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1. Bevezetés
A korszerű logisztikai hálózatokat elsősorban a fejlett információs
technológiák alkalmazására támaszkodó hálózati struktúra, az osztott
intelligenciás működési elv, az elemek nagy száma és bizonyos szintű
kollaborációja, valamint ezekből fakadóan a nagyfokú rugalmasság
határozzák meg. Ezek a rendszerek egyaránt előnyösek mind a megbízók,
mind pedig az azokban résztvevő egyes logisztikai szolgáltatók számára is,
mivel az előbbiek jellemzően egyetlen csatornán keresztül juthatnak hozzá
költséghatékony

és

egyszersmind

magas

színvonalú

integrált

szolgáltatásokhoz, míg az utóbbiak lényegesen nagyobb ügyfélkört érhetnek
el, miközben a rendszer olyan infrastrukturális és egyéb lehetőségeket
biztosít a számukra, amelyekhez kizárólag a saját erőforrásaikra
támaszkodva általában nem tudnának hozzájutni.
A szóban forgó hálózatok egy viszonylag kevésbé vizsgált vetülete
ugyanakkor

a

megbízhatóság,

valamint

ezzel

összefüggően

a

kockázatkezelés kérdésköre, amelyek pedig alapvető fontosságúak az ipari
gyakorlat szempontjából. Ennek legfőbb oka, hogy a korszerű logisztikai
hálózatok szolgáltatásait igénybe vevő megbízók - jellemzően termelőszolgáltató vállalatok - saját tevékenységeik hatékony ellátása érdekében
szükséges, hogy pontos és átlátható képet kaphassanak a rendszerek
folyamatainak megbízhatóságáról, ami viszont az egyre több szereplő
integrálása és így a komplexitás folyamatos növekedése folytán egyre
nagyobb kihívást jelent. A disszertáció alapvető célja, hogy erre a kérdésre
adjon egy lehetséges választ egy a korszerű logisztikai hálózatokra
implementált kockázatkezelési eljárás kidolgozásával.
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2. A kutatás háttere és célkitűzései
Napjainkra a gazdaság számos területén kezdenek egyre nagyobb
szerepet játszani a bevezetésben már említett, hálózatszerűen működő és
holonikus modelleken alapuló termelő, szolgáltató, illetve gyűjtő-elosztó
rendszerek. Ezek a rendszerek gyakran az úgynevezett virtuális vállalat
működési elvét követik, amelynek kutatása ma már egy kifejezetten jelentős
területnek számít a logisztikán belül. Itt fontos megjegyezni, hogy a
virtuális logisztikai hálózatok működésének vizsgálata immár majdnem két
évtizede a Logisztikai Intézet számára is egy kiemelt kutatási irányt
képvisel. Tekintettel az olyan, napjainkban meghatározónak számító
trendek, mint a negyedik ipari forradalom és ezzel összefüggésben az ipar
4.0 kibontakozására, egyértelműnek látszik, hogy a közeli jövőben a szóban
forgó rendszerek egyre erőteljesebb térnyerésére lehet számítani a gazdaság
minden vetületében, különösképpen pedig a logisztikában. Ahogy az a
bevezetésben már szerepelt, a korszerű logisztikai hálózatokban résztvevő
felek számára ugyanakkor megoldandó feladatként jelentkezik a rendszer
megbízhatóságának kellően pontos meghatározása is. Különösen a
logisztikai szolgáltatásokat igénybevevő vállalatok számára lényeges az,
hogy pontosan fel tudják mérni a hálózaton keresztül elérhető integrált
szolgáltatások

használatának

kockázati

vonzatait,

amelyhez

elengedhetetlenül szükség van részletes kockázati modellek kidolgozására
és alkalmazására.
Az előbbi megállapítással összhangban a kutatás legfontosabb célja az
volt, hogy kialakításra kerüljön egy olyan komplex kockázatkezelési eljárás,
amely lehetővé teszi a hálózatokban részt vevő logisztikai szolgáltatók
megbízhatósági szempontból vett értékelését, ezt felhasználva pedig a
megbízó vállalatok számára lehetővé váljon a szolgáltató választás
kockázati szempontból vett optimalizálása. Ennek érdekében az alábbi fő
kutatási célok kerültek meghatározásra:
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egy a szóban forgó logisztikai hálózatokat megfelelően leírni képes,
egyúttal

pedig széleskörűen

alkalmazható

matematikai

modell

kialakítása,


a

kockázati

tényezők

azonosítása,

számszerűsítésük

módjának

megadása, továbbá az ezeket magába foglaló kockázati modell
kialakítása,


az előbbiekben már említett, a logisztikai szolgáltatások kockázati
szempontból véve optimális módon történő megválasztását támogató
kockázatkezelési eljárás kidolgozása.
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3. A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése
A kutatómunka megalapozása céljából szisztematikus irodalomkutatást
végeztem, ami több olyan területre is kiterjedt, amelyek tárgyalása
szükséges volt a téma alapos feltárásához, illetve a kutatás során
használandó eszközök megfelelő szintű bemutatásához. Ezek közül az első
fázist értelemszerűen egy rövid történeti áttekintés képezte, amelynek
keretében ismertetésre került a korszerű logisztikai hálózatok kialakulási
folyamata, valamint az ezen hálózatok gyakorlati szempontból vett
jelentősége. Ezt követte a konkrétan vett kutatási terület feltárása, amelynek
során egyrészt bemutatásra került a kockázatkezelés jelentősége egy
specifikus területen, a közismert ellátási láncokon belül, másrészt pedig sor
került a tágabb értelemben vett logisztikai hálózatok kockázatkezelésével
foglalkozó szakirodalom vizsgálatára is.
A kutatás fő területének előző módon megvalósított elemzése után sor
került a kutatásban használt eszközök bemutatására is. Egyrészt megtörtént
a folyamatképesség koncepciójának ismertetése, különös hangsúlyt fektetve
a disszertációban használt folyamatképességi mutatók bemutatására.
Másrészt sor került az AHP (Analyitc Hierarchy Process) módszer
összefoglaló ismertetésére (számos logisztikában történő alkalmazási példa
felsorolásával egyetemben), mivel a későbbiekben kialakításra került
kockázati modell is ennek használatára támaszkodik. Az AHP módszerrel
összefüggésben továbbá szintén sor került a gyakorlati példához tartozó
számítások egy jelentős részénél alkalmazott hatványmódszer ismertetésére
is. Végül sor került a már létező, a kutatási területhez kapcsolódó AHP
alapú kockázatkezelési eljárások áttekintésére.
Fontos megjegyezni, hogy az irodalomkutatás minden fázisa korszerű
tudományos keresőmotorok - elsősorban a Google Scholar és a
ScienceDirect - felhasználásával került megvalósításra.
Az irodalomkutatás eredményeként összességében alátámasztást nyert,
hogy számos, a logisztikai hálózatok kockázatkezeléséhez kötődő eljárásban
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alkalmazzák mind önmagában az AHP-t, mind pedig különösen annak
egyéb

módszerekkel

kialakított

kombinációit.

Ugyanakkor

az

is

bebizonyosodott, hogy a disszertációban bemutatásra kerülő eljárás több
szempontból is újszerűnek mondható. Ennek egyik oka az, hogy olyan
AHP-t használó eljárásra, amely egyrészt részletesen figyelembe veszi a
logisztikai kockázatokat, másrészt viszont egy általánosan is alkalmazható
kvantitatív hálózati modellre épülően valósítja meg az optimalizálást, a
létező irodalomban gyakorlatilag nem találni példát. Továbbá az
áttekintésből az is egyértelműen látszott, hogy az AHP módszert a
folyamatképességi mutatókkal együtt alkalmazó megközelítésre szintén
nem volt még példa a logisztikai hálózatok kockázatkezelésének területén.
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4. A kutatás során kialakításra került kockázatkezelési
eljárás ismertetése
A fejezetben összefoglaló jelleggel bemutatásra kerül a kidolgozott
kockázatkezelési eljárás, érintve annak legfontosabb építő elemeit.

4.1. A kidolgozott matematikai modell összefoglalása
A kidolgozott matematikai modell a következő alapelemekre épül:


n darab LSZi -vel jelölt logisztikai szolgáltató (i=1,…,n),



m darab Fj-vel jelölt logisztikai folyamat (j=1,…,m),



r darab, minden logisztikai folyamat esetén értelmezhető mennyiségi és
minőségi

paraméter,

amelyek

segítségével

egyértelműen

jellemezhetőek az egyes folyamatok (k=1,…,r).
A felsorolt elemek általános reprezentációját a modellben a P paraméter
mátrix képezi a következő meghatározás szerint, amelyben a pijk jelöli az iedik szolgáltató j-edik folyamatára jellemző k-adik paraméter értékét:

P   pijk 

(4.1.1)
nmr

A P paraméter mátrixból kiindulva meghatározásra került a szolgáltatók
folyamatokhoz rendelésének alapvető feltétele, amelyben pvijk jelöli a
megvalósítható értéket, paijk és pfijk pedig az alsó és felső határértékeket:
paijk  pvijk  pfijk

(4.1.2)

Szintén bevezetésre kerültek az X hozzárendelési mátrixra vonatkozó
további peremfeltételek:
n

r

 x
i 1 k 1

ijk

r

r

x

(4.1.3)
j 1, ...,m

k 1
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ijk

 r  xij1

(4.1.4)

A továbbiakban a modell felírásra került sztochasztikusan változó
folyamatok esetére is, az úgynevezett folyamatképességi

mutatók

segítségével.

kritikus

Ezek

közül

gyakorlati

szempontból

a

cpk

folyamatképességi mutatónak van a legnagyobb jelentősége, amely az
alábbi összefüggésekkel írható fel a modell elemeire értelmezett módon:
c po (i, j,k ) 

 (i, j,k )  LSL(i, j,k )
USL(i, j,k )   (i, j,k )
, c pu (i, j,k ) 
3 (i, j,k )
3 (i, j,k )

c pk (i, j,k )  min{c po (i, j,k );c pu (i, j,k )}

(4.1.5)

(4.1.6)

A szolgáltató-folyamat párok kritikus folyamatképességi mutatókkal
meghatározott paraméter értékeit a PVstk kritikus megvalósíthatósági mátrix
tartalmazza az alábbi összefüggés szerint:

PVstk  c pk (i, j,k ) 
nmr

(4.1.7)

Az első szintű modell kialakítása után sor került az egyes kockázati
tényezők meghatározására, melyeket a 4.1.1. táblázat foglal össze:

1

Kockázati paraméter jelentése
Késedelmes szállítmány

2
3

Helytelen szállítmány
Törölt szállítmány

4

Elveszett szállítmány

5

Késedelmes kezelés

6
7

Hibás csomagolás
Mennyiségi eltérés

k

8

Áru sérülés
4.1.1. táblázat: A kockázati paraméterek azonosítása és jelentésük
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Mint látható, összesen nyolc kockázat tényező került meghatározásra,
melyek a modellben az r darab minőségi és mennyiségi paraméternek
felelnek meg. A számszerűsítésük ennek megfelelően tehát a (4.1.5) és
(4.1.6)

szerint

meghatározott

kritikus

folyamatképességi

mutató

alkalmazásával történik, ugyanakkor minden paraméter esetében egyedi
módon definiálásra kerültek az adott esetben vizsgált logisztikai változók is,
amelyek szükségesek a számszerűsítés megvalósításához.
A matematikai modell megalapozása és a kockázati tényezők
meghatározása után kerülhetett sor a tényleges célfüggvény bevezetésére,
amelyben a kumulált folyamatképességi mutató - kcpk – maximalizálásán
keresztül történik meg az optimális szolgáltató-folyamat kombináció
meghatározása, az alábbiak szerint:
m

qj  pj

j 1

P

kc pk  

n

r

  c pk (i, j,k )  prk  xijkstk  Max

(4.1.8)

i 1 k 1

Az előbbi célfüggvény mellett meghatározásra került a kockázati
többletköltség kifejezésére szolgáló összefüggés is, felhasználva a kritikus
folyamatképességi

mutató

értékeihez

tartozó

hiba

előfordulások

mennyiségeit [127] (ahogy nő a cpk értéke, azzal párhuzamosan fokozott
mértékben csökken az egymillió esetre vetített hibák – DPMO – száma):

Ck  clh  Q D(kc pk )

(4.1.9)

Az előzőek mellett szintén felírásra került a célfüggvény egy redukált
alakja, valamint sor került további, a gyakorlat szempontjából lényeges
korlátozó feltételek bevezetésére is. Lényeges, hogy mivel a célfüggvény
lineáris, a korlátozó feltételek pedig szintén, ezért az előbbi minden esetben
megoldható

a

kétfázisú

szimplex

módszer

felhasználásával.

A

célfüggvényben szereplő, az egyes szolgáltató-folyamat relációk kockázati
paramétereit súlyozó prk tagok meghatározásához ugyanakkor szükség van

8

a kockázati modellre, amelynek rövid ismertetése következik a soron
következő alpontban.

4.2. A kockázati modell ismertetése
Ahogy az már említésre került, a kialakított kockázati modell az AHP
módszer használatára támaszkodik. Az AHP napjainkban egy kifejezetten
elterjedt multikritériumos döntéstámogató módszernek számít, amelynek
számtalan alkalmazási területe van, melyek között a logisztika is
megtalálható. Az eljárást eredetileg Thomas L. Saaty dolgozta ki az 1970-es
évek végén, a megjelenése óta eltelt idő alatt pedig az egyik legnépszerűbb
ilyen típusú módszerré vált. Az eljárás alapvetően a különböző döntési
kritériumok páros-összehasonlítására épül, amely összehasonlításokat egy
hierarchikus felépítésű fa struktúrát követve végzik el. Ennek a struktúrának
a felépítését, ezzel együtt pedig az egymásra épülő döntési szintek számát
az adott probléma határozza meg, a modellt tehát minden esetben egyedileg
kell

felállítani.

A

problémában

megjelenő

döntési

alternatívák

összehasonlítása mindig a hierarchia legalsó szintjén történik, külön-külön
minden egyes úgynevezett alkritérium szerint. A kapott eredményeket a
magasabb szintekről származó lokális prioritásokkal a hierarchiának
megfelelően súlyozva, majd a részeredményeket összegezve születik meg a
döntési alternatívák prioritás vektora, azaz a súlyozott fontossági sorrendje.
A módszer részletes leírása számtalan forrásban megtalálható, többek között
természetesen Saaty különböző munkáiban is [90] [91] [92] [93].
A kockázati modell felállításánál az összehasonlítások alapját képező fő
szempontként a kockázati többletköltség került kiválasztásra, mint a
termelő-szolgáltató vállalatok számára jellemzően legfontosabb mérlegelési
szempont. A döntési hierarchia első szintjén ezek után hat úgynevezett
főkritérium került meghatározásra, melyek az „Ügyfelek”, a „Belső
folyamatok”. a „Környezet és egészségvédelem”, az „Áruvédelem”, a
„Külső folyamatok” és a „Külső megítélés”. Mindegyik főkritériumhoz
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több alkritérium is meghatározásra került. A teljes döntési hierarchia így az
alábbi formában írható fel (4.2.1. ábra):

Többletköltség

Ügyfelek

Belső folyamatok

Környezet és
egészségvédelem

Áruvédelem

Külső folyamatok

Árusérülésből
eredő panaszok

Betárolási
zavarok

Egészségkárosodás

Árusérülés

Ellátási oldalon
okozott zavarok

Ügyfelek általi
megítélés

Késésből eredő
panaszok

Alapanyag
tárolás zavarai

Környezetkárosodás

Árubiztonság
sérülése

Reverz-logisztikában
okozott zavarok

Jövőbeni ügyfelek
általi megítélés

Szolgáltatással
szembeni panaszok

Gyártási zavarok

Épített környezet
károsodása

Információbiztonság sérülése

Disztribúciós oldalon
okozott zavarok

Egyéb okokból
eredő panaszok

Szolgáltatási
folyamat zavarai

Külső megítélés

Partnerek általi
megítélés
Jövőbeni partnerek
általi megítélés

Készáru tárolás
zavarai
Kitárolási
zavarok

4.2.1. ábra: A kockázati modell teljes döntési hierarchiája [saját szerkesztés]
Legyen Aij a döntési hierarchia i-edik szintjén balról jobbra haladva a jedik döntési mátrix. Az Aij-hez tartozó vij (lokális) prioritásvektor
lényegében az Aij legnagyobb sajátértékéhez tartozó sajátvektor - wij - egyre
normált alakja lesz, ezért minden esetben szükség van a wij megkeresésére
(ez a már említett hatványmódszerrel történik). A legnagyobb sajátérték és
az ehhez tartozó sajátvektor közötti összefüggés a bevezetett indexálással a
következőképpen írható fel:

Aij w ij  nij w ij

(4.2.1)

A wij sajátvektorból a vij (lokális) prioritásvektor a következőképpen
számítható ki:

vij 

w ij
r

w
k 1

(k )
ij
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(4.2.2)

Az előbbieket felhasználva a kockázati modell eredményeként előálló pr
prioritásvektor az alábbi módon írható fel (a vektor egyes elemei lesznek a
célfüggvényben megjelenő prk súlyozó tényezők):
(1) (1)
(2) (1)
(3) (1)
(1) (1)
(2) (1)
(3) (1)
(4) (1)
 (1)  v31
v 41  v31
v 42  v31
v 43  (2)  v32
v 45  v 32
v 46  v 32
v 47  v 32
v 48 +  
 v 21  (4) (1)
 + v 21  (5) (1)
 
(6) (1)
   v31 v 44

 v32 v 49  v32 v 410
 
 (3) (1) (1)

(2) (1)
(3) (1)
(4)
(1) (1)
(2) (1)
(3) (1)
  v 21  v33 v 411  v33 v 412  v33 v 413  + v 21  v34 v 414  v34 v 415  v34 v 416 

 (5) (1) (1)
(2) (1)
(3) (1)
(6)
(1) (1)
(2) (1)
(3) (1)
(4) (1) 
  v 21  v35 v 417  v35 v 418  v35 v 419   v 21  v36 v 420  v36 v 421  v36 v 422  v36 v 423  




(1) (2)
(2) (2)
(3) (2)
(4) (2)
  v (1) v (2)  v (2) v (2)  v (3) v(2) 



v
v

v
v

v
v

v
v
+
31 41
31 42
31 43
32 45
32 46
32 47
32 48
(2)
 v (1)

+
v



21 
21
(4) (2)

 v (5) v (2)  v (6) v (2)
 
   v31
v 44
32 410

 32 49

 (3) (1) (2)

(2) (2)
(3) (2)
(1) (2)
(2) (2)
(3) (2)
v 412  v33
v 413  + v (4)
  v 21  v33 v 411  v33

21  v 34 v 414  v 34 v 415  v 34 v 416 
 (5) (1) (2)

(2) (2)
(3) (2)
(6)
(1) (2)
(2) (2)
(3) (2)
(4) (2)
  v 21  v35 v 417  v35 v 418  v35 v 419   v 21  v36 v 420  v36 v 421  v36 v 422  v36 v 423  


pr  



.


.




.




.


.






(1) (8)
(2) (8)
(3) (8)
(1) (8)
(2) (8)
(3) (8)
(4) (8)
 (1)  v31 v 41  v31 v 42  v31 v 43  (2)  v32 v 45  v32 v 46  v32 v 47  v32 v 48 +  
v
+
v
 21  (5) (8)
 21  (4) (8)
(6) (8)
 

 v32 v 49  v32 v 410
 
   v31 v 44
 (3) (1) (8)

(2) (8)
(3) (8)
(4)
(1) (8)
(2) (8)
(3) (8)

v
v
v

v
v

v
v
+
v
v
v

v
v

v
v




21
34 414
34 415
34 416
 21 33 411 33 412 33 413

 (5) (1) (8)
(2) (8)
(3) (8)
(6)
(1) (8)
(2) (8)
(3) (8)
(4) (8) 

v
v
v

v
v

v
v

v
v
v

v
v

v
v

v
v
 21  35 417 35 418 35 419  21  36 420 36 421 36 422 36 423  

(4.2.3)

4.3. A teljes kockázatkezelési eljárás bemutatása
A bemutatott kockázati modell, illetve az arra épülő célfüggvény
alkalmazásához természetesen nélkülözhetetlen, hogy kellő mértékű
információ megosztás valósuljon meg a hálózat egyes szereplői között,
mivel a folyamatképességi paraméterek kiszámításához szükség van
megfelelő mennyiségű és minőségű statisztikai adatok összegyűjtésére.
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Az információ megosztási modell szerves részeként mindenképp
szükség van egy olyan adatmodell meghatározására, amely magába foglalja
a kockázatkezelési eljárás alkalmazásához szükséges fő adatelemeket, ezzel
egyúttal lehatárolva a logisztikai hálózatban megosztandó információk
körét. Ezt az adatmodellt mutatja be a 4.3.1. ábra, amely tehát tartalmazza
mind a fontosabb adatobjektumokat, mind pedig ezek egymással fennálló
kapcsolatait:

Hisztorikus
adatok

Megbízó

σ(i,j,k)

j-edik
folyamat

PVstk

Paramterizált
döntési
hierarchia (j)

Célfüggvény
használatával
kapott Xstk

i-edik
szolgáltató

PMstk

4.3.1. ábra: Az információ megosztási modellt meghatározó magas szintű
adatmodell ábrázolása (saját szerkesztés)
Magát a teljes kockázatkezelési eljárást az abban felhasznált adatokkal
egyetemben a soron következő, 4.3.2. ábra foglalja össze, amelyen
végigkövethető az egyes lépések és az egyes adatobjektumok között
fennálló kölcsönös egymásra hatás dinamikája is (az eljárás működését
bemutató gyakorlati példa a disszertáció mellékletében található meg):
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Az eljárás menete

A kapcsolódó adatelemek

Start

A kockázatkezelésbe bevont folyamatok körének meghatározása

A szóba jöhető logisztikai szolgáltatók körének meghatározása

P mátrix

A szolgáltatókra jellemző folyamatképességi paraméterek
meghatározásához szükséges hisztorikus adatok leszűrése az
információs rendszerből

Pst , Pσst

A PVstk mátrix elemeinek előállítása, azaz a szolgáltatókra jellemző
folyamatképességi paraméterek meghatározása

PFst , PAst , PFstk , PAstk , PVstk

A kockázati paraméterek prioritásvektorának meghatározása a
kockázati modell alapján, az AHP eljárásmódját követve

Parametrizált döntési
hierarchia

A célfüggvény és a hozzá tartozó peremfeltételek alkalmazásával
az Xstk és az ebből eredő PMstk mátrixok javasolt értékeinek
megadása

A kapott megoldással együtt járó kockázati többletköltség
számszerű kifejezése a megadott formula segítségével

Másik megoldásváltozat vizsgálata a
kiegészítő szempontok
figyelembevételével
A további szempontok
indokolják-e másik
megoldásváltozat vizsgálatát?

Igen
Igen

Nem
Nem
A legjobb megoldáshoz tartozó PMstk mátrix elfogadása, a
kiválasztott szolgáltatók megbízása

Xstk , PMstk

Stop

4.3.2. ábra: A kockázatkezelési eljárás teljes folyamatábrája a kapcsolódó
adatelemekkel (saját szerkesztés)
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5. Új tudományos eredmények
I.

Tézis:

Megvizsgáltam

a

korszerű

logisztikai

hálózatok

kockázatkezeléséhez kapcsolódó szakirodalmakat a szisztematikus
irodalomkutatás módszerével. Ezek alapján arra a következtetésre
jutottam, hogy a szakirodalom az általam vizsgálandó területtel csak
részben, vagy korlátozottan foglalkozik. Így a kutatás területe releváns,
azaz ilyen formában nem vizsgálták. Ez új eredmény, hiszen ennek a
területnek a szakirodalomkutatását sem végezték el és így a kapott
eredmények alapján tudtam alapvetően új szakmai kutatási irányokat
megfogalmazni. A tézishez kapcsolódóan az alábbi eredményeket értem el
[P/1, P/2, P/5, P/7, P/8, P/9, P/14, P/25, P/27]:
I.1. A szakirodalomkutatás módszerével feltérképeztem a hazai és
nemzetközi, legújabbi és korábbi szakirodalmakat. A szakirodalomkutatás
eredményeként olyan szakirodalmat találtam, amely a későbbi módszer
kialakításához segítséget nyújtott.
I.2. A szakirodalom vizsgálata során a korszerű logisztikai hálózatok
kockázatkezeléséhez kapcsolódó részletes modellt nem találtam, ami
számomra igazolta, hogy szükséges kidolgozni a matematikai modellt,
amellyel majd a vizsgálatot folytatni tudom.
I.3. Az ellátási lánccal kapcsolatos irodalomkutatással találkoztam a saját
irodalomkutatásom során, de az általam tervezett kutatási terület átfogó
szakirodalmi feldolgozásával már nem.

II. Tézis: Kidolgoztam egy matematikai modellt a korszerű logisztikai
hálózatok folyamatközpontú leírásának megvalósításához. A tézishez
kapcsolódóan az alábbi eredményeket értem el [P/1, P/2, P/5, P/7, P/8, P/9,
P/11, P/12, P/14, P/15, P/16, P/18, P/20, P/21]:
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II.1. Háromdimenziós mátrixok segítségével általános esetre felírtam a
logisztikai

hálózat

szolgáltatókra

és

folyamatokra

kiterjedő

paraméterrendszerét, valamint az utóbbiak egymáshoz rendelésének
alapvető peremfeltételeit.
II.2. A folyamatképességi mutatók használatával sztochasztikusan változó
paraméterek

esetére

is

felírtam az

előzőleg bevezetett

általános

paraméterrendszert, valamint erre az esetre is meghatároztam a szolgáltatók
folyamatokhoz történő allokációjának peremfeltételeit.
II.3. Meghatároztam az egyes kockázati tényezők pontos jelentését, az ezek
kifejezésére szolgáló logisztikai változókat, valamint a kockázati tényezők
elsődleges előfordulási vetületeit.
II.4. A meghatározásra került logisztikai változók és a folyamatképességi
mutatók

használatával

megadtam

a

kockázati

tényezők

pontos

számszerűsítésének módját.
III.

Tézis:

A

bevezetett

kockázati

tényezők

felhasználásával

kidolgoztam egy multikritériumos döntési modellt és egy eköré épülő
kockázatkezelési eljárást, amelyek együttesen lehetővé teszik egy adott
hálózaton belül a szolgáltatók és a logisztikai folyamatok kockázati
szempontból nézve optimális módon történő egymáshoz rendelését. A
tézishez kapcsolódóan az alábbi eredményeket értem el [P/2, P/7, P14, P/19,
P/20, P/21, P/23, P/25]:
III.1. Az AHP módszerre épülően kidolgoztam egy a kockázati tényezők
súlyozott rangsorolására általánosan alkalmazható multikritériumos döntési
modellt,

valamint

megadtam az

legfontosabb szempontokat.
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ennek

használatához

kapcsolódó

III.2. Meghatároztam a szolgáltatók és a folyamatok kockázati szempontból
nézve optimális egymáshoz rendelését biztosító célfüggvényt, felhasználva
a kialakított kockázati modell segítségével kapott súlyozó tényezőket.
III.3. Meghatároztam egy információmegosztási modellt, valamint az ennek
alapját képező adatmodellt, amelyek együttesen keretrendszert biztosítanak
az eljárás alkalmazásához szükséges információk megfelelő módon történő
gyűjtéséhez és kezeléséhez.
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6. New scientific results
Thesis I: I analyzed the literature related to the risk management of
modern logistics networks by implementing a systematic literature
review. Based on that, I came to the conclusion that the literature only
partially deals with the topic, or only in a limited way. Therefore the
area of the research is relevant, as it has not yet been analyzed in this
way. This is a new result, as the related literature itself has not yet been
surveyed in this manner, so I was able to define novel research
directions based on the conclusions of the literature review. In relation
with the thesis, I achieved the following results [P/1, P/2, P/5, P/7, P/8, P/9,
P/14, P/25, P/27]:
I.1. Through the systematic literature review, I surveyed both the newest
and the prior Hungarian and international literature. As a result of the
review, I found such literature which proved to be useful for the
development of the subsequent method.
I.2. Through the review of the literature, I didn’t find a sufficiently detailed
model for the risk management of modern logistics networks, which proved
for me that it is necessary to develop the mathematical model in order to
realize the planned research.
I.3. During my own survey of the literature, I found literature reviews
related to supply chains, but I didn’t found a comprehensive literature
review of the planned research area.
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Thesis II: I developed a mathematical model for the process-oriented
description of modern logistics networks. In relation with the thesis, I
achieved the following results [P/1, P/2, P/5, P/7, P/8, P/9, P/11, P/12, P/14,
P/15, P/16, P/18, P/20, P/21]:
II.1. With the utilization of three-dimensional matrices, I introduced the
parameter system of the logistics network that incorporates both the
processes and the service providers, moreover the fundamental boundary
conditions related to the mutual assignement of the previous two groups to
each other.
II.2. With the utilization of process capability indices, I also implemented
the previously introduced parameter system for the stochastic case,
moreover I defined the boundary conditions for the allocation of the service
providers to the logistics processes in this case as well.
II.3. I defined the precise meaning of the individual risk factors, together
with their related logistics variables and their primary areas of significance.
II.4. Using the process capability indices and the defined logistics variables,
I determined the methods for the quantification of each risk factor.

Thesis III: With the utilization of the introduced risk factors, I
developed a multi criteria decision model and a related risk
management method, which together make possible the risk-based
optimization of the mutual assignement of the service providers and the
logistics processes to each other. In relation with the thesis, I achieved the
following results [P/2, P/7, P14, P/19, P/20, P/21, P/23, P/25]:
III.1. By using the AHP method, I developed a multi criteria decision model
which can be generally applied to derive the weighted order of preference of
the risk factors, moreover I gave the guidelines for the utilization of the
developed model.
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III.2. With the application of weight parameters derived through the risk
model, I determined the goal function which facilitates the risk-based
optimization of the mutual assignement of the service providers and the risk
factors to each other.
III.3. I developed an information sharing model and a related data model,
which together provide a framework for the collection and handling of the
necessary information used in the proposed risk management method.

19

7. A kialakított eljárás felhasználási, valamint
továbbfejlesztési lehetőségeinek ismertetése
A

bemutatott

kockázatkezelési

eljárás

alkalmazható

mindazon

logisztikai hálózatokban, ahol adottak az információmegosztási modell
működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek, továbbá pedig a hálózat
szereplőiben is megvan a hajlandóság az eljárást implementáló virtuális
logisztikai központhoz történő csatlakozásra. Ezeknek a feltételeknek
jelenleg az olyan, a gyakorlati példában is megjelenő online logisztikai
platformok felelnek meg a legjobban, amelyek az internet technológiákra
támaszkodva tipikusan egy-egy régiót átívelő módon integrálják a különféle
szállító, illetve az ezekkel kapcsolatban álló egyéb logisztikai vállalatokat
(logisztikai központokat, raktárakat, átrakó helyeket, stb). Tekintettel a
jelenlegi információs technológiai trendek, különösképpen pedig az ipar 4.0
által képviselt irányokra, már a közeli jövőben is számítani lehet arra, hogy
az említett alkalmazási területen túlmenően a logisztikával integrált termelő
és

szolgáltató

rendszerek

egyre

szélesebb

körében

válik

mind

megvalósíthatóvá, mind pedig kifejezetten indokolttá is a bemutatott
eljáráshoz hasonló kockázatkezelési megoldások alkalmazása.
A fentiek mellett a disszertációban megjelenő módszerek egy jelentős
része felhasználható lehet az egyetemi oktatásban, továbbá az elért
eredmények természetesen jövőbeni kutatások alapjául is szolgálhatnak.
Továbbfejlesztési lehetőségek:
– A kockázati modell fuzzy AHP segítségével történő implementációja,
majd alkalmazása a kockázatkezelési eljárásban.
–

Az ajánlati tételeket is tartalmazó, ezáltal a teljes összköltséget kifejező
célfüggvény minimalizálására szolgáló módszer kidolgozása, a
költségelemekhez rendelt súlyozó tényezők bevezetésével egyetemben.
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–

A beszállítók által végzett termelési tevékenységek bevonása az eljárás
hatókörébe.

–

Annak alapos vizsgálata, hogy az eljárás széleskörű alkalmazása egy
adott hálózat teljes vetületén az egyes megbízók költségmegtakarítása
mellett mennyivel járulhat hozzá az egész rendszer hatékonyságának
növekedéséhez.

–

Annak vizsgálata, hogy van-e lehetőség a kockázati modellben a páros
összehasonlítások elvégzésének részleges automatizálására (adott
esetben a nagy adat elemzés, valamint a mesterséges intelligencia
korszerű eszközeinek felhasználásával).

–

Egy a kialakított eljárásra épülő, általánosan használható szoftveres
alkalmazás kialakítása, amely a létező logisztikai platformok széles
köréhez illeszthető.

–

A kockázati modell esetleges továbbfejlesztési, illetve finomítási
lehetőségeinek
technológiák

részletes
(elsősorban

vizsgálata,
a

különös

nagyfokú

változásokra is.
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tekintettel

automatizálás)

az

új

jelentette
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