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LOGISZTIKA-KATONAI LOGISZTIKA

A LOGISZTIKAI AIÁPMÚVELETEK

Kóthay Jónos|

A logisztikai folyamatokat na§/on precízen el kell tudni választani a
termelési technológiai folyamatoktól, mert a logisztikai folyamat meg-
szewezése során nem léphetjük túl a logisztika hatáskörét anélkül, ho5l
zavar ne keletkeznék a kibernetikai rendszer múködésében.

A legáltalánosabb behatárolásnak tartom azt a megfogalmazá§t, mi-
szerint "... az erőforrások (információk) átalakítrásának a kérdése a ter-
melési technológia hatásköre, az átalakítás helyére való eljuttatás és az
onnan va'ló továbbítrás (tehát a mozgrás kiváltrásának és szabályozásának
kérdése) pedig a logisztika feladata."z

C.sakhory az áramlatok a logisztikai mozgás során is bizonyos fajta
átalakuláson mehetnek keresztül. Változhat például tételnaryságuk,
csomagolásu§ kiszerelésük, készletezettségi szintjük, de még állaguk is,
ami már az erőforrás szerkezetében végbement minóségi változást je-
lenthet. Bizonyos anyagokat például csak konzervált, vagy fagya§ztott
állapotban szállíthatunk, tárolhatunk, másokat mechanikai, fizikai, bio-
lógiai vary kémiai átalakítás útján kell szállíthatóvá (mozgathatóvá) ten-
ni, esetleg felhasználás elótt ismét üssza kell alakítani. Iry aztán valós
igény merül fel az áramlatok technológiai és logisztikai átalakulásának
pontosabb behatárolására.

Ú5r hiszem közelíti a valóságot, ha azt mondom, hory a termelési
technológiai átalakulás során az áramlat esetleg belsó szerkezetében is
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végbemenó olyan minóségi változásról beszelhetünk, melynek során
megváltozik az áramlat funkciója, felhasználási módja, használati értéke;
a logisztikai átalakulrás során pedig az áramlat mennlségi jellemáinek,
térbeli helyzetének és a felhasználó igénye szerinti használati (vagy hasz_
nálhatósági) tulajdonságainak _ általában a megjelenés módjára vonat-
kozó - formai paraméterei változnak meg.

Az utóbbi kifejeződhet az áramlat (pl. árú) csomagolásában, készle-
tezett§égi szintjében, összetételében ami adott formában csak a konkét
megrendeló vary eryéb nyelófonás számára jeIent használhatóágot.3

Ebból adódik, hogy a technológiai átalakítrást az adott termelési tech-
nológia műveleteivel, a logisztikai állapotváltozást pedig a logisztikai
alapműveletekkel érhetjük el.

Mielótt azonban rátérnék a logisztikai alapmúveletekre, szükséges-
nek látom rögzíteni, ho5l a logisztikai folyamatok alapvetően kettós fel-
adatot látnak el. Feladatuk egpészt a tervszerű erőfoírás és információ
áramlás kiváltása, biztosítása, má§ré§zt a spontán létrejött és nem kívá-
natos áramlatok üsszaszorítása (megszüntetése vagy csökkentése, íend-
szerból való kivezetése). A terveszerűen kivá|tott áramlatok kórót a
rendszer végső céljának megvalósításához szükséges mennlségű á álla-
potú információk és erőforrások halmaza alkotja. A rendszer működését
azonban olyan áramlatok is befolyásolhatják (zavarhatják), melyek spon-
tán módon nem kívánt formákban jönnek létre. A szóban forgó áramla-
tok jöhetnek a rendszeren Kvülről vary keletkezhetnek a rendszeren
belül a rendszer működése során is (pl. selejt, hulladék).

3 A b€lEtárolá§i §zempont alapöttetét caá csaMtól káp{ám



A logisztikai alapműveletek mindkét fajta feladat kezelését biztosír
ják. A logisztikai alapmúveletek a logisztikai fizikai folyamat olyan elemi
fogásai, melyekkel a kitüátt logisztikai élnak megfeleló áramlatmozgás
kiváltható, fenntartható és szabályozható, a spontán áramlatok megszün-
tethetóek és az igényeknek vary szükségleteknek megfe|elő logisztikai
állpowáltozások létrehozhatók.

Végsó soron minden bonyolultabb logisztikai tevékenpég vag5l fo-
lyamat az alapműveletekkel (es csak azokkal) teljes egészeben leírható,
kitejezhetó.a

Az alapműveletek változrásának rendje és e5másutánisága megha-
tározaa az adolt|ogisztikai folyamat tartalmát, specifikumait és alkalma-
zott fizikális módszereinek összességét. Az alapműveletek eg5rmással
nem fejezhetők ki és helyettesíthetók.

Az alapműveletek elnevezései - hagyománytiszteletből - főképpen a
gazdasági logisztikából ismert kifejezések, de csak általánosított jelölé-
sek, melyek konkrét értelmezése a vonatkozó áramlat jellegétól és az
alapművelet végásének eszközeitól függ.

Ezekután a következó logisztlkai alapműveleteket értelmezem: át-
vétel, átadás, anyagmozgatá§, szállítás, minósíté§, osztályozás, komplet-
tíroás, komissziózás, csomagolás, tárolás.

Látszatra két nehezen sáwálasztható és azonosítható fogalom az
ótvétel és az átadós. Más azonban a funkciójuk, a végrehajtók jogállása
és elvégzendó feladata.

4 Az alsPmllYeletek fe|állítá§ánat, rend§zeíezé§ének és deffiniálá§ának §züké8e§égét caál
csaMval közösen vetettük f€l abMl az a§pektu§Ml, h€y ezek}el leííható lesz €8,y lo8,iszzikai
fotyamat á§ elk0lhíthetók egymá§tól az esre§ költ§étnyeló helyek Ertelrnezé§Okhöz jelentó§
§zellemi levékeny§étgel járu|t hozá Dr. Turc§ányi Károty. Jeleí e8i i§mereteink a|áPján
igyékeuünk minden létezó alapmúveIetet feltámi, de elképzelhetónek tartjuk, ho8y az
altalrDazort lo8i§zt ikai teíOleteken dol8,oá §zakemboíek további álapmúveletek létezésé.e
hívják fél a fby€Im€t.



Az átvétel alapvető funkciója az áramlat folyamatba való belépteté-
se, kiváltása vagl aktiviálása; gníjtó kifejezéssel élve az áramlat rendel-
kezé§be vétele. Teljes átvételi folyamat esetén a fogadás, azonosítás, ga-
ranciavizsgálat, próbaüzemeltetés, reHamáció, okmányolás és feladás te-
vékenységi láncon kere.sztül valósul meg.

Teljesen primitív átvételi folyamatok egyetlen tevékenységben,
mondjuk a fogadás elemben rendezódhetnek, de léteznek naglon ko_
moly és bonyolult önálló technológiával és logisztikai lánccal rendelkező
átvételi folyamatok is.

Az ótadó§ alapvető funkciója termé§zetesen az elóbbi ellenkezője,
az áramlat folyamatból való kiléptetése, vagl rendelkezésre bocsájtása.

Az előzó tevékenpégcsoport másik oldalát képviseli és azelőkészí-
tés, kismlgálás, teljesítés, okmányolás, expediálás tevékenységeken ke-
resáül valósul meg. A kiszolgálrás tulajdonképpen a tényleges feltételek
megteremtése az azonosítás, garanciavizsgálat, ellenőrzés tevékenpé-
geihez; a teljesítés pedig a reHamációra és a rendelkezésre bocsájtási
igényekre vonatkozó r eagálás.

Az átadás-átYétel általában azonos időben a két fél eryüttmúködé-
sével megvalósuló művelet kombináció, de nem feltétlenül ketl íry tör-
ténnie. Különleges qsetekben az átadó meghatározott térbeli helyzetben
hátraharyhatja az erőforriást, amit az átvevő folyamat későbbi idópont-
ban és az átadástól elszakított önálló műveletsorral vesz birtokba,

A logiszlikai folyamat kiemeltjelentóségű központi alapművelete az
anyrgmozgatás. Alapvetó funkciója a többi logisztikai alapművelet elő-
készítése, kiszolgálása, összefúzése. Elsősorban a folyamatokon belüli
áramlatmozgás megvalósításának e,szköze. A belső helyvá|toztatás és
készletrendeás mozzanatokon keresztül aktMzálható.

A belsó helyváltoztatá§ önmagával ma5larááató evidens fogalom
á az adott élfolyamaton belüli áramlat mozgások (vonulatok) alkotják
az értelmezÁi tartományát.

A készletrendezá az erófonás és információ csoportok meghatáro-
zott sz€mpont szerinti átrendezésében kifejeződő rrozzanat, mely rako-
drás, kiegészítés, alkotóelemcsere, válogatiás, kiszerelés, stb. technológi-



ákban valósulhat meg. Az anyagmozgatás lehet kézi, gépi és automati-
zált.

A szÁltítás a|apművelet formailag könnyen összekeverhetó az
anyagmozgatiással, dé konkrét taítalmában élesen elkülönül attól. Míg az

an}agmozgatá§ a folyarnatokon belüli mozgás létrehozásában kap szere-

pet, id<lig a sállítás funkciója elsődlegesen az esnná§tól elkülönült fo-
iyamatof közótti áramlattovábbítás megvalósítrása. Speciális esetekben
történhet egy adott folyamaton belül a folyamat más infrastruktúrális
kömyezetbe helyezése éljáMl. Utóbbi egrszenü esete egy m€zgó bolt
helyváhoztatása, annak te|jes készletével, vagl ery mobil raktár áttelepí-
té§e. Vas/is a szál|ítás abban kíiLlönül el az anyagmozgatástól, hogt a1

áramlatoi más (kiilsó va5r belsó) infrastruktúrális környezetbe belyezi-'
Aktiviálódhat á résztverló két folyamattól függetlenül, de ekkor önálló
közbeeső folyamat rázeként,Ó s aktivizálódhat valamelyik résztvevő fo-
lyamat kezdó vagr befejező logisztikai aktusaként. Utóbbi meghatározás
a struktúra függőségére utal.

A sállítás u§lani§ történhet az erőforrás (információ) folyamatba
való beléptetés (rendelkezésbe véte) feltételeinek megteremtése céljá-

ból (ekkór vételezésnek nevezzük, ami ana utal, hory a rendelkezésbe
vevő folyamat hatásköre a sállítás) és történhet a folyamatból való ki_

léptetés (rendelkezésrebocsájtrás) feltételeinek megteíemté§e 99'j499l,
amikor is a szállítás végrehajtásáért a kibocsájtó folyarnat felel. Utóbbit
nevezhetjük kisállításnak.

A sállítrás megvalósutásának lehetséges lépései a rakomány ógzítes,
sállítmány rendezés (összeállítás), §zállítmány továbbítás, szállítmány el-
lenőrzá, szállítmány őrzés, parkoltatá§, okmányolrás. A sállítás történ-
het közúton, vasúton, vízi-, légi úton, csóvezetéken, elektromos vezeték-
kel, rádió hullámokkal, stb.

5 Az infr.§tukniLráli§ környez€t ir€ntó§é8én€t alapfeketé§e §aál Gabától §áímszik.

6 Az ó§zototr múvéletetná }iíeíé§.g kéól..



Az eddig tárryalt alapműveletek az áramlatok mozgrásrának kiváltá-
sában és megvalósításában determinált logisztika fogások. A logisztikai
áramlás teljes vertikumát azonban dinamikus és nyugvási szakaszok szük-
séges elrendezesú váltakoaísai alkotják

A íámlás mint logisztikai alapművelet az eróforrás (információ)
nyugvrási állapotának kifejező művelete. Alapvetó funkciója az áramlat
megóvása és két dinamikus állapot közötti célszerű vary szülségszerű -
biztonságos - pihentetésének kiüteleáse. Megvalósítása az okmányolás,
elemi karbantartás, órzés, a biztonsági_ és elhelyezési előírások megva_
lósítása, valamint a belső leltároaás (ön|eltározás) mozzanatain keresztül
történik.

Az alapműveletek következó csoportja az árarnlatok felhasználha-
tósági és formai meg|elenési tulajdonságainak létrehozásáért, átalakílá-
sáért felelős műveletcsoport. Ezek közé sorolom az osztátyozás, minősÍ-
tés, komplettírozás, komissziózás, csomagolás alapműveleteket.

Az osztÁlyozás (sziir{s) funkcója az áramlatok különbtiző elemei-
nek és csoportjainak egmástól való elválasztása, valamilyen meghatáro-
zott szempont vary élszerúségi okalapján. Ezzel a műv_elettel az áramlat
elemek (csoportok) általában más-más logisztikai útra / terelódnek"

Az os*ályozás élja lehet a nem kívánt áramlatok folyamatból való
kirekesztése, kivezetése, elkülőnítése; a felhasználásra kerüló áramlatok
megfelelő logisaikai, illeWe termelési folyamathoz való irányítása; és az
áramlatok minőségi megfeleltetés és logisztikai állapot szerinti elkülöní-
tése.

7 L€isáikai út az e8j€di át8ttú8t moz8á§{n.k é§ átalakulásánrk az a íyomvqlala, abol a
Ioti§ztikri áíapotváltoá5oloít k€í€szül eléíi .zt E fúrnát, emi a feha§ználóoak me8felel. (Gaál
c§ab8 deííiníciója)



A szétválasaás két alapvető módszere khet tehót:

- a valós minó§ég és logisztikai ál|apot §zerinti elkiilönítés;

- és a következó lépésben kívánt minóség és logisztikai álla-
pot szerinti elkülöníté§,

Az osztályoaás fogalma látsólag keverhető az anyagmozgatás alap_

múvelet mozzanatai közótt társ/alt késdetrendezÁsel, de valós funkció-
jában eltér attól; ugnnis az osztályozáls az áramlatok elkülönítésében,
széwálasztásában nflvánul meg, míg a készletrendezés egr felhasznál-
hatócági egrégbe tartoá áramlatok összerendezését fedi.

Az xztályozÁs, a minóség megfeleltetése, a logisztikai állapotfelmé-
rés és a logisztikai út rneghatározása mozzanatokon keresztül valósul
meg.

A mlnósítés ismét ery olyan alapművelet, mely látsólag átfedi az
osztályozá§t, hiszen mindkettó az áramlatok elkülönítését eredményezi.
Cbakhogl, az osztályozá§ mint láttuk logisztikai állapot szerinti elkülöni
tést valósít meg, addig a minősítés funkciói az áramlat belsó minőségi,
íizikai, kémiai, stb. paramétereinek feltárása és ezek alapján történő el-
küönítés (vag csak minóség megállapítás); szabványossági vizsgálat és

hatósági hitelesítés.

Megvalósulrása az elókészítés, mérés, ixszehasonlítás, kategorizálás,
okmányolás mozzanatokonkeresztül történik. Aminósítés alapmúvelete
a logisztikai állapotváltozrást azzal idézi elő, hogy eredményeképpen
megváltozik az áramlat felhasználhatósági értéke, illewe biztosítja a ga-
ranciavállalás egdk alapfeltételét.

A kompletíírozls eléggé 5nkan használt alapművelet, tulajdon-
képpen önmagával magmrrázható, közerthető fogalom. Alapfunkciója a
valamilyen szempont szerint esl komplettbe tartoá áramlatok egl kész-
letté történ6 d§szeállítás4 az áramlat felhasználhatóságának biaosítása
vary javítása, esetleg felhasználásának biztonságossá tétele érdekében.

Megvalósulása, a törzsállomány felvétele, azono§ítá§, cisszeváloga-
tás, oknányolás mozzanatokon keresztü történik.



Köaletlenül a konkét felhasználóhoz kapcsolódik a komisszióás
alapművelet. Tulajdonképpen kétféle értelrnezése használatos a köztu-
datban. Pl. az eryik a megbízás alapján történő konkrét megrendelő vag5l
vwő igénye alapján ery csomagba összeállítja a kívánt áruféleségeket.

A fogalmat logisztikai alapműveletként szerepeltetve az utóbbi - ha-
glományosan is elfogadott - értelmezásel hozom <hszefüggőségbe.

Fentieket aárt tartottam §zülségesnek megieglezni, mert a beszer-
zésnél valóban létezik ery elsó értelmezés szerinti kornissziózás, ezt
azonban nem tartom logisztikai alapműveletnek, hanem a beszerzés
technológia részeként értelmezem.

A komissziózás funkciója teb^t, az áramlatfé|eségek - adott nyelő-
forrás thszetételre vonatkoó igényei szerinti _ összeállítiása az átadás
alapművelet megglor§ítása (e§6zerű§ítése) éljából. A komissziózás és
átadrás köá anyagmozgatrás, csomagolás, szállítás, esetleg tárolás alap-
műveletek iktatódhatnak.

A komissziózás re alizálása az igényösszeállítás, azonosítás, készlet-
összeállítás, olrnányolás mozzanatokkal tórténik.

A csomagolás az eltarthatóság, szállíthatóság, felhasználhatóságbiz-
tosítrása, vary javítása (esetleg marketing igények kielégítése) érdekében
történó alapmúvelet. Az áramlat jellegétől, minőségétől, formai jellem-
zóitől függően az egészen primitívtól a legkorszerűbb és legbonyolultabb
eljárásokig terjedó technológiákban valósulhat meg. Altalános leírása az
elókészítés, az adott technológia aktivizálása és a jelásek felvitele moz-
zanatsoíral adható meg.

Összegezve az elemzést: A logisztikai alapműveletek meghatározott
(saját) technológi a szerint elv é gzett tevékenységcsoportok melyek adott
logisztikai funkció megvalósítására szerveződnek. A technológia az
áramlat jellegétól és e5léb körülményektől függóen változhat. Irhet
egnzenübb és bonyolultabb, de a megvalósulrás u5an annak a funkció-
nak az ellátását eredményezi. Elméleti átgondolás alapj án nyilvánvalóvá
válik, hogr a logisztikai alapműve|etek erymásutániságának és kapcsola-
tuk rendjének különbözó módon való meghatározásával, sokféle módon
szervezódó logisztikai folyamatokat alakíthatunk ki. Melyek a logikailag
valamilyen szempont szerint azonos csoportba tartoó múvelet_kombi-
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nációikkal szervezetileg is elkülönülhetnek eg5rmástól és meghatározott
logisztikai részcélok megvalósítására szerveződnek. Ezek a logisztikai fo-
lyamatok lehetnek haryományosan ismert és alkalmazott folyamatok,
vag a szewerÁ által létrehozott speciális helyzetek, (logisztikai problé-
mák) megoldrására szolgáló alapművelet kombinációk

Minthogl az alapműveletekkel logisztikai folyamatokat lehet leírni
és ábrázolni, célszerű azokra egszerú jelöIéseket alkotni, ami nem tu-
dományos, hanem konvencionális kérdés.

Én a következó Jelzéseket javaslon, amit további besámotóim so-
rún alkalmaznl fogolc
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Azokat a folyamatokat melyek a logisztikábol közismert és adott -
szakterülettőI függetlenül létezó - általános logisztikai megoldrásokat tar_
talmaznak összetett műveleteknek nevezzük. Az összetett műveletek az
alapműveletekkel leírhatók és generáüs logisztikai csomópontokon he-
lyezkednek el. Ezek elemzésére következó cikkemben térek ki.
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