáért, a logisztikai tervezés koordinálásáért a logisztikai 
támogatási terv közzétételéért és a NATO tulajdonát képező eszközök 
logisztikai támogatásáért. A nemzetek ugyanakkor felelősek a csapataik 
felszereléséért és a szükséges logisztikai források biztosításáért, a megfe-
lelően felszerelt csapatok áttelepítéséért és tartós fenntartásáért. Az elő-
zőeken kívül egy fontos kitétel, hogy a nemzetek megtartják ellenőrzésü-
ket csapataik felett, amíg azok át-, alárendelésre nem kerülnek a NATO 
parancsnoknak. 

Az ismertetett elvek ugyanakkor szabad kezet adnak a nemzeteknek 
a nemzeti logisztikai követelmények hadműveleti területen történő túl-
biztosítására (a szükségleteket jóval meghaladó erőforrások műveleti te-
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rületre telepítésével). A logisztikai erőforrások pazarlásának szemléletes 
példái a Boszniai és a Kosovoi műveletek során kialakított nemzeti lo-
gisztikai struktúrák, melyek túlméretezettsége időnként a harctevékeny-
ségek végrehajtását is akadályozta, mivel harcoló erőket vont el a feladat 
teljesítésétől és feleslegesen túlterhelte a korlátozott kapacitású utánpótlá-
si útvonalakat. A műveleti környezet a Balkánon azonban több szem-
pontból is különleges volt. Egyrészt, a résztvevő NATO országok részére 
a műveleti terület általában hadműveleti távolságon belül volt (beleértve 
az USA-t és Kanadát is, mivel azok az Európában állomásozó csapataik-
kal kezdték a műveletet), másrész a csapatok felvonultatására az összes 
szállítási mód (szárazföldi, vasúti, légi, tengeri/folyami) rendelkezésre 
állt, és a befogadó nemzeti támogatást nyújtó országok gyakorlatilag kor-
látlan támogatást nyújtottak. 

Mivel a hidegháború évtizedes statikus környezetét követően ezek 
voltak az első igazi harci feladatok a nemzeti katonai vezetők, beleértve 
a logisztikai vezetőket is, nem kockáztathatták a művelet sikerét a lo-
gisztikai erőforrások nem megfelelő biztosítása miatt. Következéskép-
pen minden nemzet a szükségeset számottevően meghaladó erőforrást 
vonultatott fel a hadműveleti területre, s mivel a többnemzeti együttmű-
ködési formák – a kidolgozott elmélet lehetőségek ellenére is – gyermek-
cipőben jártak, így a logisztikai képességek szükségleteket meghaladó 
felvonultatását semmi sem akadályozta meg.  

A globális távolságú műveletekre tervezett NRF-nél ugyanakkor a 
szigorú alkalmazási követelmények és a befogadó nemzet vonatkozásá-
ban feltételezett korlátozások már nem teszik lehetővé a logisztikai ké-
pességek korlátlan áramoltatását. Nem véletlenül került kidolgozásra az 
NRF műveltek logisztikai támogatási koncepciója (MC-526), amely lé-
nyege a logisztikai képességek hatékony menedzselése a műveleti terüle-
ten belül. Az egymást követő NRF gyakorlatok – a megfelelő koncepció 
ellenére is – azt igazolták, hogy az elmélet önmagában nem elegendő, 
szükség van egy olyan eszközre is, amely a művelet folyamatában bizto-
sítja a felvonultatott csapatok hatékony logisztikai támogatását. 

Mivel a művelet kezdetén és végén a csapatok át- és hazatelepítésé-
re a Szövetség már hosszú idő óta rendelkezik megfelelő informatikai 
eszközzel (ADAMS), a parancsnok szándékának megfelelő felvonulás 
feltételei rendelkezésre állnak. A művelet folyamán az utánpótlás szer-
vezett áramoltatása azonban nem megfelelően irányított (ennek egyik 
alapvető oka, hogy bár a nemzetek elfogadták, nem használják az 
ADAMs-t). Az ISAF művelet szemléletes igazolása ennek az állításnak, 
amely során – függetlenül a brunssumi parancsnokság erőfeszítésétől – a 
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NATO légihíd működtetése nem kellően hatékony. A logisztikai ellátás 
irányítása területén meglévő hiányosságok kiküszöbölésre a NATO 
Transzformációs Parancsnokság (NATO ACT) 2006-ban kidolgozott 
egy úgynevezett koncepciós anyagot (White paper), ami a NATO Műve-
letek Logisztikai Lánc Koncepciója megnevezést kapta (NATO 
Operations Logistics Chain Concept), s amely az előzőekben tárgyalt 
probléma kezelése lenne hivatott. Az anyag pozitív fogadtatását követően 
a NATO Logisztikai Vezetők Tanácskozása megtárgyalta a koncepció 
alapelveit (2007. július 12. változatot), s ezután megkezdődhetett az el-
méleti kidolgozó munka (a legutolsó változat 2008. január 07-i Logiszti-
kai Törzs Találkozótól származik). A kutatás, fejlesztés komplexitását 
jellemzi, hogy a Szövetség csak 2012-re tervezi elérni a logisztikai lánc 
koncepció kezdeti műveleti képességet. 

A jelenlegi értelmezés szerint a „NATO Műveletek Logisztikai Lán-
ca” a logisztikai lehetőségek és elosztási képességek hálózata, mely ma-
gába foglalja az utánpótlási vonalakon történő együttműködést az eszkö-
zök, az anyagok és a személyi állomány fogadásának, szállításának, 
tárolásának/állomásoztatásának, elosztásának és újraosztásának területe-
in. A „Műveleti Logisztikai Lánc Menedzsment” pedig egy olyan képes-
ség, amely az Összhaderőnemi Műveleti Területen belül és kívül koor-
dinálja és priorizálja a logisztikai erőforrások rendelkezésre állását, 
áramlását, továbbá biztosítja a parancsnok szándékának megfelelő 
szolgáltatásokat”. A rendszer működése művelet specifikus, a NATO 
művelet minden fázisában funkcionál, és lehetővé teszi a kölcsönösen 
egymásra ható nemzeti és a NATO műveleti logisztikai láncok hálózatai-
nak koordinálást, továbbá az adott NATO művelet részére kijelölt logisz-
tikai erőforrások menedzselését 9. A 5. számú ábra vázlatosan szemlélteti 
a „Műveleti Logisztikai Lánc” felépítését. 

                                                      
9 NATO Operations Logistics Chain Management (NATO OLCM) Concept 
Outline, SNLC version, dated 12 July 2007, 2. oldal. 
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A Műveleti Logisztikai Lánc Menedzsment vázlat 

5. számú ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az ábrából levonató legfontosabb következetések: 

1. A NATO „Műveleti Logisztikai Lánca” az „Ellátási Lánctól” 
eltérően nem fogja át a beszállítótól a fogyasztóig (végfelhasz-
nálóig) terjedő teljes hálózatot, befolyása kizárólag a központi 
raktáraktól (ellátó központoktól) a végfelhasználóig terjedő „lo-
gisztikai” ellátási szakaszra korlátozódik; 

2. A NATO „Műveleti Logisztikai Lánc” hatékony menedzselése 
szempontjából rendkívüli fontossággal bír a láncon keresztül 
áramló anyagokról, eszközökről történő pontos, valós idejű in-
formációcsere. Az eszközök pillanatnyi helyzetéről származó 
információnak a logisztikai lánc minden fázisában hozzáférhe-
tőnek kell lennie, és illeszkednie kell a logisztikai információs 
rendszer architektúrájához; 

3. A lánc hatékonysága szempontjából lényeges a gyűjtőraktárak 
optimális elhelyezése, ezért meg kell vizsgálni az európai konti-
nensen a feladatra alkalmas tengeri és légi kikötőket. A helyszín 
kiválasztásánál meghatározó szempontként kell figyelembe 
venni a központi elhelyezkedést, a jó megközelíthetőséget és le-
hetőség szerint a többféle szállítási móddal történő elérhetősé-
get; 
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4. A Logisztikai Láncon belüli stratégia mozgások irányítására fel 
kell használni az ADAMS (Szövetséges Felvonultatási és 
Mozgatási Rendszer) és a követhetőségre kifejlesztett EVE 
rendszerek képességeit. 

A 3. pontban megfogalmazott feladat vizsgálata során célszerű idő-
ben kezdeményezni a pápai repülőtér számításba vételét, mint lehetséges 
központi légikikötőt. Ez több szempontból is előnyös úgy a Szövetség-
nek, mint a Magyar Köztársaságnak. A pápai repülőtér, mint NATO inf-
rastrukturális beruházás be fogja fogadni a többnemzeti együttműködé-
sében beszerzett C-17-es stratégiai szállítógépeket. Maga a repülőtér 
Európában központi helyen található és a tagállamok középes hatótávol-
ságú repülőgépeivel jól elérhető. A légi szállítási mód mellett viszonylag 
jó közúti és vasúti megközelíthetőséggel rendelkezik, infrastruktúrája pe-
dig rugalmasan fejleszthető (raktárak, személyi állomány részére szállás). 
Következésképpen minden szükséges előfeltétellel rendelkezik ahhoz, 
hogy európai szárazföldi gyűjtőraktárrá váljon. 

4. Élettartam-Költség Menedzsment 

Az ellátási lánc hatékonyságát jelentősen befolyásolják a fogyasztói 
elvárások maradéktalan kielégítéséhez kapcsolódó, az eszközök élettar-
tamával összefüggő megfontolások. Ez a terület az utóbbi évtizedekben 
egyre inkább az elemzők érdeklődésének középpontjába került. Elméleti-
leg két egymáshoz szorosan kapcsolódó problémát lehet megkülönbözet-
ni, egyrészt az adott termék élettartamának, másrészt az élettartam-
költségének menedzselését. 

A műszaki tudományokból köztudott, hogy minden terméknek és 
szolgáltatásnak megvan a saját tényleges élettartam ciklusa, periódusa. Ez 
a ciklus az első termék kibocsátásával kezdődik és a piacról történő vég-
leges kivonással fejeződik be. Élettartama folyamán egy termék különbö-
ző módon viselkedik a piacon, s miután minden vállalkozás célja a profit 
maximalizálása, a termék élettartamának menedzselése rendkívüli jelen-
tőséggel bír. Általában egy termék élettartam ciklusa öt fázisra bontható, 
melyek a termékfejlesztés, a termék piacra történő bevezetése, a gyártás 
és azzal párhuzamosan az eladások felfutása, a termék kiforrott állapo-
ta, végül a termék hanyatlása, melyet a piaci eladások csökkenése jelle-
mez. Ezek a fázisokat mutatja be a 6. számú ábra10.  

                                                      
10 IOANNIS KOMNINOS, PRODUCT LIFE CYCLE MANAGEMENT, Urban and Regional Inno-
vation Research Unit Faculty of Engineering Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 2002, 
4.oldal. 
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Az eszköz élettartam görbéje 
6. számú ábra 

Az eszköz élettartam görbéje 

 

 

 

 

 

 

 

Az 6. számú ábra egyértelműen alátámasztja azt a megállapítást, 
hogy az üzemeltető szempontjából ez a fajta tevékenység nem igazán ke-
zelhető, mivel a termékfejlesztésre, illetve speciális követelmények ese-
tén – különleges, kizárólag egy adott megrendelő részére kifejlesztett 
termék kivételével – a teljes fejlesztési és gyártási folyamatra gyakorolt 
hatása csak közvetett. Egy új haditechnikai eszköz harcászati-műszaki és 
egyéb gazdaságossági (például a termék egy példányának maximális 
költsége) követelményeinek meghatározását követően a termékfejlesztés 
és a gyártás a továbbiakban már a kiválasztott vállalat felelőssége. Ez 
ugyan nem zárja ki a piac vagy felhasználó értékítéletek visszacsatolását 
a gyártási folyamatra, de egy már beszerzett termék esetében nem jelent 
lényeges befolyásolási lehetőséget. 

Az élettartam-költség menedzsment a felhasználó oldaláról viszont 
egy sokkal aktívabb tevékenységet feltételez. Ezért napjainkban a beszer-
zési és az értékelési követelmények között egyértelműen prioritást kell, 
hogy élvezzen az adott termék teljes élettartam-költségével kapcsolatos 
információk bekérése és az azokra vonatkozó garanciák szerződésben 
történő szavatolása. Az előzőek alapján a probléma kezelése egyszerűnek 
tűnik, azonban mivel a több nyelvben is meghonosodott mondás szerint 
„az ördög a részletekben található” célszerű áttekinteni az élettartam-
költség tartalmát és befolyásolásának lehetséges eszközeit. 
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A legtöbb elmélet a költségeket a felhasználó vagy vásárló szem-
pontjából három nagy csoportja osztja, melynek részei beszerzési költ-
ségek, a tulajdonlási költségek és a megsemmisítési vagy ártalmatlaní-
tási költségek. A beszerzési költségek alapvetően magának az eszköznek 
a költségéből, az üzembeállítás, a különböző adminisztratív, a működte-
téshez szükséges támogató eszközök, a kiképzési és szállítási költségek-
ből akkumulálónak. Mindezen költségek a szállító által kalkuláltak, vi-
szonylag jól láthatók és a lefedik a termékfejlesztés (koncepció kidol-
gozás és meghatározás, a tervezés), a gyártás, az összeszerelés és a be-
üzemelés ráfordításait és természetesen az elérhető profitot. 

A következő költségforma a tulajdonlási költségek, amelyek a ter-
mék teljes élettartamát átfogják és működtetési továbbá fenntartási ösz-
szetevőkre bontható. Ezen periódus alatt, különösen a garanciális idő le-
telte után a gyártó nem felügyeli a termék állapotát, s ezért nincs is 
információja a termék viselkedéséről. Természetesen ez nem zárja ki – és 
különösen egy bevezetett „Ellátási Lánc Menedzsment” esetén ez így is 
történik, – hogy a gyártó szakszerviz hálózatán vagy a fogyasztói lánc 
tagjaival kiépített információs rendszerén keresztül továbbra is gyűjtse és 
értékelje a működtetés tapasztalatait, majd azokra alapozva korszerűsítse, 
fejlessze a terméket. 

A tulajdonlási költségek közül a működtetési (üzemeltetési) költsé-
gek viszonylag jól tervezhetők, mivel a működtetéshez szükséges szer-
számok, a közvetlen élőmunka, a működtetéshez szükséges infrastruk-
túra, a működtetéshez felhasznált fogyóanyagok, az eszköz szerkezeti 
módosítási valamit a működtetés során keletkezett hulladék kezelésének 
ismert költségeiből áll össze. Jellegükből adódóan ezekre a költségekre 
az eszköz tulajdonosának viszonylag kis befolyása van. Egy haditechni-
kai eszköznél általában a működtetéshez használt fogyóanyagok felhasz-
nálása képezi a legnagyobb tételt, amely nagysága az éves használat in-
tenzitásától vagyis az üzemeltetési (kiképzési) tervekben meghatározott 
céloktól függ. Adott peremfeltételek esetén ez a költség viszonylag állan-
dó és jól tervezhető (például egy adott típusú repülőgép esetében az egy 
repült óra költsége jól kalkulálható, ahol is a legnagyobb költség a tüze-
lőanyag-fogyasztásból adódik).  

A tulajdonlási költségek másik eleme a fenntartáshoz (üzemben-
tartáshoz) kötődik és három komponensből áll, mégpedig a megelőző 
karbantartásból, a meghibásodások kijavításából és a felhasznált szer-
számok költségéből, valamit a működtetés során keletkezett hulladék 
kezelésének ráfordításából. Úgy a megelőző karbantartás, mint a meghi-
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básodások kijavítása további három költségelemre bontható: a munka-
erő, az állásidő és a tartalék alkatrészek. A megelőző karbantartás 
technológiáját rendszerint a termék előállítója határozza meg, így ennek 
összege megfelelő pontossággal prognosztizálható. A meghibásodás kija-
vításának kiadásai ellenben jelentős bizonytalanságot tartalmaznak. 
Iránymutatóként olyan jellemzők használhatók, mint a két meghibásodás 
közötti működési idő, a javításokra fordított idő, stb., azonban ezek a pa-
raméterek nagymértékben függnek a működtetés feltételeitől, ezért egy 
adott termék esetében a beszerzéskor csak iránymutató összehasonlító 
adatként célszerű kezelni őket. 

Az utolsó élettartam-költség összetevő a megsemmisítési vagy a 
modernizálási (nagyjavítási) költség, amennyiben az adott termék to-
vábbra is használatra kerül. Ezek a költségek, különösen a modernizálás 
(nagyjavítás) jelentősek lehetnek (a repülőgép iparban általában a beszer-
zési költség 1/3-a), de a megsemmisítési költségek is egyre nagyobb rá-
fordításokat követelnek, különösen a folyamosan szigorodó környezetvé-
delmi előírások következtében. Az előzőekben részletezett költség-
struktúra 7. számú ábrán került bemutatásra. 
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Az élettartam költségek alapvető összetevői 
 7. számú ábra 
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Az ábrából levonható konklúzió, hogy az élettartam-költség mene-
dzselésébe csak a fenntartás (üzembentartás) szférájában lehet lényeges 
megtakarításokat eredményező módon beavatkozni (az ábra sötétített 
négyszögei). Itt viszont a költséghatékonyság több módon is elérhető, me-
lyek közül a legfontosabbak: a gyártó által megadott teljes, nagyjavítások 
közötti, megelőző karbantartási periódusok közötti időintervallum növe-
lése, továbbá olyan diagnosztikai eljárások bevezetése, amely a megbíz-
hatóság növelése mellett lecsökkenti az ellenőrzések gyakoriságát és az 
állásidőt. Ez a tevékenység viszont magas szintű szakmai tudást, felelős-
ségvállalást és elkötelezettséget követel. 

Az élettartam-költség menedzselésének legszemléletesebb példáját a 
MiG-29 típusú repülőgépek üzembentartásának megszervezése képvise-
li. Kiindulási cél a repülőgépek beszerzésekor a gyártó által a sárkányra 
és annak rendszereire (a hajtómű és a segédberendezés-meghajtás valamit 
a „kiemelt berendezések11 kivételével) első ipari javításig engedélyezett 
800 óra repülési idő és 2400 óra repülési időt, mint teljes élettartam 
meghosszabbítása illetve az ipari javítás eltörlése volt. A gépek átvétele-
kor az akkori az MH Repülőműszaki Intézet vezetése elhatározta, hogy 
a repülőgépeket ipari javításának elkerülése érdekében különleges eljá-
rásokat fog bevezetni, és el fogja érni a gyártónál a repülőgépek 
üzembentartási rendszerének megváltoztatását, valamint az úgynevezett 
„állapot szerinti üzembetartásra (on condition maintenance)” való átté-
rést. Ennek érdekében meghatározta, hogy a gépek az első repülésétől 
kezdve gyűjteni kell a repülési adatrögzítők információit. Így az első ter-
vezett nagyjavítás idejének elérkezésekor a gyártónak rendelkezésre áll-
tak azok az információk, elsősorban a repülőgépek dinamikus terhelései, 
amely megfelelő alapot nyújtottak a repülőgépek valóságos repülési ter-
helési ciklusainak meghatározásához, s erre építve a minden repülőgép 
konkrét műszaki állapotának meghatározásához. A terhelési ciklusok 
elemzése, a kritikus szerkezeti elemek cseréjét, megerősítését követően - 
a javítási ár töredékéért – megtörtént a repülőgépek üzemidejének meg-
növelése.  

Hasonló módszerrel a hajtóművek első ipari javításig engedélyezett 
üzemideje (működési ideje) is meghosszabbításra került 350 óráról 800-
ra. Ez esetben azonban az adatbázis elemzése mellett olyan diagnosztikai 
módszerek is bevezetésre kerültek, mint a számítógéppel támogatott 

                                                      
11 Kiemelt berendezések azok a berendezések, amelyek üzemideje eltér a repülő-
gép javítási ciklusidejétől. 
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nagyfelbontású endoszkóp, a hajtóműolaj tribológiai vizsgálata és a rez-
gésanalízis. A bevezetett intézkedések együttesen a repülőgép élettartam-
költségének jelentős mintegy 50%-os csökkenéséhez vezettek. Mai ter-
minológiával élve az akkori Repülőműszaki Intézet szakmai vezetése 
magas szintű professzionális tudással alátámasztott felelősségvállalás-
sal kezdet hozzá egy meghibásodásokra fokozottan érzékeny komplex 
technikai eszköz élettartam-költség menedzseléséhez, amit sikeresen tel-
jesített. 

A repülőgépek üzembentartásában a MiG-29 típus csak egy példa a 
számtalan alkalmazott közül, de mint komplett, a teljes rendszert átfogó 
élettartam-költség menedzsment ez volt az első. A példából levonható 
legfontosabb, jövőbe mutató következetés, hogy az élettartam-költség 
hatékony menedzselésére csak magas szintű szakmai felkészültséggel 
rendelkező profi szervezet alkalmas. 

Következtetések 

Az Ellátási Lánc Menedzsment és a korszerű, rugalmas vagy 
„lean” logisztika egymásnak nem szinonimái. A logisztika csak egy al-
kotó része az ellátási láncnak. A logisztika és az ellátási lánc menedzs-
ment közötti legfontosabb különbség a funkcionális gondolkodásmódról a 
folyamat alapú megközelítésre történő átállás. A sikeres irányítás alapve-
tő eszköze a menedzsment folyamatokat átfogó információs technoló-
gia, mely a vállalati erőforrás tervezésre, az elektronikus adatcserére, az 
elektronikus termékkód technológiákra és az ellátási lánc analízisre épül. 
Az ellátási lánc menedzsment eredményességét a folyamatok teljesítmény 
mérésére kidolgozott mutatók alapján lehet megítélni. Ebből a szempont-
ból a beszállítói és a fogyasztói menedzsment folyamatok dominálnak. 
Az ellátási lánc részbeni, logisztika alkalmazását jelenti a NATO Műve-
letek Logisztikai Lánc Menedzsmentje, melynek kidolgozása az elkö-
vetkező évek Szövetségi feladata.  

Az ellátási lánc költség szemlélet központú aspektusaként vizsgált 
élettartam-költség menedzsment elméletéből levonható legfontosabb kö-
vetkeztetés, hogy egy komplex rendszer esetében az élettartam-költség 
menedzsment magas színvonalú szakmai tudást, elkötelezettséget, fele-
lősség vállalást kíván minden érintett vezetőtől és a tevékenységben altív 
szerepet vállaló döntés-előkészítőtől.  
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