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1. BEVEZETÉS 
 

Az étrend-kiegészítőket gyártó és értékesítő kis- és középvállalkozások 

ellátási láncának kialakítása, működtetése nagy hatással van a 

versenyképességre, mivel jelentős mértékben befolyásolja azt, hogy az 

egyedi vevői igények milyen módon (minőség, határidő, költség) kerülnek 

kielégítésre [1].  

Az elmúlt évtizedekben az étrend-kiegészítők iránt jelentősen megnőtt a 

piaci kereslet, melyet a 2020-tól kialakult pandémiás helyzet tovább erősített 

[2]. Magyarázható ez többek között azzal is, hogy az elmúlt fél évszázadban 

az élelmiszerekben egyértelműen kimutatható volt 8-40% közötti csökkenése 

a vas, a foszfor, a riboflavin (B2-vitamin), a fehérje, a kalcium és a C-vitamin 

tartalom tekintetében, amelyet az embereknek az egészségük megőrzése 

érdekében valamilyen formában pótolni kell [3, 4]. Elmondható, hogy a 

vállalatok által gyártott és értékesített termékpaletta bővülésével 

folyamatosan növekszik a gyártási és logisztikai folyamatok komplexitása, 

mely új logisztikai kihívásokat generál napjaink logisztikai szakemberei 

számára [P/1, P/2]. Számos esetben az étrend-kiegészítők értékesítése az 

ellátási láncok egy speciális esetével valósul meg, vagyis bizományos 

értékesítési formában, így a termékek nem képezik a bizományos eladó 

tulajdonát [6]. A növekvő kereslet és a logisztikai folyamat komplexitása, a 

gyakorlatban tapasztalható - fentiekben már ismertetett – problémák, 

valamint az Ipar 4.0 új technológiai vívmányainak (pl. IoT, Big Data, 

kiberfizikai rendszerek, stb.) alkalmazási lehetőségei új hatékonyságnövelési 

potenciált indukálnak a területen. A disszertáció elkészítésének elsődleges 

célja, olyan tudományos alapokra helyezett eljárások, módszerek 

kifejlesztése, melyek segítségével az általam vizsgált rendszerek 

működésének hatékonysága növelhető, így hozzájárulhatok egy fontos terület 

versenyképességének növeléséhez. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS ÉS 

CÉLKITŰZÉS 
 

Az étrend-kiegészítőket gyártó vállalatok logisztikai rendszerének 

működtetésével már 2013-tól foglalkozok a Pannon Termék Társulásnál, 

valamint a PannonVital Pharma Kft-nél. Ez a tevékenység, valamint az abban 

rejlő fejlesztési potenciálok nyújtottak motivációt P.hD. értekezésem 

elkészítésére. Gyakorlati tapasztalataim alapján körvonalazódtak kutatási 

irányvonalaim, ugyanakkor bizonytalan voltam abban, hogy a meghatározott 

területek tekintetében milyen tudományos rések lelhetők fel a nemzetközi 

kutatói világban. A célkitűzések definiálása a szisztematikus irodalomkutatás 

módszerével történt. Nagy segítségemre voltak a kutatási fázisom elejétől 

olyan indexált publikációkat tartalmazó repozitóriumok, mint a 

ScienceDirect, a Scopus és a Web of Science. Elengedhetetlen időről-időre 

megvizsgálni az új tudományos eredményeket, mivel a tudományos élet 

folyamatosan fejlődik, ezért az éppen készülő kutatásainkat akár a kezdeti 

elképzeléseinktől egy teljesen más irányba terelhetik. 

Az első lépésként, kulcsszavakat határoztam meg, amelyek lefedték a 

kutatómunkám témakörét [8]. A szakirodalmi kutatásomat szétbontottam 

altémákra, így tudtam meghatározni azokat a kulcsszavakat, amelyekkel már 

jóval átfogóbb képet kaphattam a tématerület aktuális tudományos állásáról. 

Három altéma-területet határoztam meg: 

1. Ellátási lánc modellek és bizományosi értékesítési modellek. 

2. Beszállító kiválasztás. 

3. Ellátási láncok működési stratégiái. 

Mind a három altéma terület kutatása során a ScienceDirect, a Scopus és a 

Web of Science, tudományos cikkeket tartalmazó adatbázisában fellelhető 

közleményeket vizsgáltam, amelyek a lehatárolt területek témájához 
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relevánsan kapcsolódtak! Ezen területeket feltárása után határoztam meg a 

vizsgálandó tudományos réseket. 

 

A szakirodalom elemzését követően kutatási célkitűzéseim a 

következőképpen foglalhatók össze: 

− A bizományosan értékesítő étrend-kiegészítőket gyártó vállalatok 

ellátási lánc típusainak feltárása, mely során a bizományos értékesítők 

közötti anyagáramlási lehetőségek, valamint a bizományosoknál 

felhalmozott a – gyártás során újrahasznosítható – anyagok gyűjtési 

rendszere is megjelenik. 

− Módszer kidolgozása, mely valamennyi étrend-kiegészítőt gyártó 

vállalat beszállító kiválasztására általános, valamint az eddigieknél 

hatékonyabb (szempontrendszer, súlyozás) megoldást nyújt.  

− Bizományosan értékesítő többszintű ellátási lánc alapmodellje működési 

koncepciójának kidolgozása, mely tartalmazza a rendszer működéséhez 

szükséges rendszerelemeket, az azok közötti anyag és 

információáramlási kapcsolatok leírását, az optimális működési 

stratégiát, illetve annak alkalmazásához szükséges matematikai modellt. 
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3. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
 

A fejezetben összefoglaló jelleggel bemutatásra kerülnek a 

célkitűzésekben felvázolt kutatási területek tekintetében elért eredmények. 

 

3.1. Bizományosan értékesítő ellátási láncok típusainak 

feltárása 

 

A bizományosan értékesítő étrend-kiegészítőket gyártó vállalatok 

ellátási lánca három modellből építhető fel, nevezetesen a beszerzési, a 

disztribúciós, valamint a visszaszállítási modell képez kapcsolatot a központi 

logisztikai és gyártó üzemmel [P/7, P/8].  

 

 

1. ábra Bizományosi ellátási lánc szakaszolása 

[Forrás: Saját szerkesztés] 

 

A modellváltozatok tekintetében feltételeztem, hogy a gyártás és 

bizományba kihelyezés egy központi telephelyről történik, valamint a 

szállítás valamennyi esetben ingajáratok formájában valósul meg.  Az általam 

feltárásra kerülő ellátási lánc változatok alapvetően abban különböznek a 

jellegzetes ellátási lánc változatoktól, hogy a bizományos értékesítés 

következtében lehetőség van a bizományosok közötti anyagáramlásra, 
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valamint a minőségmegőrzési idő leteltét követően a központi telephelyre – 

újrahasznosítási célból – való visszaszállításra is. Továbbá fontos specifikum 

lehet, hogy a készletek alakulását nem az értékesítést végző, hanem a 

bizományba adó szabályozza. 

A feltárt modellváltozatok esetében beszerzési modellváltozatoknál 5-

féle, bizományosi disztribúciós modellváltozatoknál 20-féle, valamint a 

bizományosi visszaszállítási modellváltozatoknál 10-féle változatot tártam 

fel. Ezen változatok kombinációjából 1000-féle bizományosi ellátási lánc 

típus definiálható.  

A feltárt modellek alapján a bizományos értékesítésű rendszerek 

rendkívül sokfélék és specifikusak lehetnek, ugyanakkor a vizsgálati 

módszerek kidolgozásához elengedhetetlen volt számomra egy olyan 

általános vizsgálati modell lehatárolása, mely a vállalati igényeknek 

megfelelően rugalmasan módosítható, teret adva ezzel szükség esetén 

valamennyi változat vizsgálatának. Ezen gondolatmenet tükrében a B4, D12, 

V8 azonosítóval ellátott alapmodell került kiválasztásra, melynek részletes 

leírását a Ph.D. dolgozat tartalmazza. Ezen modellváltozat alapjául szolgál a 

következő fejezetekben bemutatásra kerülő optimalizálási módszereknek. 

 

3.2. Bizományosan értékesítő étrend-kiegészítőket gyártó 

vállalatok beszállító kiválasztási módszerének kidolgozása 

 

A szakirodalom elemzése alátámasztja, hogy a beszállító kiválasztási 

módszerek egy jelentős része kizárólag a járműiparra koncentrál [89, 90, 91], 

továbbá számos módszer került kidolgozásra az étrend-kiegészítőket gyártó 

és gyógyszergyártó cégek tekintetében [56, 57, 58, 59]. Megállapítható, hogy 

ezen kiválasztási módszerek egy része szigorúan a költségekre koncentrál, 

más módszerek a minőséget vagy a környezetvédelmet helyezik előtérbe, 

ugyanakkor a logisztikai szempontokat figyelembe vevő megközelítés eddig 
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nem került részleteiben kidolgozásra. Az étrend-kiegészítőket gyártó 

vállalatok tekintetében ezen aspektus különösképpen fontos, mivel a 

késedelmes beszállítások a hosszú szállítási átfutási idők vagy a nem 

megfelelően meghatározott logisztikai költségek jelentős mértékben 

ronthatják a vállalatok versenyképességét. 

A fejezetben kidolgoztam a bizományosan értékesítő étrend kiegészítőket 

gyártó vállalatok olyan általános beszállító kiválasztási módszerét, amely 

alkalmas a szakirodalomban feltárt hiányosságok kiküszöbölésével a 

releváns szempontok figyelembevételére, valamint az egy- és többszereplős 

döntéshozatalra is. A dolgozatban ismertetésre kerül a beszállító kiválasztás 

folyamata, a vizsgálandó szempontok, valamint a beszállító kiválasztás 

döntési módszere is [P/1, P/10, P/11, P/12, P/13]. 

A beszállító kiválasztási módszernél kvalitatív és kvantitatív 

szempontokat határoztam meg, melyek minimalizáló, vagy maximalizáló 

célfüggvény komponensként értelmezhetők. A logisztikai mutatók 

meghatározása után a beszállító kiválasztás módszere tekintetében egy több 

szempontot figyelembe vevő döntési módszer került kidolgozásra, melynek 

fontos eleme a kiválasztásra került logisztikai mutatók korlátozásának 

meghatározása, normalizálása, valamint a Churchman-Ackoff-féle súlyozási 

módszer alkalmazása.  

 

3.3. Bizományosan értékesítő étrend-kiegészítőket gyártó 

vállalatok elosztási logisztikai folyamatának optimalizálása 

 

A dolgozatban a lehatárolt modellváltozatot alapul véve került 

kidolgozásra egy olyan optimalizálási módszer, melynek felhasználásával az 

elosztási logisztikai rendszerben található készletszint, továbbá a szállítási 

költségek is minimalizálhatók. Ezen túlmenően az optimalizálási folyamat a 

lejárt minőségmegőrzési idővel rendelkező termékek mennyiségének 
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csökkentésére, valamint újrahasznosítási rendszerének meghatározására is 

koncentrál [P/14, P/15, P/16, P/17, P/18].  

Az eljárás alkalmazásával valamennyi vevői igény a teljes késztermék 

készletszint minimalizálása mellett kielégíthető, továbbá a bizományosok 

közötti szállítási lehetőség is figyelembe vehető. Az optimalizálás 

eredményeként minden nap vonatkozásában meghatározásra kerülnek az 

anyagmozgatási munka minimalizálását célzó szállítási relációk és a 

hozzájuk kapcsolódó szállítási mennyiségek. A dolgozatban egy 13 lépésből 

álló optimalizálási eljárási folyamat került kidolgozásra. A folyamat a 

vizsgálat időhorizontjának meghatározásával kezdődik, majd meghatározásra 

kerülnek: 

− az anyagáramlási kapcsolatban lévő objektumok közötti távolságok, 

− a bizományosi raktárak aktuális készletszintjei, 

− a késztermék készlethez tartozó minőségmegőrzési idők, 

− a bizományosi raktárak készletezési mechanizmusai, 

− az értékesített bizományosi termékek utánpótlási idői, 

− a napi vevői igények, 

− a központi és bizományosi raktárak pótlási igényei, 

− a központi és bizományosi raktárak szállítási kínálatai. 

Az optimalizált szállítási terv meghatározása, a pótlási igények és a 

szállítási kínálat mátrixok adatainak felhasználásával történik. Az 

optimalizálás célfüggvénye az anyagmozgatási munka [113], melynek 

minimalizálására törekszek a legközelebbi szomszéd [114] módszer vizsgált 

területre történő implementálásával, azzal a feltétellel, hogy központi 

bizományosi raktár készletigényét közvetlenül a termelés elégíti ki. A 

vizsgálat utolsó lépése a készletezési mechanizmusok felülvizsgálata, ahol a 

vizsgált múltbeli időhorizont tényadatainak rögzítését követően 

felülvizsgálatra kerülnek a készletezési mechanizmus adatok. A kidolgozott 

optimalizálási módszer kapcsán analizáltam az érzékenységvizsgálat 

alkalmazási lehetőségeit, melynek során megállapításra került, hogy mivel a 
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módszer meghatározó mértékben napi szintű tényadatokkal dolgozik, melyek 

alakulására a vizsgálatot végző szervezetnek nincs ráhatása, így a vizsgálat 

elvégzésére ezen esetekben nem kerül sor. Megállapítható ugyanakkor, hogy 

a β átszállítási minimum kapcsán az érzékenységvizsgálat elvégzése egy 

olyan döntéstámogató eszközt nyújthat a vizsgálatot végző szervezet 

számára, melynek segítségével az ideális β érték meghatározható (β érték 

alakulása hatással van az optimális szállítási tervre, valamint a hozzá 

kapcsolódó anyagmozgatási munkára). 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A dolgozat témaválasztását a vállalati gyakorlatban szerzett tapasztalatok, 

valamint az általam megismert bizományos értékesítésű hálózatok működése 

kapcsán feltárt fejlesztési lehetőségek indukálták. A disszertációban a 

bizományosan értékesítő étrend-kiegészítőket gyártó vállalatok ellátási 

láncának hatékonyabb működéséhez kapcsolódó kutatási irányok kerültek 

megfogalmazásra a szisztematikus irodalomkutatás módszerének 

felhasználásával, valamint kidolgozásra matematikai eljárások 

alkalmazásával.  

Feltárására kerültek a fentiekben nevesített vállalattípus ellátási láncának 

lehetséges változatai, valamint kidolgozásra került a beszállítók optimális 

kiválasztásának, az elosztási logisztikai rendszer hatékony működtetésének 

módszere is. Az ismertetett eredmények a gyakorlat számára elsősorban a 

bizományosi értékesítésű és bizományos készletek kihelyezésével foglalkozó 

vállalatok esetében használhatók fel. A vizsgálati módszer a fontosabb 

ellátási lánc típusokra vonatkozóan került bemutatásra, ugyanakkor 

minimális korrekcióval valamennyi ellátási lánc típusnál alkalmazható.  

A továbbiakban az elért eredmények egyetemi oktatásban történő 

felhasználására, valamint a kidolgozott vizsgálati módszer továbbfejlesztési 

lehetőségeire fogok fókuszálni. Számos továbbfejlesztési lehetőség 

nevezhető meg, melyek közül kiemelendő a vizsgálati modell kiterjesztése a 

több központi raktárral és gyártóüzemmel rendelkező bizományosan 

értékesítő vállalatok működésére, valamint egy számítógépes webes 

alkalmazás kifejlesztése a vizsgálati módszerek vállalati szintű alkalmazása 

érdekében. 
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5. SUMMARY 
 

The choice of the topic of the dissertation was induced by the experience 

gained in corporate practice and the development opportunities discovered in 

connection with the operation of the consignment sales networks I became 

acquainted with. In the dissertation, research directions related to the more 

efficient operation of the supply chain of consignment selling dietary 

supplements producing companies were formulated using the method of 

systematic literature search, as well as elaborated using mathematical 

procedures. 

The possible variants of the supply chain of the above-mentioned type of 

company were explored, as well as the method of the optimal selection of 

suppliers and the efficient operation of the distribution logistics system were 

developed. The results presented can be used for practice primarily in the case 

of companies engaged in consignment selling. The test method is presented 

for the major supply chain types, but can be applied to all supply chain types 

with minimal correction. 

In the following, I will focus on the use of the achieved results in 

university education, as well as on the possibilities of further improvement of 

the developed research method. There are a number of opportunities for 

improvement, including extending the testing model to consignment sales 

companies with multiple central warehouses and manufacturing facilities, 

and developing a computer web application to apply testing methods at the 

enterprise level. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

I. tézis: A bizományosan értékesítő étrend-kiegészítőket gyártó vállalatok 

ellátási láncához kapcsolódó szakirodalom szisztematikus irodalomkutatás 

módszerével történő elemzését, valamint az ellátási lánc típusok elemzését 

követően megállapítottam, hogy [P/9, P/17]: 

 Nem kerültek feltárásra ezen ellátási láncok típusai, így azon változatok 

sem, melyek tartalmazzák a bizományos értékesítők közötti 

anyagáramlási lehetőséget, valamint a bizományosoknál felhalmozott a 

– gyártás során újrahasznosítható – anyagok gyűjtési rendszerét. 

 Az étrend-kiegészítőt gyártó vállalatok beszállító kiválasztására nem 

került kidolgozásra olyan általános döntési módszer, amely a logisztikai 

és környezetvédelmi paramétereket minőségi és mennyiségi 

szempontból egyaránt számításba venné. 

 Nem került kidolgozásra olyan bizományosan értékesítő ellátási lánc 

modell, amely a bizományosok közötti anyagáramlási-, valamint a 

bizományosoknál keletkező anyagok újrahasznosítási lehetőségeit is 

figyelembe venné a késztermék készletszintek és szállítási költségek 

minimalizálása mellett. 

 

*** 

 

II. tézis: Feltártam a bizományosan értékesítő étrend-kiegészítőket gyártó 

vállalatok központi gyártással, valamint ingajárat formájában történő 

szállítással kialakított ellátási láncának típusait, mely 5-féle beszerzési, 20-

féle disztribúciós, valamint 10-féle visszaszállítási modellváltozatból épülhet 

fel, így összességében 1000-féle ellátási lánc változat határozható meg. [P/6, 

P/7, P/8, P/9]. 
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*** 

 

III. tézis: Az étrend-kiegészítőt gyártó vállalatok beszállító kiválasztására 

olyan általánosan alkalmazható döntési módszert dolgoztam ki, amely a 

logisztikai és környezetvédelmi paramétereket minőségi és mennyiségi 

szempontból egyaránt számításba veszi [P/1, P/10, P/11, P/12, P/13]. 

 

*** 

 

IV. tézis: A bizományos értékesítésű étrend-kiegészítőket gyártó vállalatok 

jellegzetes ellátási lánc modellje vonatkozásában [P/14, P/15, P/16, P/17]: 

 Kidolgoztam a disztribúciós logisztikai rendszer leírására szolgáló 

adatmodellt, valamint a napi szállítási tervek meghatározására szolgáló 

optimalizálási algoritmust. 

 Meghatároztam a késztermék készletezési mechanizmusok 

felülvizsgálati módszerét, melynek eredményeként a késztermék készlet, 

valamint a lejárt minőségmegőrzési idejű termékek mennyisége 

csökkenthető a vevői igény maradéktalan kiszolgálása mellett. 
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7. NEW SCIENTIFIC RESULTS 
 

I. thesis: After the analysis of the literature related to the supply chain of 

consignment  seller dietary supplements producing companies, using the 

systematic literature search method, as well as the analysis of the supply chain 

types, I found that [P/9, P/17]: 

 The types of these supply chains have not been explored, including the 

variants that include the possibility of material flow between consignees 

and the collection system for materials accumulated by commissioners 

that can be recycled during production. 

 No general decision-making method has been developed for the selection 

of suppliers of dietary supplement companies, which would take into 

account both logistical and environmental parameters in terms of both 

quality and quantity. 

 No supply chain model has been developed for consignment sales, which 

would also take into account the possibilities of material flow between 

consignees and recycling of materials generated by consignees, while 

minimizing finished product inventory levels and transportation costs. 

 

*** 

 

II. thesis: I explored the types of supply chains of consignment seller dietary 

supplements manufacturing companies with central production and shuttle 

service, which can be made up of 5 types of purchasing, 20 types of 

distribution and 10 types of return models, so in total 1000 types of supply 

chain versions can be determined. [P/6, P/7, P/8, P/9]. 
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*** 

 

III. thesis: I have developed a generally applicable decision-making method 

for the selection of suppliers of food supplement manufacturing companies, 

which takes into account both logistical and environmental parameters in 

terms of both quality and quantity [P/1, P/10, P/11, P/12, P/13]. 

 

*** 

 

IV. thesis: Regarding the typical supply chain model of consignment seller 

dietary supplements manufacturing companies [P/14, P/15, P/16, P/17, P/18]: 

 I developed a data model to describe the distribution logistics system and 

an optimization algorithm to define daily delivery plans. 

 I have defined a method for reviewing finished product inventory 

mechanisms, as a result of which the quantity of finished product 

inventory and the expired products can be reduced while fully serving 

customer demand. 
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