
1. BESZERZÉS ÉS KÉSZLETEZÉS 

A beszerzés feladata, hogy a termelés igényeinek megfelelően „készenlétbe helyezze” a 

termékekbe (szolgáltatásokba) közvetlenül beépülő anyagokat, félkész- és késztermékeket 

(direkt beszerzés), valamint a vállalat működéséhez szükséges anyagokat, szolgáltatásokat és 

eszközöket (indirekt beszerzés).  

Tágabb értelmezésben a beszerzés a vállalat profittermelő tevékenységeinek elvégzéséhez 

szükséges valamennyi input megszerzését jelenti, a vállalat stratégiai céljainak megfelelő 

módon.  

A beszerzés a vállalat legjelentősebb anyagáramlási folyamatát generálja. Az átlagos 

iparvállalat bevételeinek 55–60%-át költi inputanyagokra. Ez a szám vegyipari és 

élelmiszeripari vállalatok esetében akár a bevételek 70–85%-át is elérheti. 

„A beszerzési csoport annak érdekében dolgozik, hogy a szervezet számára maximális értéket 

teremtsen. Ennek érdekében felkutatja a beszállítókat, tárgyal és menedzseli a szerződéseket, 

piacot kutat, teljesítményt mér és elemez.”1 

A beszerzés egyik fő folyamateleme az anyagszükséglet meghatározása, amely szoros 

kapcsolatban áll a készletgazdálkodással. Miután meghatároztuk a szükséges mennyiséget, a 

rendelés következik. A szükséges anyagmennyiséget külső beszállítótól/beszállítóktól 

rendeljük meg. A beszállítások ütemezése az egyes beszállítások időpontjának meghatározását 

jelenti.  

1.1.Ellátási (beszerzési) logisztika 

A vállalat hatékony működése szempontjából a beszerzés folyamata alapvető jelentőséggel 

bír. A beszerzési menedzsment, más szóhasználattal a beszerzési marketing a vállalati stratégiai 

célok megvalósítását szolgálja, és az integrált logisztikai lánc egyik alrendszereként 

gondoskodik a működéshez szükséges anyagokról, berendezésekről és szolgáltatásokról. 

Az ellátási logisztika célja, feladatai és jelentősége 

Korábban a beszerzést az anyagok megvásárlásával azonosították, napjainkban azonban 

már nyilvánvaló, hogy a beszerzési tevékenység lényegesen több ennél. A beszerzési 

menedzsment magában foglalja: 

- az ellátási és a készletezési stratégia kialakítását, 

- a beszerzés szervezését és megvalósítását, 

 
1 JUHÁSZNÉ ÁBRY Ilona (2015): Beszerzés és készletgazdálkodás. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Villányi Úti 

Képzési Hely. 

 



- az ellátási stratégia folyamatos fejlesztését annak érdekében, hogy a beszerzési 

tevékenység minél hatékonyabban szolgálja a vállalkozás elé tűzött célok egészének 

megvalósítását. 

Az anyagellátás problémái 

Gyártani vagy vásárolni? Make or buy? Illetve, ha a vásárlás mellett döntünk, akkor mit, 

mikor, kitől és mekkora mennyiségben vásároljunk? Ennek megfelelően a beszerzés fő 

feladatai: 

- külső forrásokból beszerzendő anyagok meghatározása, 

- a szállítók kiválasztása, a beszállítói hálózat kialakítása, 

- szerződéskötés, a beszállítások ütemezése és összehangolása a vállalat egyéb 

funkcióival, 

- a beszállítások és a raktározás megszervezése, lebonyolítása, 

- kapcsolattartás a szállítókkal, valamint azok teljesítésének folyamatos ellenőrzése és 

értékelése. 

A beszerzés tehát olyan láncszem, amely a vállalat transzformációs folyamatait köti össze 

a vállalati inputok előállítóival. E kapcsolat sikerének elemi feltétele, hogy a vállalat pontosan 

ismerje saját helyzetét, a vevők mennyiségi és minőségi, valamint a termékszerkezettel 

kapcsolatos igényeit, átfogó képe legyen a potenciális beszállítói piacról. 

A beszerzési tevékenység közvetlen módon hat a vállalat nyereségére. Ugyanakkor 

közvetve is befolyásolhatja a vállalat megítélését. Nyilvánvaló például, hogy ha a vállalat 

azonos árszinten jobb minőségű anyagokat tud beszerezni, akkor az jobb minőségű 

készterméket eredményezhet, és így a vállalat piaci pozíciói javulhatnak. Általában a hatékony 

beszerzési politika közvetlenül növeli a vállalat nyereségét, mert hozzájárul az anyagköltségek, 

valamint a forgóeszköz-állomány csökkentéséhez. Közvetve pedig elősegíti a vállalat 

rugalmasabb reagálását a piacváltozás hatásaira és javítja a termékek minőségét. 

A beszerzési menedzsment a magyar vállalatok életében hosszú ideig nem kapott 

megfelelő szakmai elismerést, és ebből is következően e terület szakmakultúrája gyakran még 

ma sem éri el a kívánatos szintet. A gazdaság liberalizálása csak a 80-as évek végén teremtette 

meg a korszerű beszerzési menedzsment kialakításának elvi lehetőségeit. A fejlett országokban 

ekkor már a teljes körű minőségbiztosítást is figyelembe vevő, pillanatra kész szállítás és 

gyártás, úgynevezett just in time (JIT) koncepció volt az irányadó. 

A 90-es években a gyártáskihelyezés (buy) uralkodóvá vált a fejlett országokban. Ennek 

lényege, hogy a vállalat csak azokat a tevékenységeket tartja meg saját kezelésében, amelyeknél 



olcsóbb a saját gyártás, mint a vásárlás. Így jött létre a karcsúsított termelés (lean production), 

amely növeli a beszerzési tevékenység súlyát és jelentőségét a termékelőállítási folyamatokban. 

2.2. A beszerzés menedzsmentje 

2.2.1 A beszerzési koordináció2 

Az egyik legfontosabb és legkritikusabb tényező egy vállalat működése során a megfelelő 

információáramlás. A beszerzésért felelős személyeknek a megfelelő információkhoz kell 

jutniuk, valamint megfelelő jogosítványokkal kell rendelkezniük a beszerzés folyamán 

felmerülő koordináció lebonyolításához. Az információk biztosítása kritikus pont. A 

beszerzéshez szükséges információk gyakran elszórtan helyezkednek el egy vállalaton belül és 

kívül. Így lényeges pont, hogy az összes érintett egység időszerű és releváns3 információkkal 

lássa el a beszerzőket, illetve azok képesek legyenek azokat maguk is megszerezni. A 

beszerzésnek a vállalati szervezetben való elhelyezkedése mutatja meg azt, hogy a felső vezetés 

mekkora fontosságot tulajdonít ennek a funkciónak. Ha stratégiai jelentőségű, akár a legfelsőbb 

vezetői szint hatáskörébe is tartozhat (például beszerzési vezérigazgató-helyettes felügyeli). 

Nagyon fontos, hogy ne képezzen más üzleti egységektől elkülönült funkciót. A beszerzést szűk 

értelemben a logisztikai tevékenységek szerves részeként, tágabb értelemben pedig a vállalati 

tevékenység egyik alkotóelemeként kezeljük.  

Az integrált szemlélet követelmény, és a szervezeti elhelyezkedésnél is fontosabb, hogy a 

beszerzésért felelős személyek megfelelő információkhoz jussanak, valamint megfelelő 

jogosítványokkal rendelkezzenek a beszerzés során felmerülő koordináció lebonyolításához. 

Például ha több üzem is rendel azonos alkatrészt, és a beszerzési osztály központosított, akkor 

feltétlenül szükséges, hogy a megrendelések időben befussanak a központba, hogy minél 

nagyobb rendelési tételnagyságot (és így kedvezményt) lehessen elérni. 

2.3. Beszerzési igények  

Technikailag a beszerzési igények a következő megoldások valamelyikével kezelhetők: 

2.3.1. Centralizált beszerzés 

A nagyvállalatok jelentős része általában több önállóan gazdálkodó termelő-szolgáltató 

egységből épül fel. Az ilyen vállalati szervezeti struktúra automatikusan generálja azt a kérdést, 

hogy bizonyos közös feladatok megoldását célszerű-e centralizálni. Ilyen közös feladatot jelent 

 
2 SZEGEDI Zoltán – PREZENSZKI József (2012): Logisztikamenedzsment. 4. kiad. Budapest, Kossuth. 
3 Lényeges, meghatározó. 



maga a logisztika is.4 A beszerzési logisztikában a centralizálással kapcsolatosan két alapvető 

stratégiai kérdés adódik:  

- a beszerzés centralizált vagy decentralizált legyen-e  

- a raktározás centralizált vagy decentralizált legyen-e? 

Centralizált beszerzésről akkor beszélhetünk, ha egy vállalat beszerzéssel kapcsolatos 

tevékenységeit egyetlen szervezeti egység végzi el. A centralizált beszerzést a következő 

feltételek fennállása esetén célszerű alkalmazni: 

- a vállalathoz tartozó önálló telephelyek, részlegek stb. termelési vagy szolgáltatási 

tevékenysége azonos fajta anyagokat igényel és így azok beszerzése összevonható (a 

nagyobb tételek beszerzéséből adódóan a fajlagos vásárlási költségek kisebbek és 

csökkenthetők a készletek); 

- az egyes önálló egységek anyagszükségletében a közös anyagok ugyan nem képeznek 

jelentős hányadot, de a beszállítók, illetve a potenciális beszállítók köre jelentős átfedést 

mutat (kisebb számú, de olcsóbb és intenzívebb együttműködési kapcsolat kialakítására 

nyílik lehetőség); 

- a vállalat megfelelő informatikai háttérrel rendelkezik a központi beszerzéshez, ami 

lehetővé teszi a vállalaton belüli készletigények folyamatos, gyors és pontos nyomon 

követését, valamint a beszállítókkal való kommunikációt. 

A centralizált beszerzés előnyei: 

- a nagyobb beszerzési tételek révén költség- és készletcsökkenés érhető el, 

- az anyagigények precízebben tervezhetők és a készletek pontosabban nyomon 

követhetők, 

- a csökkenő tranzakciók száma intenzívebb kapcsolattartást eredményez a 

beszállítókkal, 

- a beszerzési piacok alaposabban megismerhetők, 

- nagyobb a beszerzést végrehajtó munkatársak kompetenciája.  

A centralizált beszerzés hátrányai: 

- kevésbé rugalmas, a kis mennyiségű, gyorsan végrehajtandó megrendeléseket nehezen 

kezeli, 

 
4 BENKŐ János (2017): Logisztikai rendszerek. Gödöllő, LOKA. 



- a termeléstől való nagyobb távolság miatt hosszabbak a szállítási és a kommunikációs 

utak, 

- azokat a beszállítókat részesíti előnyben, akik képesek a beszerzés által igényelt 

nagyobb anyagmennyiség leszállítására. 

A centralizált beszerzéssel ellentétben a decentralizált beszerzés lényege, hogy minden vállalati 

egység önállóan végzi a beszerzési feladatok ellátását. (14. sz. ábra).  

 

 

 

 

 

 

1.sz. . ábra: Centralizált beszerzés, saját szerkesztés, forrás: Juhászné Ábry 

Ilona: Beszerzés és készletgazdálkodás. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Villányi 

Úti Képzési Hely, 2015 

 

 

12. sz. ábra: Centralizált beszerzés5  

 

 

2.3.2. Decentralizált beszerzés 

Decentralizált beszerzésről beszélünk akkor, ha nincsen külön beszerzési egység, a 

beszerzési feladatok elvégzését több szervezeti egység párhuzamosan végzi (üzemek, 

profitcenterek és így tovább). Itt jobban érvényesülnek a decentralizált egységek érdekei, 

azonban nagyobb a beszerzési tevékenységek koordinációs igénye (például mennyiségi 

kedvezmények megszerzése érdekében a beszerzésnek egy időben kell történnie). (15. sz. ábra) 

 
5 Saját szerkesztés, forrás: JUHÁSZNÉ ÁBRY 2015. 



 

 

 

 

13. sz. ábra: Decentralizált beszerzés6  

 

A decentralizált beszerzés előnyei: 

- közel van a gyártási tevékenységhez, ezért rövidebbek a kommunikációs utak,  

- nincs felesleges adminisztráció, 

- a kis mennyiségre vonatkozó és gyors teljesítést igénylő megrendelésekét könnyebben 

tudja kezelni. 

A decentralizált beszerzés hátrányai: 

- a kisebb beszerzési mennyiségek miatt rendszerint magasabb árat kénytelenek 

elfogadni, 

- a beszerzési piacok átfogó ismeretének a hiánya. 

A centralizált beszerzésnek köszönhető készletcsökkenés a következő eszmefuttatással 

magyarázható. Az igény általában nem adható meg egyetlen determinisztikus értékkel, hanem 

csak a várható érték és a szórás összegeként határozható meg: 

ijiijij qQ  .+=  

ijQ - a rendelési tételnagyság az i-edik alapanyagból a j-edik felhasználónál, 

ijq - az igény várható értéke az i-edik alapanyagból a j-edik felhasználónál,  

i - az i-edik alapanyag súlyozási tényezője, 

 
6 Saját szerkesztés, forrás: JUHÁSZNÉ ÁBRY 2015. 



ij - az i-edik alapanyagigény szórása a j-edik felhasználónál.  

Decentralizált beszerzés esetén az i-edik alapanyagból az összes megrendelt mennyiség az 

egyes felhasználók rendelési tételnagyságainak az összege, azaz: 
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Az összefüggésből kiolvasható, hogy decentralizált beszerzés esetén az egyes 

felhasználóknál jelentkező bizonytalanságok összeadódnak, azaz nem kompenzálhatók, hiszen 

minden egyes felhasználó önállóan végzi a beszerzést. 

Centralizált beszerzéskor az összegzés más formát ölt, mivel a beszerzést az egyes 

felhasználók nem külön-külön végzik, hanem a rendelést központilag adják fel. Ilyenkor 

tekintettel arra, hogy a véges sok, páronként független valószínűségi változó összegének a 

szórásnégyzete megegyezik az egyes változók szórásnégyzetének az összegével, a rendelési 

tételnagyság a következő összefüggéssel számítható: 
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Ez pedig kisebb, mint az előzőleg számított rendelési tételnagyság.  

Az összefüggésekből egyértelműen kiderül, hogy centralizált beszerzéskor az egyes 

felhasználók rendelési mennyiségeinek szórásából adódó bizonytalanság csökken, és így kisebb 

készletek érhetők el a decentralizált beszerzéshez képest. 

Az iparvállalatoknál gyakran, kihasználva a két beszerzési forma nyújtotta előnyöket, az 

ismertetett két forma keverékét alkalmazzák. Ennek egyik módja az úgynevezett koordinált 

központi beszerzés, amelynek lényege, hogy abban az esetben, amikor több egység használja 

ugyanazt a nyersanyagot, akkor ezeknek az anyagoknak a beszerzéséért a központi beszerzési 

részleg felelős, minden egyéb anyag beszerzését pedig a decentralizált beszerzési részlegek 

önállóan végzik. 

2.3.3. Beszerzésgazda-rendszer 

Beszerzésgazda-rendszernek nevezzük azt, amikor az egyes cikkeket az a szervezeti egység 

szerzi be, amely annak legjellemzőbb felhasználója vagy legjobb ismerője. Ez a szervezeti 

egység végzi az egész vállalat igényeinek ellátását.7 

2.4. A beszerzési részleg  

 
7 CHIKÁN Attila (1983): Készletezési modellek. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 31–39. 

 



A beszerzési részleg felel azért, hogy a vállalat termeléséhez szükséges alap- és segédanyagok 

a megfelelő időben és minőségben rendelkezésre álljanak. 

2.4.1. A beszerzési részleg főbb feladatai:8 

1. a tervek elkészítése (értékesítési terv alapján), 

2. az elemzések elkészítése (beszerzési piacokon lévő változásokat kell követni, 

tendenciák elemzése, ez a piackutatás egy része), 

3. a beszerzés ütemezése (mennyire fizetőképes a cég, milyen fizetési határidő van, milyen 

azonnali beszerzésre van szükség), 

4. a minimális és maximális készlet figyelése, 

5. az ártárgyalás lebonyolítása, 

6. szerződéskötés, 

7. rendeléskövetés, 

8. kapcsolattartás a szállítókkal, 

9. a raktári készletek figyelése cikkszám-azonosítóval, 

10. importáruk kiváltása hazaira, 

11. vámoltatás, 

12. javíttatás, 

13. selejtezés, 

14. az elfekvő készletektől való megszabadulás, 

15. a nyilvántartások vezetése. 

A beszerzési/ellátási logisztikai szervezet a vállalati anyagáramlást és az ezzel kapcsolatos 

információáramlást tervezi és szervezi. A stratégiai, taktikai és az operatív szint feladatai 

eltérnek egymástól (16. sz. ábra). A stratégiai szinten választják ki a beszállítókat és a 

kapcsolatuk jellegét, a taktikai és az operatív szinten pedig megtervezik a beszállításokat és 

végrehajtatják azokat. 

 

 
8 JUHÁSZNÉ ÁBRY 2015. 

 



 
16. sz. ábra: Beszerzés tervezése és végrehajtása9  

2.5. A beszerzéssel kapcsolatos célok és tennivalók10 

1. Az optimális minőség elérése 

A megrendelők meghatározzák a beszerzett termék specifikációját, a rendelkezésre álló 

részletes információk alapján kiválasztják az alkalmas ár/minőség szerinti legjobb beszállítót. 

2. A teljes költség minimalizálása 

Korábban a cél az volt, hogy a lehető legalacsonyabb áron jusson hozzá a vállalat a termékhez. 

Mára már tudjuk, hogy ez a gondolat nem vezet mindig az optimumhoz, ezért ezt az integrált 

logisztikai költségekre értelmezzük.  

 
9 Forrás: Földesi Péter (2006): Logisztika I–II. Győr, Széchenyi István Egyetem. 
10 CHIKÁN Attila – DEMETER Krisztina (1999): Értékteremtő folyamatok menedzsmentje (termelés, szolgáltatás, 

logisztika). Budapest, Aula. 

 



Az integráció a vállalatközi kapcsolatoktól függően lehet, hogy az ellátási lánc nagyobb részére 

vagy akár az egészére is kiterjeszthető. 

3. A beszállítók megkeresése, kiválasztása és értékelése 

Kritikus jelentőségű, hogy folyamatosan új beszállítókat találjon a vállalat a legjobb megoldás 

elérése érdekében. Az autóipar példája alapján egyre több vállalat alkalmazza a 

kapcsolatorientált beszállítói modellt. 

4. Hozzájárulás az alacsony készletszinthez és a folyamatos termékáramláshoz 

A raktározás feleslegesen nagy többletköltséget generál az ellátási láncban, amely a résztvevők 

teljesítményére negatívan hat. A beszerzés feladata, hogy a beszállítóval közreműködjön az 

optimális készletáramlás kialakításában. 

5. Kooperálás és integráció más szervezeti egységekkel 

Fontos, hogy a beszerzés együttműködjön a beszállítóval, a felhasználóval, a szállítmányozóval 

és a gazdasági osztállyal azért, hogy a beszerzési tevékenységet a teljes vállalatra nézve 

optimalizálni tudja. 

2.6. Beszállítói menedzsment 

A beszállítói menedzsment a kapcsolódó folyamatok vezetésének, szervezésének, 

működtetésének módjára irányul. Feladatai: 

– az információgyűjtés,  

– a beszállítók keresése,  

– a potenciális beszállítók értékelése, 

– valamint a beszállítókkal való kapcsolat menedzsmentje. 

Vizsgáljuk meg ezeket a feladatokat részletesebben! 

2.6.1. A beszállítók kiválasztása 

A beszállítók kiválasztása a stratégiai szinten dől el, tehát ez a feladat nem az operatív 

beszerzési részleg feladatát jelenti. Mégis fontos és elhanyagolhatatlan tényező az operatív 

részleg számára, mert a napi kapcsolattartás az ő feladatuk. 

A beszállítók kiválasztása a beszerzési piac és a beszállítókról gyűjtött információk alapján 

történik. Fontosabb az információk minősége, mint a mennyisége. Megfelelően csoportosított, 

időszerű információkra van szükség, amelyeket a folyamatos vizsgálattal és piackutatással 

szerezhetünk meg. A beszerzési piackutatás alapján történik a beszállítók kiválasztása. A cél a 

legjobb beszállító megtalálása. 



2.6.2. A beszerzési piackutatás 

Ez az információgyűjtést, a beszállítók keresését jelenti. A beszállítókról és a beszerzési 

piacokról szóló információk elengedhetetlenek ahhoz, hogy a beszállítókkal kapcsolatban 

megfelelő döntéseket hozzunk. Ez nem az információ mennyiségére vonatkozik, hanem annak 

minőségére. Releváns, időszerű és megfelelően csoportosított (aggregált) információkra van 

szükség, amit csak aktív piaci figyeléssel érhetünk el: a beszerzési piac lehetőségeit 

folyamatosan kutatni és vizsgálni kell, és időben meg kell ragadni a kedvező lehetőségeket. 

A beszállítók felkutatása és megkeresése, valamint kiválasztása a beszerzési piackutatás 

alapján történhet. A beszerzési piackutatás segítségével a vállalat beszerzési piacairól és 

beszállítói partnereiről szóló szisztematikus információgyűjtést és rendszerezett 

adatfeldolgozást lehet végezni.  

A beszerzési piackutatás céljai: 

– a beszerzési piacok áttekinthetőségének biztosítása és javítása; 

– a beszerzési zavarok elkerülésének és a termelés zavartalan működésének 

biztosítása; 

– más egységek információval való ellátása; 

– az optimális beszerzési döntések lehetővé tétele; 

– a technikai fejlődés folyamatos követése; 

– a beszerzési források megtalálása; 

– egyes termékek helyettesíthetőségének értékelése; 

– a beszerzési források értékelése. 

Természetesen nem kell minden beszerzési döntéshez piackutatást végezni. Leginkább 

akkor van rá szükség, ha olyan anyag beszerzéséről kell dönteni, amelyet a vállalat korábban 

még nem vásárolt, vagy a jelenlegi beszállító mellett fontos lenne új beszállítókat is 

megismerni. De nem ez az egyetlen eset: jó ok lehet a piackutatásra az is, amikor a vállalat 

elégedetlen a szállítók teljesítményével és fel szeretné mérni a váltás lehetőségeit. A beszerzők 

mindennapos munkájuk során számos apró piackutatást végeznek azzal, hogy tárgyalnak a 

beszállítókkal és a potenciális partnerekkel, kiállításokat látogatnak, szaklapokat olvasnak, 

ezért a beszerzési piackutatást nem feltétlenül kell időszakonként zajló, kampányjellegű 

tevékenységnek elképzelni. 

Fontos, hogy a vállalat a teljes beszállítói körre nézve is meghatározza döntési elveit, ami 

a beszállítók megkeresésének és kiválasztásának keretét adja. Ezt beszerzési politikának 

nevezzük, és azért van rá szükség, hogy a beszállítókkal kapcsolatos döntéseket valamilyen 



módon leegyszerűsítsük és a beszerzők munkáját ezáltal támogassuk. A beszerzési politikát 

azonban nem érdemes merev rendszerként kezelni: sokkal inkább egy rugalmas, 

döntéstámogató eszköznek kell tekinteni. 

A beszerzési politika keretében számos kérdésben kell döntést hozni. Ezek közül csak a 

legfontosabbakat tekintjük át. 

1. Egy vagy egyszerre több beszállítótól rendeljük-e ugyanazt az anyagot? Lehet érvelni egy 

beszállító mellett (stratégiai kapcsolat alakítható ki, könnyebb a kapcsolattartás és így 

tovább) és több beszállító mellett is (versenyhelyzet alakul ki, területileg egyszerűbb 

beszállítás és így tovább). Mindig az adott vállalat helyzetétől kell függővé tenni ezt a 

döntést. A jelenlegi vállalati trendek a két beszállítós modellt (dual sourcing) preferálják. 

(Az egy beszállítós modell előnye mellett annak kockázatai is világosak: a beszállító sikere 

hosszú távon vevője termékének sikerétől függ. A vevő szempontjából az egyetlen 

beszállító kockázatos, mert sztrájk vagy természeti katasztrófa esetén például megszakad a 

beszállítás.) 

2. A „fogoly szállító”-elmélet érvényesítése. Sok cég meghatározza a beszállító termelésének 

(forgalmának) azt a hányadát, amit maximálisan megvásárolhatnak. Ezáltal a beszállító 

függővé válik tőlük. Ez a meghatározott hányad általában a beszállító teljesítményének 20–

50%-a, és azért van rá szükség, mert egyrészt ellenkező esetben a beszállító függővé válhat 

a vevőtől, és ez kellemetlen morális és gazdasági probléma elé állíthatja a vevőt, ha például 

termékszerkezeti váltás miatt kénytelen megválni a beszállítótól. Másrészt fennáll annak a 

veszélye, hogy ilyenkor a beszerző cégére hárul a beszállító fix költsége is a termék változó 

költségein felül. 

3. A gyártótól vagy a közvetítőtől vásároljon-e a cég? Sok esetben a nagykereskedők 

kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak, olcsóbb szállítást biztosítanak, de az is lehet, hogy 

azért éri meg nagykereskedőktől (vagy akár kiskereskedőktől) vásárolni, mert szélesebb a 

termékválasztékuk, mint a gyáraké, és így drasztikusan csökkenthető a tárgyalópartnerek 

száma (és ezzel a tárgyalási költségek is).  

4. Mennyire támaszkodjon a cég helyi szállítókra? Erre a kérdésre is a vállalati adottságok 

alapján lehetne válaszolni, ám egy felmérés kimutatta, hogy a beszerzők nagy része 

előnyben részesíti a helyi szállítókat még akkor is, ha azok drágábbak vagy gyengébb 

minőséget kínálnak. Ennek oka lehet az egyszerűbb kommunikáció, a gyorsabb szállítások, 

az alacsonyabb szállítási költség és így tovább. A multinacionális vállalatok egyik 



problémája az, hogy mennyire tegyék lehetővé leányvállalataik számára, hogy a belső 

forrásból is beszerezhető terméket külső forrásból vásárolják. Ezt is érdemes meghatározni 

a beszerzési politika kialakításakor. Mindemellett megfigyelhető az a tendencia is, hogy a 

multinacionális vállalatok globális (országokat átívelő) beszerzéssel foglalkozó 

szakemberei pedig a helyi beszállítókkal szemben a nemzetközi/globális beszállítókat 

preferálják.  

5. Milyen esetekben és milyen feltételekkel szükséges bevonni a beszerzést? A legtöbb 

vállalatnál 90–95%-os beszerzési bevonás a cél. 

6. Milyen esetben kell használni az előminősített, preferált beszállítókat és milyen esetben 

lehetséges megbízni nem preferált beszállítót (például ha legalább 10%-kal alacsonyabb 

árat ajánl, mint a preferált beszállító vagy gyorsabban tud szállítani és így tovább). 

2.7. A beszállítók értékelése 

A beszállítók kiválasztása az értékelési folyamattal válik teljessé. A szállítóértékelésre 

számos eljárást dolgoztak ki. A következőkben bemutatjuk a legismertebb kvantitatív értékelési 

módszereket a legegyszerűbbtől a bonyolultabbak felé haladva. 

2.7.1. Kategorikus eljárás11 

Az eljárás lényege, hogy egy előre meghatározott szempontrendszer alapján értékelik a 

beszállítókat. Az értékelést végző személyek a beszerzés lebonyolítását követően egy 

eredményt rendelnek minden egyes kritériumhoz. Az értékelési skála legtöbb esetben 

háromszintű: gyenge, megfelelő, kiváló. A módszer előnye, hogy egyszerű, költség- és 

munkaerőigénye alacsony. Hátránya pedig, hogy szubjektív véleményeket tartalmazhat, mert 

nem támaszkodik számszerűsített adatokra, hanem az eljárásban résztvevők véleményét 

tükrözi. Ez az elemzés torzíthatja a végeredményt, mert nem veszik figyelembe az egyes 

kategóriák fontosságát. Minden kategóriát egyenlő arányban vesznek figyelembe, így nem 

tükrözi teljes mértében a fontosabb és a kevésbé fontos területeket. 

Akkor ajánlatos ez a módszer, hogyha a szállítóval való tárgyalásra szeretnénk felkészülni, 

illetve jól használható az előminősítéshez is. 

 
11 KATONA Brigitta (2015): Bevezetés a logisztikába. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Villányi Úti Képzési Hely. 



 

6. sz. ábra: Példa a kategorikus eljárásra12 

 

2.7.2. Súlyozott pontrendszer13 

Az előző módszernek egyfajta továbbfejlesztett verziója, amelyben csökkentik a 

szubjektivitás miatti problémákat. Megfelelő körültekintéssel alkalmazva képes kiküszöbölni a 

kategorikus módszerből adódó hátrányokat. Abban tér el az előző értékeléstől, hogy 

számszerűsíthetőek a szempontok. Az értékelést végzők először meghatározzák azokat a 

kategóriákat, amelyek jelentősek a beszerzés szempontjából. Ezekhez a szempontokhoz 

súlyokat rendelnek aszerint, hogy milyen fontosságú a kategória a többihez viszonyítva. Az 

egyes szempontok szerinti teljesítményekből súlyozott átlagot számolva kapunk egy mutatót, 

amely alapján össze tudjuk vetni a szállítók teljesítményét.  

Előnye, hogy alapvetően egyszerű eljárás. Nincs szükség nagy adatbázisra és nem olyan 

időigényes. Mindemellett számszerűsíti a teljesítéseket, így nem attól függ a kimenetel, hogy 

ki volt az értékelő. Nem sokkal költségesebb a kategorikus eljárásnál. Képes az értékelési 

szempontok fontossága között különbséget tenni és a tartalma rugalmasan alakítható az 

aktuális rendszer függvényében. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Forrás: Bányai Tamás (2014): Logisztikai folyamatok. Budapesti Gazdasági Főiskola. 

www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0003_07_logisztikai_folyamatok/6_1_kategorikus_eljaras_P4ORzu3NMDSH26ST.html letöltés dátuma: 

2017.02.01. 
13 VÖRÖSMARTY Gyöngyi – TÁTRAI Tünde (2010): Beszerzés. Budapest, CompLex. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_07_logisztikai_folyamatok/6_1_kategorikus_eljaras_P4ORzu3NMDSH26ST.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_07_logisztikai_folyamatok/6_1_kategorikus_eljaras_P4ORzu3NMDSH26ST.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. sz. ábra: Példa a 

súlyozott 

pontrendszerre14 

Hátránya, hogy a szempontok súlyozásánál eltérő véleményen lehetnek a kialakítók, ami 

nézeteltéréseket okozhat. Hogyha nem határozzák meg jól a súlyozási pontokat, akkor az 

eredmény eltorzulhat. Mivel a módszer rugalmasan alakítható, ez egy lehetőség a preferált 

szállítók javára történő súlyok módosítására.  

2.7.3. Költségarányok módszere15 

A beszállító teljesítményét a költségek arányában fejezi ki és vizsgálja. Az egyes értékelő 

szempontokat lebontja költségekre és a teljes költségekhez viszonyítja. A költségkategóriák 

alapján arányszámokat határoz meg, és ezek alapján méri össze a beszállítók teljesítményét.  

A módszer előnyei: számszerűsíti és összemérhetővé teszi a tényezőket, ezáltal objektív 

eredményeket kapunk.  

A hátrányai közé tartozik az előző kettővel ellentétben, hogy időigényes és jelentős 

mennyiségű adatot igényel. Bonyolult és csak korlátozott számú szempontot képes figyelembe 

venni. A módszer ajánlatos, hogyha jelentős a költségek szerepe a szállító megítélésében.. 

 

 
14 Forrás: MOLNÁR Attila (2015): Vevő-beszállító kapcsolatok típusai, hogyan feleljünk meg az elvárásoknak? 

Vesd össze: slideplayer.hu/slide/2055082/ Letöltés dátuma: 2017.05.01. 
15 SZEGEDI–PREZENSZKI 2012. 

http://slideplayer.hu/slide/2055082/


 

19. sz. ábra: Példa a költségarányok módszerére16 

2.7.4. A tulajdonlás teljes költsége17 

A beszerzési ár csak egy eleme a beszerzési költségeknek, az árhoz más költségek is 

kapcsolódnak. Ezeket a költségeket, azaz a beszerzés előtti, alatti és utáni költségeket szeretné 

ez az eljárás teljes körűen számszerűsíteni. Például: a szállító felkutatása, a piacelemzés 

költségei, biztosítási és vámolási költségek stb. Lényege tehát, hogy a beszerzés összes 

költségét figyelembe veszi és a következő kategóriákba sorolja: 

- beszerzési ár: a beszállítónak kifizetett ár, 

- a megszerzés költsége: a beszerzési folyamathoz, a termék vevőhöz való eljuttatásához 

és az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs költségek, 

- a felhasználás költségei: minden olyan költség, amely a felhasználáskor jelentkezik (az 

alkatrésznél a termékbe való beépüléskor). Például: a szükséges készletszint, selejtek, 

garancia stb., 

- az élettartam végéhez kötődő tételek: selejtezés, újrahasznosítás költségei. 

A módszernek számos előnye van: rámutat az összes költségre, jól alkalmazható a szállító 

kiválasztására és elemzésre is.  

Hátránya, hogy nehéz számszerűsíteni bizonyos tényezőket, időigényes és költsége 

viszonylag magas. 

Abban az esetben érdemes ezt a módszert választani, hogyha a megfelelő erőforrások 

rendelkezésre állnak, a számviteli adatok könnyen elérhetőek és valószínűsíthető, hogy a 

beszerzés költségei mellett egyéb jelentős költségek is kapcsolódnak a termékhez. 

2.8. A közbeszerzés aktuális kérdései18 

 
16 Forrás: MOLNÁR 2015. 
17 VÖRÖSMARTY–TÁTRAI 2010. 
18 Készült Kétszeri László közbeszerzési tanácsadó közreműködésével. 

http://slideplayer.hu/slide/2055082/


A közbeszerzések mint az ellátási folyamatok egy speciális rendszere a klasszikus logisztikai 

folyamatokkal számos hasonlóságot mutatnak, de a hasonlóságok mellett lényeges különbségek 

is jellemzik. A közbeszerzéseket bizonyos mértékű egyszerűsítésekkel egyfajta szerződéskötési 

technikának is tekinthetjük, amelyeknek sajátos – külön jogszabályokban meghatározott és 

speciális terminológiát használó – szabályrendszerük van.  

Közös, korunkra jellemző tendencia a beszerzések elektronikus támogatással történő 

megvalósítása mind a private vagy versenyszférában, mind a public szektorokban vagy a 

közszférában. Az elektronikus beszerzések a versenyszférában kezdtek teret nyerni nagyjából 

a „dot.net” korszakban a 90-s évek végén. Egyes fejlett – vagy speciális adottságokkal 

rendelkező országokban (nagy, gyéren lakott rural területek) – ezeket a kezdeményezéseket 

nagyon gyorsan követte a közszférában is az elektronikus technika alkalmazása. 

A versenyszférában alkalmazott technikákra a piaci szereplők közreműködésével szabványokat 

dolgoztak ki, amelyekből mára olyan globális szabványok alakultak ki (mint például a 

UNCEFACT, vagyis az Egyesült Nemzetek Elektronikus Kereskedelmi Szabványa, és a UBL, 

vagyis Universal Business Language), és kialakult az elektronikus kereskedelem mint új iparág 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó üzleti szereplőkkel. Természetesen ezzel 

párhuzamosan megjelentek az elektronikus közbeszerzési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 

is. Némelyik országban az elektronikus közbeszerzési szolgáltatás állami monopólium maradt. 

A globális környezetben az Európai Unión belül a tagországok közbeszerzési 

szabályrendszereit (törvényeket, jogszabályokat) az Unió direktívákban, irányelvekben 

szabályozza. Ennek a szabályozási módszernek az lenne a feladata, hogy az egyes tagországi 

szabályozási rendszerek egyedisége mellett azok olyan módon történő átjárhatóságát nyújtsa, 

amely biztosítja az egységes belső piacon az egyes tagországokban folyó közbeszerzésekben a 

határon túli (más tagországi) gazdasági szereplők egyenlő esélyekkel, egyenlő bánásmód 

szerint történő részvételét.  

Ennek a lehetőségnek különös jelentősége az elektronikusan lebonyolítandó közbeszerzési 

eljárásokban lenne, amelyeknek kötelező bevezetési határideje a tagországokban 2018. április 

18. 

Az Európai Unióban az elektronikus kereskedelmi szabványok bevezetésében élen jár 

Németország, ahol állami támogatással olyan, mára fenntartható szabványrendszereket 

alakítottak ki, mint például a globálisan is teret nyerő eCl@ss, BmeCat, valamint az észak-

európai tagországok Uniós projekttámogatással megvalósított PEPPOL szabványa. 

Az Európai Szabványügyi Testület (CEN) több projektben dolgozik a versenyszférában 

alkalmazott, globális elektronikus üzleti és kereskedelmi szabványok harmonizálásán a 



jogszabályokban nevesített, jogi terminológiákkal leírt közbeszerzési folyamatokkal annak 

érdekében, hogy a versenypiacon nagy számban létező, elektronikus kereskedelmi 

szabványoknak megfelelő szolgáltatási rendszerek és a közszférában kialakítandó elektronikus 

közbeszerzési szolgáltatásokkal támogatott üzleti folyamatok képesek legyenek az 

együttműködésre, azaz interoperábilisak legyenek (CEN BII Business Interoperability 

Interface). 

A versenyszférában alkalmazott rugalmas, de tipikus beszerzési folyamatokhoz képest a 

közbeszerzési eljárásrendek függnek a szereplők közszférában betöltött szerepétől (klasszikus, 

központi kormányzati beszerző szervezet, önkormányzat, közszolgáltató, illetve koncessziós 

szolgáltató, állami tulajdonú nagyvállalat, védelmi és biztonsági szervezet stb.) és a beszerzés 

tárgyától (áru, szolgáltatás, építési beruházás). 

Az egyes eljárásrendeken belül alkalmazható eljárástípusok: 

1. A közbeszerzési eljárások alapvető eljárástípusának tekinthető az úgynevezett nyílt 

eljárás. 

2. A két szakaszos, előminősítési szakaszt is tartalmazó úgynevezett meghívásos eljárás. 

3. A két szakaszos úgynevezett tárgyalásos eljárás. 

4. A teljes mértékben nem definiálható beszerzési tárgyak eljárástípusa az úgynevezett 

versenypárbeszéd. 

5. Egyes kutatási-fejlesztési területeken alkalmazható az úgynevezett Pre-Commercial 

Procurement, azaz a kereskedelmi forgalmazást megelőző beszerzések. 

6. A kizárólagosan elektronikusan gyakorolható dinamikus beszerzési rendszer. 

A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződésekkel meghatározott ellátási 

folyamatok szempontjából megkülönböztethetünk: 

a) Egy beszerzési ciklusban megvalósuló ellátásokat. 

b) Ismétlődő (tipikusan hosszabb idejű ellátási igényeket kielégítő) beszerzési ciklusokban 

megvalósuló ellátásokat. Ezek tipikus szerződési formája a keretmegállapodás, amely a 

szerződési feltételek határozottsága szerint lehet: all terms fixed, azaz minden feltétel 

meghatározott (ezt a verziót gyakran keretszerződésnek is nevezzük), és not all terms 

fixed or not in a binding manner, azaz nem minden feltétel meghatározott vagy nem 

kötelező érvényű. A beszerzői és szállítói oldal szereplőinek száma szerint one2one 

(egy-egy), one2many (egy-több), many2one (sok-egy), many2many (sok-sok) 

keretmegállapodásos konstrukciók ismertek. 

Látható, hogy a stratégia a nagyvállalati beszerzési technikákhoz leginkább hasonló üzleti 

folyamatmodellel a keretmegállapodással végződő meghívásos eljárástípus (az ennek 



megfelelő eljárástípust a közbeszerzésekben minősítési rendszernek nevezzük), illetve a 

taktikai beszerzések vonatkozásában a dinamikus beszerzési rendszer rendelkezik. 

Az elektronikus beszerzési technikák alkalmazhatósága szempontjából konszolidált (CEN BII 

szabvány szerinti) elektronikus közbeszerzési (üzleti)folyamat az alábbi főbb modulokból 

(vagy az újabban terjedő szervizorientált közelítési mód szerint inkább szervizekből) áll: 

A szerződés odaítéléséig tartó, úgynevezett pre award szakasz. 

- Elektronikus hirdetménykezelés (eNotification) 

- Elektronikus közbeszerzési eljárás (eTendering) 

- Közbeszerzési szerződés odaítélése (eAward) 

A szerződés odaítélését követően a szerződésszerű kötelezettségek teljesítését is magában 

foglaló úgynevezett post award szakasz. 

- Elektronikus katalógus a szerződésszerű teljesítések támogatására (eCatalog) 

- Elektronikus megrendelés (eOrdering) 

- Elektronikus teljesítés (eFulfillment) 

- Elektronikus számlázás (eInvoicing) 

- Elektronikus fizetés (ePayment) 

A közbeszerzésekben zajló folyamatokat kísérő dokumentumok, illetve adatok strukturáltsága 

alapján beszélhetünk baseline vagy egyszerű elektronikus közbeszerzésekről, amelyekben a 

dokumentumok többsége gépi (adat)feldolgozásra nem alkalmas. Az ezekben szereplő adatokat 

a dokumentumokat elolvasó human interface értelmezi, nyeri ki és dolgozza fel. Maguk a 

dokumentumok makro adatait (a dokumentum típusa, mérete, készítésének időpontja, 

tulajdonosa stb.) ebben az esetben is meg kell adni, és ezen a szinten a dokumentumok 

alkalmasak lesznek a gépi feldolgozásra, de magukban a dokumentumokban lévő tartalom nem 

hozzáférhető a machine interface számára. 

Az úgynevezett advanced, teljesen elektronikus közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési 

eljárásban szereplő dokumentumok strukturáltak, így tartalmuk is alkalmas gépi feldolgozásra, 

adatbázis-műveletek végrehajtására. 

Az elektronikus közbeszerzésekben alkalmazott, más szabványok által meghatározott 

technológiák közül kiemelt jelentőséggel bírnak az elektronikus aláírás (eSignature), az 

elektronikus katalógus (eCatalog), az elektronikus azonosítás (eIDAS), valamint a fordított 

elektronikus aukció mint alkalmazott technológiák. 

 



A közbeszerzési eljárások jogi rétegei mögött magát a megvalósítandó ellátást, illetve a 

közbeszerzési szereplők mint végfelhasználóknál végződő ellátási láncok értékteremtési 

lehetőségeit vizsgálva a következő további részfolyamatok érdemelnek figyelmet.  

Közbeszerzések tervezése 

A közbeszerzések tervezését és a közbeszerzési terv elkészítését a legtöbb országban a 

költségvetési terv benyújtásával párhuzamosan indítják és a költségvetési törvény elfogadását 

követően aktualizálják, véglegesítik. (Magyarországon a közbeszerzési terv elkészítésének 

határideje és közzététele nincs kötve a költségvetés tervezéséhez.) 

A közbeszerzési terv tárgy szerinti meghatározását az Európai Unió tagországaiban a CPV 

(Common Procurement Vocabulary) EU-s jogszabállyal meghatározott kategóriái szerint kell 

pozicionálni. A tervezett közbeszerzések ilyen értelmű klasszifikálása teremt aztán lehetőséget 

arra, hogy a közbeszerzések hatálya alá tartozó szervezetek nagy számban ismétlődő 

beszerzéseit tervszerű módon, aggregálva, úgynevezett központosított közbeszerzések 

keretében valósítsák meg, ahol maga a közbeszerzéseket lebonyolító szervezet általában 

jogszabállyal kijelölt központi beszerző szervezet (Central Contracting Body, CPB). A 

rendszeresen nem ismétlődő, ám adott beszerzési ciklusban számos szervezetnél jelentkező 

azonos tárgyú beszerzési igények kielégítését a közbeszerző szervezetek végezhetik alkalmi 

társulásban, úgynevezett joint procurement keretében, ahol a közbeszerzéseket lebonyolító 

felelős beszerző szervezet (responsible contracting body) általában valamelyik, az ilyen típusú 

beszerzések lebonyolítására megfelelő erőforrásokkal rendelkező közbeszerző szervezet az 

együttműködő szervezetek közül – vagy a központi beszerző szervezet, de ebben az esetben 

más minőségben. 

Az ilyen típusú (aggregált vagy kollaboratív) beszerzések előnyei jelentkezhetnek a nagyobb 

ellátási volumen révén nyerhető beszerzési potenciál (contracting power) révén, de emellett a 

professzionalizmus, a standardizáció is jelentős szerepet játszhat és alkothatja a közvetett vagy 

közvetlen értékteremtés elemeit. 

A közbeszerzési eljárások tervezését és megindítását publikus hirdetményekben kell minden 

érintett szereplő számára hozzáférhető módon – elektronikusan – közzétenni az Unió központi 

hirdetési felületén (TED, Tender Electronic Daily) illetve a tagországi felületeken 

(Közbeszerzési Értesítő). 

Az elektronikus eljárásokban az ajánlattevők elektronikusan elérik a közbeszerzési eljárások 

dokumentumait, kérdéseket tehetnek fel azzal kapcsolatban az ajánlatkérőnek, majd 

elektronikusan benyújthatják az ajánlataikat, amelyek bontása a határidő lejártát követően 

elektronikusan történik. 



A közbeszerzési eljárások során alkalmazott minősítési és értékelési technikák számos ponton 

eltérnek a versenyszférában alkalmazott értékelési módszertanoktól. 

A közbeszerzési eljárásokban beadott ajánlatokat először is értékelni kell aszerint, hogy 

formailag megfelel-e, vagyis tartalmaz-e minden előírt kelléket, mellékletet, dokumentumot az 

előírt formátumban. Ez a feltétel – remélhetően – a közeljövőben indítani tervezett hazai 

elektronikus közbeszerzési eljárásokban alapvetően teljesülni fog, mivel a rendszer várhatóan 

nem enged beadni olyan ajánlatot, amelyikből valamelyik elem hiányzik. 

Ezt követően a beadott ajánlatokat elemezni kell, hogy az ajánlattevővel szemben (csoportos, 

alvállalkozókat vagy erőforrást biztosító szervezeteket is tartalmazó ajánlatok esetében bármely 

szereplő) nem áll-e fenn valamilyen kizáró feltétel. 

A fentieket követően kerülhet sor annak a megvizsgálására, hogy az ajánlattevő alkalmas-e az 

ajánlatkérésben meghatározott pénzügyi, gazdasági, technikai és más erőforrásigényekkel 

meghatározott követelmények teljesítésére (referenciák). 

Fentieket követően kerül sor az ajánlatok – pénzügyi és technikai szempontok szerinti – 

vizsgálatára.  

A megfelelőnek minősített ajánlattevők – a versenyszférában alkalmazott kockázatelemzési 

módszerekkel meghatározott rangsorolástól eltérően – ettől a ponttól egyenlőnek minősülnek, 

és az ajánlatok további rangsorolása csak az ajánlatok pénzügyi és technikai adatai szerint 

történik. Ettől bizonyos mértékben eltér a tárgyalásos és a meghívásos eljárásokban alkalmazott 

értékelési technika, mivel ott a minősítési szakaszban a jelentkezőket rangsorolni kell, és csak 

a meghatározott számú legalkalmasabb jelentkezőt kell felkérni ajánlattételre. Viszont az 

ajánlati szakaszban az ajánlattételre felkért ajánlattevők már egyenlőnek minősülnek, és csak a 

pénzügyi, technikai ajánlataik alapján rangsorolják őket. Ez az értékelési, minősítési technika 

jelentős kockázati elemet visz a közbeszerzésekbe. 

Az Európai Unióban a határokon átnyúló közbeszerzések minősítési problémáinak eliminálása 

érdekében vezették be az úgynevezett ESPD-t (European Single Procurement Document), 

amely a tagországok szállítói minősítéssel kapcsolatos megfelelőségeinek követelményeit 

bemutató eCertis adatbázisra alapozva szándékozott egy olyan megoldást nyújtani az 

ajánlattevők számára, hogy az egyszer összeállított ESPD-dokumentumot (megfelelőségi 

nyilatkozat) több közbeszerzési eljárásban is felhasználhassák. Az ESPD-dokumentumokhoz – 

egyes fejlett adófizetői nyilvántartással rendelkező tagországokban – úgynevezett VCD 

(virtuális cégdosszié) is tartozhat, amelyben vagy azon keresztül elérhetők az ESPD-

nyilatkozatokban tett állításokat alátámasztó igazolások, dokumentumok.  

 



A megfelelőségi követelmények vizsgálata során az EU-s közbeszerzési irányelvek és az 

alkalmazott értékelési módszertanok között jelentős szerepet adnak a környezetvédelmi és 

fenntarthatósági követelmények vizsgálatai, amelyeket a környezetvédelmi védjegyekkel való 

tanúsítványokon, az ISO 14000 stb. auditokon és más környezetvédelmi védjegyeken keresztül, 

illetve környezetvédelmi és szociális szempontból érzékeny beszerzések esetében az ezekre 

kiterjedő, ezen aspektusokat is magukban foglaló értékelési metodika kötelező alkalmazásának 

előírásával biztosítják (Total Cost of Ownership, Life Cycle Costs stb.).  

Az elektronikus közbeszerzési eljárások post award szakaszában a ténylegesen megvalósuló 

beszerzésekben alkalmazott elektronikus technikák szinte egy az egyben megfeleltethetők a 

versenyszférában alkalmazott technikáknak (eCatalog, eOrdering, eConfirmation, eDelivery 

Note, eFulfillment, eInvoicing, ePayment) azzal a kiegészítéssel, hogy maga a szerződés és a 

partnermenedzsment sokkal szigorúbb elvárásokat támaszt mindkét szereplő irányában. 

2.8 Új trendek a beszerzés területén 

A beszerzés alapinformációkra támaszkodik, ilyenek például a piaci trendek, az árak, a 

keresletek vagy a termékfejlesztések. Ezek főként a beszerzést segítik, de segíthetnek a 

versenytársak tevékenységének felmérésében is (például ha egy konkurens feltűnően aktív – 

vagy éppen passzív – a nyersanyagbeszerzés piacán). A beszerzést és a vásárlást a partnerekhez 

fűződő információs kapcsolatok feltételei különböztetik meg.  

A kiszervezés (outsourcing, outside resource using) fontos jellemzője a mai vállalatoknak. 

Sok cég azért nyúl ehhez az eszközhöz, mert az alapvető tevékenységére kíván koncentrálni, és 

a támogató tevékenységeket inkább olyan partner kezébe adja, aki abban jobban teljesít (főleg 

azért, mert a másik cégnek éppen ez az alapvető képessége). Erre azért utalunk itt, mert gyakran 

a beszerzési osztály végzi a kiszervezés lebonyolítását. A „kiszervezni vagy nem kiszervezni” 

dilemmát a szakirodalom gyakran „make or buy”, azaz „készíteni vagy beszerezni” 

dilemmaként emlegeti, ami szintén a beszerzés érintettségét támasztja alá. A kiszervezés 

természetesen nem egyszeri tevékenység, folyamatos felülvizsgálatot igényel: legtöbbször ez a 

feladat is a beszerzési egységre hárul. Bizonyos esetekben visszaszervezésre (insourcing) vagy 

részleges kiszervezésre (co-sourcing) is szükség lehet.  

A számítógépes támogatás folyamatosan fejlődik, ami lehetővé teszi a vállalatok számára, 

hogy gyorsítsák (kevésbé időigényes adminisztráció), pontosítsák (például vonalkód), 

hatékonyabbá tegyék (kevesebb az elveszett áru) a teljes beszerzési folyamatot. 

A kapcsolatorientációra való átállás azt jelenti, hogy míg korábban a vevők csak egyedi 



megrendelések kapcsán érintkeztek a beszállítókkal, addig ma szorosabbra fűzik a 

kapcsolatokat, így mindkét fél számára előnyös pozíciót biztosítanak (elsősorban az 

informáltság és megbízhatóság terén). Így alakulnak ki stratégai partneri viszonyok, preferált 

beszállítói megállapodások. 

A beszerzési folyamat teljesen új koncepciója a proaktív beszerzés. Ez a vásárlás (vagy 

beszerzés) történeti fejlődésének egyik állomása. Az új felfogás lényege, hogy a beszerzési 

funkció érintettsége már azelőtt megkezdődik, hogy a beszállító kifejlesztette volna a terméket. 

A beszállítónak a termékfejlesztés előtti bekapcsolódása biztosítja a vevő számára azt, hogy az 

elkészülő termék érintett alkotóelemének fejlesztéséhez a beszállító is ötleteket adjon. Ez a fajta 

beszerzéskép jól beleillik az ellátásilánc-menedzsment stratégiai szemléletmódjába.  

A beszerzés befolyásolja a külvilágnak a vállalatról alkotott képét is. Ha például egy 

vállalat nem bánik korrektül a partnereivel (rendszeresen későn fizet), az alááshatja a cég 

hírnevét, fordított esetben pedig jót tehet a vállalat megítélésének. 

Az elektronikus eszközök használata, amelynek két főbb területe van: az operatív és/vagy 

a beszerzői háttérmunkát támogató rendszerek bevezetése (például elektronikus jóváhagyás, 

számlaigazolás) vagy a stratégiai beszerzői munkát támogató eszközök (e-aukciók, internetes 

árlejtéses versenyeztetés, e-RFQ19). 

A beszerzési kategóriamenedzsment, amely során a stratégiai beszerző a saját kategóriáját 

az átlagosnál mélyebben, alaposabban és analitikai szempontból menedzseli. 

2.9 A beszerzés kockázata, kapcsolati modellek 

Megismertük a főbb módszereket a beszállítók kiválasztására, most pedig bemutatjuk a 

kapcsolatmenedzsmentet, ahol a kapcsolat milyenségét tárjuk fel három alapstruktúra szerint. 

Ez által teljesebb lesz a kép a Kraljic-mátrix későbbi kifejtéséhez. 

2.9.1 Versenyeztető modell20 

Az ár alapján hasonlítja össze a beszállítókat, célja, hogy a legalacsonyabb áron szerezze 

be a szükséges termékeket. Nem bizalomra épül a kapcsolat, hanem ellenfélként kezeli a 

beszállítót, és hatalmat gyakorol rajta. Jellemzői az információ-visszatartás, a viták, a feszült 

együttműködés. A kapcsolat rövid távú, a rendelések alkalomszerűek és a szerződések 

szabályozottak. Az ügyleteket a „nyertes-vesztes” felállás jellemzi. 

 
19 Request For Quotation, vagyis ajánlatkérési/tételi felhívás. 
20 SZEGEDI–PREZENSZKI 2012. 



2.9.2 Együttműködési modell 

A vevő partnerként dolgozik együtt a beszállítóval, a problémákat közösen oldják meg. Az 

együttműködés hosszú távra jön létre. Az információ-visszatartás nem jellemző, a „nyertes-

nyertes” felállást próbálják érvényesíteni. A szállítási szerződés rugalmas, és a kapcsolat 

bizalomra épül. Az 1. táblázat tartalmazza a versenyeztető és az együttműködési modellt kilenc 

szempont alapján. 

 

Szempontok Versenyeztető modell Együttműködő modell 

Kapcsolat jellege 

riválisnak tekinti a 

beszállítót, nincs bizalom a 

felek között 

a beszállító partner, bizalom 

van a két fél között, 

tájékoztatják egymást 

Szállítók száma sok egy vagy kevés 

Kapcsolat hossza rövid távú, egyszeri hosszú távú 

Közös tevékenység nincs előfordulhat 

Szerződés szervezett flexibilis 

Rendelés időszakos sorozatos 

Tárgyalási módszer „vesztes-nyertes” egyezség 

A szállító kiválasztása versenyhelyzet értekezlet 

1. táblázat: A versenyeztető modell összehasonlítása az együttműködő modellel 21 

2.9.3 Stratégiai partnerkapcsolat 

A stratégiai partnerkapcsolat az együttműködési modellből szokott kialakulni, miután már 

ismerik a felek egymást, kölcsönös bizalom van köztük. A különbség az előzőhöz képest, hogy 

itt már integrált megoldások is jellemzik a kapcsolatot ismeretek, eszközök és az erőforrások 

segítségével. Együttműködésüket összehangoltan végzik, komplex beszerzési feladatokat 

oldanak meg. Az hosszú távú együttműködés mind a két fél érdeke, ez stabilitást eredményez, 

és általa a beszerzési feladatok kiszámíthatóbbá válnak. 

Attól függően kell a döntést a módszerről meghozunk, hogy a beszerzési piacon mekkora 

volument képvisel a vállalat beszerzése.  

2.10 Kraljic-mátrix 

A Kraljic-mátrix22 lehetőséget ad a beszállítói politika átfogó, megalapozott kialakítására. 

A Kraljic-mátrixot két szempontból vizsgálhatjuk:  

- a beszerzés kockázata a külső kockázatot mutatja, annak a valószínűségét, hogy az adott 

terméket sikerül-e megvásárolni a különböző okok miatt. 

 
21 Saját szerkesztés, forrás: JUHÁSZNÉ ÁBRY 2015. 
22 ESSE Bálint (2008): A beszállító-kiválasztási döntés szempontjai. Budapesti Corvinus Egyetem, 

Vállalatgazdaságtan intézet, 90. sz. Műhelytanulmány. 



- a beszerzés fontossága a belső kockázat, azt mutatja, hogy milyen hatással van a 

vállalatra, hogyha egy terméket nem sikerül beszerezni. 

A termékeinket be kell sorolni ebbe a mátrixba, és a négy osztálynak megfelelően (a 

beszerzés kockázata alacsony vagy magas, illetve a beszerzés fontossága alacsony vagy 

magas) kell eldönteni, hogy versenyeztető vagy együttműködő politikát érdemes-e 

működtetni. 

2.11 ABC-elemzés23 

Az ABC-elemzés Pareto olasz közgazdász által megfigyelt tapasztalati tényen alapszik, 

amely szerint a termékféleségek 20%-a jelenti a raktári készletérték 80%-át, vagy az 

értékesítés 80%-át adja a termékek 20%-a. Szokták ezt az úgynevezett 80/20-as szabálynak 

is, vagy Pareto-elvnek nevezni. 

Az ABC-elemzés célja tehát, hogy meghatározza az eltérő fontosságú elemeket úgy, hogy 

azokat három fő kategóriába sorolja (20. sz. ábra). A készletezési egységek (stock keeping 

units – SKU) kategorizálásához az egyes termékek éves értékesített értékét csökkenő 

sorrendbe rendezzük, majd az egyes cikkek kumulált értékének megoszlását vizsgáljuk. 

Az ABC-módszer alkalmazásának előnye, hogy használata egyszerű, az eredmények 

könnyen értelmezhetők a Pareto–Lorenz görbe megszerkesztésével. Hátránya, hogy 

múltbéli adatokkal dolgozunk, illetve minőségi faktorokat nem vesz figyelembe.  

               

 
20. sz. ábra: Pareto–Lorenz-görbe24  

 
23 LAKATOS Péter – NÉMETH Gyöngyi – RÉGER Béla (2015): Termékportfólió-tisztítás dilemmája. In ERCSEY Ida 

– SZEGEDI Zoltán (szerk.): Fenntartható fejlődés és innováció: Esettanulmányok objektív és szubjektív 

megközelítésben. Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft. 239. 
24 Forrás: SZEGEDI–PREZENSZKI 2003. 



 

  

2.12 A készletek értelmezése, készletgazdálkodás  

A készletgazdálkodás feladata, hogy biztosítsa a gazdasági tevékenység működéséhez 

szükséges készleteket mennyiségben, minőségben, összetételben. A rendelés, a beszerzés, az 

előállítás, a szállítás, a raktározás költségeit és az esetleges készlethiányból származó 

veszteségeket minimalizálni kell. A készletgazdálkodás nagy része az anyag- vagy 

árugazdálkodás, mivel a tevékenységhez szükséges készletek 60–70%-a anyag (termelő 

tevékenységet folytató vállalkozásnál) vagy áru (kereskedelmi tevékenységet végző 

vállalkozásnál).25 

A készletezési tevékenység a vállalati működés fontos eleme, amelynek funkciója az 

egész vállalatot átfogja. Több vállalati szervezetben is megjelenik. A marketingrendszer 

keretében (a fogyasztóorientált marketing kialakulásának érdekében), a termelésben (amelynek 

inputja is, outputja is a készlethez kapcsolódik) és a pénzügyben is (mint a vállalat 

pénzeszközeinek egyik fő befektetési területe).  

A készletezési rendszerre vonatkozó autonóm cél nem adható meg. Olyan célokról 

beszélhetünk, amelyek a magasabb hierarchikus szinten lévő rendszerek, önálló érdekekkel 

rendelkező szervezetből származtathatóak. Ebből a szempontból a legnagyobb hatású az a 

vállalat, amelynek önálló célja van. A cél tehát a szükségletkielégítésben jelenik meg, egészen 

pontosan a gazdaságos szükségletkielégítésben.26  

A befektetett eszközök nagysága: a vállalatvezetésnek az az érdeke, hogy a rendelkezésre 

álló tőkeállomány megfelelő részét fektesse a készletekbe. A készletek a megtérülési 

folyamatból az időlegesen kivont eszközöket jelentik, így a tőke megtérülési idejét lassítják, 

viszont a megtérülési folyamatok zavartalanságát kedvezően befolyásolják. Mérlegelni kell, 

hogy igazolja-e a vállalatvezető számára a magasabb kiszolgálási szint a nagyobb befektetést. 

A vállalatműködés rugalmassága: fontos, hogy a vállalat a készletek alakulását illetően 

megőrizze a vállalati működés rugalmasságát a külső kapcsolatokban és a belső folyamatokban 

egyaránt. 

A készletekkel kapcsolatos ráfordítások: a gazdaságos (vagy optimális) 

szükségletkielégítés értékmérője a ráfordítások szintje, az optimumkritérium a ráfordítások 

 
25 CHIKÁN Attila (1984): A vállalati készletezési politika. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 110–123. 
26 DEMETER Krisztina (2008): Tevékenységmenedzsment. Budapest, Aula. 175, 176. 

 



minimalizálása. Amellett, hogy abban érdekelt a vállalat, hogy a készletekkel kapcsolatos 

tőkejellegű ráfordításokat minimalizálja, ugyanez a folyamatos ráfordításokra is érvényes. Ezek 

elsősorban termékszinten merülnek fel és az egyes termékekből tartandó készletek megfelelő 

mértékétől függnek. A ráfordítások meghatározása termékszintű döntést igényel. 

A készletgazdálkodás feladatát akár egy mondatban is meg lehetne fogalmazni: a 

megfelelő anyagok biztosítása a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben és a megfelelő 

minőségben. Természetesen ez csak a lecsupaszított lényeg, mert a feladatok ennél lényegesen 

összetettebbek, nagyon sok mindenre kiterjedőek. 

Anyagszükséglet, készlettervezés: meghatározza a különböző szükségleteket, hogy milyen 

termék, mikor és milyen mennyiségben legyen elérhető. 

Termelésütemezés: a szükségletekből kiindulva figyelembe kell venni a rendelkezésre 

álló erőforrásokat.  

Beszerzés: feladata a kívánt árut az adott időre megrendelni és rendelkezésre bocsátani. 

Mérlegelni kell a rendelhető gazdaságos mennyiségeket, a beszerzési árakat és szállítási 

határidőket egyaránt. 

A jó szállítók kiválasztásának legfőbb szempontjai: időben történő szállítás, állandó jó 

minőség, megfelelő árak, megbízhatóság, valamint törekvés az igényeinknek való megfelelésre. 

Áruátvevő részleg: ez felelős a beérkező áruk fizikai átvételéért, mozgatásáért és a 

megfelelő raktárhelyre való betárolásért. 

Tárolás: az árunak meg kell őriznie eredeti minőségét. Figyelni kell arra, hogy ne 

sérüljön, és ne váljon használhatatlanná, mire szükség lesz rá. Tehát a készletgazdálkodásnak a 

feladatai közé tartozik, hogy mielőtt az áru beérkezik, megbizonyosodjon annak megfelelő 

tárolási lehetőségéről. 

A termék belső mozgása: fő cél, hogy a megfelelő áru időben a megfelelő helyen legyen. 

Ez elsősorban a gyártó vállalatoknál lényeges. 

A szállítás módja: mérlegelni kell a költségeket, a gyorsaságot és a termék tulajdonságait. 

A szállítmányozó kiválasztása ugyanolyan fontos, mint a szállítók kiválasztása, és hasonló 

kritériumok alapján történik. 

Készlethiány, illetve a többlet kezelése: ez is a készletgazdálkodás egyik fontos feladatai 

közé tartozik. Tisztában kell lenni az elfogadott normákkal és számolni kell vele tervezéskor. 

A készletek folyamatos figyelése: e nélkül nem lehet hatékony készletgazdálkodást 

folytatni, hiszen az adatok pontossága, megbízhatósága és teljeskörűsége befolyásolja az egész 



tervezőrendszert. Fontos, hogy tisztában legyünk a rendelt mennyiségekkel, az úton lévő 

termékekkel, a gyártásban lévő anyagokkal és a raktáron található árukkal. 

Minőségellenőrzés: bár nem a készlettervező feladatai közé tartozik, rendkívül szoros 

kapcsolat, illetve információáramlás kell ahhoz, hogy hatékonyan működjön. A minőségi 

követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, a karanténraktárak elméleti kezelése, a 

szállítók vizsgálata mind ide köthető, ezen kívül még rengeteg dologgal érintkezik.27 

2.13  A készletek fogalma és szerepe 

„Készletek alatt mindazon anyagi javakat, termékeket értjük, amelyek egy adott 

időpontban a vállalatnál rendelkezésre állnak”28 

A készletgazdálkodás központjában a készletek állnak, mint a rendszer erőforrásai. A 

készletek azért tekinthetőek erőforrásnak, mert a vállalat működéséhez nem egyszerűen 

anyagokra, illetve termékekre van szükség, hanem azok készletére is.  

A készlet szó közgazdasági értelmén kívül egy általánosabb fogalmat is jelöl az állomány 

szinonimájaként. A készletekkel kapcsolatos megállapítások nagy része szélesebb fogalmi 

körre is kiterjeszthető. A tartalmi azonosság igazolásaként fogható fel, hogy Keynes a 

készpénztartás, illetve a likviditás lélektani és gazdasági ösztönzőit az alábbiakban határozza 

meg: 

– jövedelmi motívum: a jövedelem kézhezvétele és az elköltése közti időszak 

áthidalása; 

– üzleti motívum: az üzleti költségek felmerülése és az értékesített tételek utáni 

bevételek kézhezvétele közti időszak áthidalása; 

– óvatossági motívum: tartalékolás hirtelen kiadást igénylő véletlen eseményekre, 

előre nem látott előnyös vásárlásokra; 

– spekulációs motívum: a pénzpiac alakulásából adódó lehetőségek kihasználása. 

Ezek a motívumok nagyon nagymértékben hasonlítanak a készlettartás motívumaihoz.  

A készletek egyéb fontos jellemzői: 

– addig terjed, amíg van helye; 

– okot ad külső raktárak igénybevételére; 

– szavatossága van; 

–  anyagi értéke van; 

 
27 NÉMON Zoltán (2009): Logisztika I. Budapest, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. 115. 
28 KOLTAI Tamás (2006): Termelésmenedzsment. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 29, 29–33. 

 



–  költséges; 

–  felemészti a befektetett tőkét; 

–  korlátozza az új lehetőségeket; 

–  korlátozza az új termékek kifejlesztését; 

–  mindenki ügye; 

–  menedzselni kell; 

–  a menedzsment teljesítményének a mércéje. 

Ez a felsorolás is azt bizonyítja, hogy a készletgazdálkodás, a készletek optimalizálása 

mindegyik vállalatnál komoly érdek, ha valóban siker- és profitorientált szeretne lenni.29 

2.14 Klasszifikáció 

A készleteket könnyebben tudjuk nyilvántartani, kezelni, és könnyebben tudunk velük 

tervezni, ha bizonyos szempontok alapján osztályozzuk, strukturáljuk a készletállományt.  

A következő felsorolás a termékek különböző kritériumok szerinti csoportosítását 

mutatja: 

– a szükségleti szintek alapján megkülönböztetünk alapanyagokat, segédanyagokat, 

félkész termékeket, alkatrészeket, javításhoz, működtetéshez szükséges 

tartalékanyagokat; 

– a beszerzés gyakorisága alapján ritkán vagy gyakran, illetve periodicitása van a 

beszerzésnek, vagy ad hoc jelleggel történik; 

– az értékesítés készletről vagy konkrét igényre való beszerzés alapján történik-e. Ez 

utóbbinak nagy a rizikófaktora, nagy értékű, nehezen kiszámítható kereslettel bíró 

termékeknél használatos módszer; 

– fizikai tulajdonságuk alapján is osztályozhatjuk a termékeket (például halmazállapot, 

stabilitás vagy veszélyesség). Ezek különböző kezelést, tárolást igényelnek és a 

rendelhető mennyiségnek is korlátot szabhatnak; 

– a szállítás módja, feltételei is meghatározhatják a készlettervezést. A kis távolságból 

saját teherautóval szállított termékeket valószínűleg gyakrabban, kisebb 

mennyiségben rendelik, mint a messzebbről érkező szállítmányozó vállalat által 

transzportált árukat. Itt egészen más rendeléspolitikát alkalmaznak.30 

 
29 NÉMON 2009. 115. 

 
30 NÉMON 2009. 115. 



2.15 Készletfunkciók, típusok 

Úton lévő (pipeline) vagy tranzit készletek, amelyek a szállítótól a megrendelő vállalatig, 

a vállalattól a fogyasztóig vagy a gyártási folyamatok között vannak úton, szállítás, illetve 

tárolás alatt. Ezek a készletek nem szüntethetőek meg mindaddig, amíg a fizikai távolságok 

léteznek. Ellenben az idő csökkenthető, illetve a transzport módja megválasztható a 

gazdaságosság érdekében. 

A cikluskészletek a menedzsment döntése alapján keletkeznek. Ezeket nem egységenként, 

hanem optimális gyártási tételenként értékesítik, illetve készletezik. Ezt a gazdaságosság 

kívánja meg, mivel így a készlettartás költsége kisebb. Mintha kisebb tételeket gyakrabban 

rendelnének. 

A biztonsági vagy pufferkészletek azt a célt szolgálják, hogy a váratlan igényeket 

kielégítsék, valamint az esetleges beszerzési gondokkal szemben védelmet nyújtsanak (például 

ha késik a szállítás, ha sztrájkolnak, ha megnő az átfutási idő). Mivel a készlet finanszírozása 

drága, a nagyságának megválasztásakor óvatosnak kell lenni. Elsősorban a rizikófaktorokat kell 

minimalizálni megbízható, rugalmas szállító választásával, az igények pontosabb becslésével. 

Valamint meg kell találni azt az egyensúlyt, ahol a biztonsági készlet tartása nem kerül többe, 

mint az elveszett eladások. A biztonsági készlet definíciója: 

„Az a készletszint, amely arra szolgál, hogy a szállítási készség még szokatlan 

szükségletingadozások, a beszállítás késedelme vagy a készlet vezetésében fellépő egyéb 

pontatlanságok mellett is biztosítva legyen.”31 

A biztonsági készlet tehát az a készlet, amelyet egy vállalkozás azért tart, hogy a 

termelése biztosítva legyen, ne álljon meg az esetlegesen fellépő problémák következtében. A 

szakirodalom tanulmányozása során többfajta megnevezéssel is lehet találkozni, ezek a 

fluktuációs, az ütköző, a puffer-, a minimum-, illetve a tartalékkészlet. 

Megelőző készletek, vagyis a szezonalitásra való felkészülés, illetve a várható áremelés 

előtti vásárlás. A biztonsági készletekkel ellentétben nem az esetleges bizonytalanság ellen 

védekezik, illetve készül fel a vállalat, hanem az előre jól látható dolgok ellen. Az események 

bekövetkezése könnyebben valószínűsíthető, így a menedzsmentnek is egyszerűbb a döntés 

meghozatala, mint a biztonsági készleteknél. Ugyanakkor a kisebb vállalatoknál felmerül a 

 
31Forrás: http://logcontrol.hu/analysis/an_om.htm HTML címen, Letöltve: 2017.02.04. – nem tudom megnyitni. 
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könnyebb döntéshozatal mellett a pénz kérdése is, hiszen nem mindegyik vállalatnál van erre 

elkülönített alap. 

Decoupling készletek a költségeken múlnak, illetve azon, hogy mennyivel lesz 

rugalmasabb az üzemeltetés a tartásuk mellett. A félkész termékeknél akkor érdemes ilyen 

készletet tartani, ha az adott termék többféle módon is felhasználható, de egyelőre nem tudni, 

hogy mikor és melyik adott feladatba kerül be. Ilyenkor, ha olcsóbb készletezni, mint a 

gyártósort leállítani, akkor érdemes ezt a megoldást használni, illetve abban az esetben, ha 

magas fokú rugalmasság indokolt. Természetesen megfelelő gépsorokkal és megfelelő 

gyártásszervezéssel ezek a készletek csökkenthetők, illetve a JIT-elv szerint működő 

rendszerek esetén a tárolási igény részlegesen vagy teljesen megszűnhet.32 

2.16 A tervezés 

Minden készlettípushoz különböző döntések tartoznak. Viszont egy stratégiai döntést – 

amelyet feltehetően valamilyen cselekvés vagy cselekvéssorozat követ – hosszú tervezés előz 

meg. A készletek tervezésének összhangban kell lennie a vállalat többi tervével is.33 

Egy jól átgondolt tervezéssel jelentősen megalapozhatjuk a helyes döntést és a sikert. Ez a 

hatékony készlettervezésnél és készletgazdálkodásnál sincsen másképp. 

Még az egyszerűnek tűnő kérdések is, hogy honnan, mikor és mennyit szerezzünk be, 

komoly megfontolást, tervezést, számolást igényelnek. 

A tervezés menete a következő: 

– a vállalati tervezés szintjén folyik éves gyakorisággal az üzleti tervezés, amely 

meghatározza a szervezet céljait, a gyártást, az operatív működést és informatikai 

rendszerének irányelveit; 

– a felső vezetői tervezés havi gyakorisággal elkészíti az értékesítési, disztribúciós, 

erőforrás-elosztási és termelési terveket; 

– az utóbbinak alárendelve készül a termelésmenedzsment, illetve a 

készletgazdálkodás által a termelési vezérprogram, a kapacitásterv és az 

anyag/termékszükséglet-tervezés, amelyeket különféle adatbázisok szolgálnak; 

– ezek után történik a végrehajtás, vagyis a rendelés feladása, a műhelyszintű 

termelésirányítás, vagyis a rendelés, a raktári készletellenőrzés, a foglalás, az 

utalványozás, a kivét, a szállítás/anyagmozgatás, a felhasználás, a könyvelés, a 

termelés számbavétele és a felhasználás(ok) elemzése; 

 
32 KOLTAI 2006. 29, 29–33. 
33 FÖLDESI 2006.  



–  a végrehajtást követően nem szabad elfelejteni a teljesítmények mérését, értékelését. 

A hierarchikus felsorolásból hiányzik, bár mindenhol jelen, van az ellenőrzés és a 

visszacsatolás folyamata, amelyek esetleg új döntéseket, tervbeli módosításokat 

eredményezhetnek.34 

2.17 A készletezési mechanizmusok és előrejelzési technikák 

2.17.1 A készletezési mechanizmusok 

A készletezési mechanizmusok kiválasztásánál azt kell eldönteni, hogy mikor és mennyit 

rendeljünk a termelés zavartalan működése érdekében. El kell dönteni azt is, hogy: 

- rögzített időközönként rögzített tételnagyságot, 

- rögzített időközönként a legnagyobb készletszintre való feltöltést, 

- a meghatározott készletszint elérésekor rögzített tételnagyságot, 

- a meghatározott készletszint elérésekor a legnagyobb készletszintre való feltöltést 

válasszuk-e. 

Az rögzített időközönként rögzített tételnagyság (t-Q) készletezési mechanizmus (21. ábra) 

alkalmazásakor a készletszint akkor tartható átlagos szinten egy periódus alatt, ha a 

készletfelhasználási ráta állandó, és az utánpótlás a periódus végén időben beérkezik. 

Amennyiben a fenti kettő közül valamelyik követelmény nem teljesül, hiány vagy magas 

készletszint valósul meg, amelynek költsége aránytalanul drága lehet, így látható, hogy ez a 

típusú készletezési politika a váratlan eseményeket nem tudja kezelni. 

 

21. sz. ábra: t-Q mechanizmus35  

A rögzített időközönként a legnagyobb készletszintre való feltöltést (t-S) más néven ciklikus 

készletezési mechanizmusnak is nevezzük (22. ábra). A készletszintet csak a periódus végén 
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ellenőrizzük, és ekkor döntjük el, hogy pontosan mekkora az a Q mennyiség, amely a maximális 

S készletszint eléréséhez szükséges. Hasonlóan az előző mechanizmushoz itt is előfordulhat 

hiány, hogyha megváltozik a felhasználás üteme. Könnyen előfordulhat, hogy ciklusonként 

más-más Q mennyiséget szükséges rendelni, így a rendelési tételnagyság gyakran változik. A 

folyamatosan változó beszerzési mennyiségek rendelésének hátránya, hogy eleshetünk a 

szállítók által nyújtható kedvezményektől. A véletlen eseményektől ez a politika sem véd, 

illetve csak nagyon magas készletszinttel biztosíthatjuk az ellátást. Előnye, hogy nincs szükség 

folyamatos készletellenőrzésre, hiszen mindig a periódus végén történik az ellenőrzés és a 

rendelés, amelynek időpontja, ütemezése könnyedén kialakítható (rendelési naptár).36 

 

22. sz. ábra: t-S mechanizmus37  

Meghatározott készletszint (s) elérésekor rögzített tételnagyságot (Q) rendelünk. 

Az úgynevezett kétraktáras készletezési stratégiában (25. ábra) az s minimális rendelési 

szint vagy újrarendelési pont elérésekor előre meghatározott Q mennyiséget rendelünk. 

 

23. sz. ábra: s-Q mechanizmus38  
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Az ábrán látható, hogy a ciklusidő (t1, t2,…,tn) a folyamatos készletfigyelés miatt változó 

értékű. A ciklus két szakaszra bontható. Az első szakasz a tétel megérkezésétől az s 

újrarendelési pont eléréséig tartó időszak, a második szakasz a rendelés feladásától a tétel 

beérkezéséig tart. A második szakasz hossza így az utánpótlási időtől (τ) függ. Könnyen 

belátható, hogy készlethiány csak a második szakaszon keletkezhet, és két okból következhet 

be. Egyrészt akkor, ha az utánpótlási idő nem normálisan, véletlenszerűen elhúzódik, másrészt 

akkor, ha normális utánpótlási idő alatt a felhasználás üteme megváltozik, pontosabban a 

felhasználási ráta növekszik. 

A 23. ábrát tanulmányozva magyarázatot kapunk a kétraktáras elnevezésre is. A ciklus első 

szakaszán a felhasználás az s készletszint (amit biztonsági készletnek is tekinthetünk) feletti 

úgynevezett készletraktárból történik, a második szakaszon pedig az utánpótlási idő alatt a 

biztonsági készletből, amelyet biztonsági raktárnak nevezünk. 

A kétraktáras működési politika előnye az önszabályozó képesség. Automatikusan képes 

kiegyenlíteni a különböző időben és mennyiségben jelentkező igényeket.  

A kétraktáras működési politika hátránya, hogy erősen ingadozó felhasználás vagy kereslet 

esetén készletigényes, nem garantálja a hiány elkerülését és folyamatos készletellenőrzést 

igényel.  

A kétraktáras működési politika alkalmazása akkor javasolt, ha a felhasználás vagy a 

kereslet ingadozása nem szélsőséges, és ha az utánpótlási idő közel állandó, valamint a 

készlettartás és a hiányköltségek viszonylag magasak. 

A meghatározott készletszint (s) elérésekor a legnagyobb készletszintre (S) való feltöltést 

csillapításos készletezési mechanizmusnak hívjuk. Ebben az esetben is szükséges a készletek 

folyamatos figyelése. Amikor a készlet eléri az s minimális készletszintet, akkor kerül sor a Q 

tétel megrendelésére, tehát a ciklusok hossza változó. Ez a készletezési politika a beszerzendő 

Q mennyiséget oly módon határozza meg, hogy figyelembe veszi a feltöltési/utánpótlási idő 

alatt végbemenő várható készletcsökkenést is. A Q mennyiség az S maximális készlet és a 

ciklus végén megmaradó készlet különbsége lesz, így a Q tétel ingadozó lehet. Ha a felhasználás 

üteme az utánpótlási idő alatt felgyorsul, vagy éppen az utánpótlási idő megnövekszik, akkor 

hiány fordulhat elő.  



 

24. sz. ábra: s-S mechanizmus39  

A csillapításos készletezési mechanizmus előnye, hogy a feltöltés időpontja és mennyisége 

teljes egészében a kereslet függvénye. Egy-egy készletezési egység (SKU) esetén szükséges 

ismerni a raktárkapacitást és előre meghatározni a maximális készletszintet. Hátránya, hogy 

erősen változó felhasználás esetén csak nagyon magas S készletszint mellett vagy nagyon rövid 

utánpótlási idővel tudjuk elkerülni a hiányt. A változó rendelési mennyiség és ciklusidő miatt 

magas lehet az utánpótlási költség.40 

2.17.2 Előrejelzések és a költségek 

„A termelésmenedzsment szinte valamennyi feladatának megoldásához nélkülözhetetlen 

a gyártott termék vagy nyújtott szolgáltatás iránti igény várható mennyiségének meghatározása. 

A kapacitások nagyságát rendszerint a várható igény alapján határozza meg a 

menedzsment…”41 

A készletezési rendszer mozgatórugója a kereslet vagy az igény. (Itt az igény és kereslet 

között nem teszünk különbséget.) Az igény az outputoldalon húzóhatást gyakorol a készletre, 

amelynek fontos jellemzői a mennyiség, illetve annak időbeli változása. Az igény realizálása 

csökkenti a készletet, ami az inputoldalon megrendelést generál. A készletezés számára ezért 

nélkülözhetetlen információ az adott anyagra vonatkozó, időben változó igénynagyság 

ismerete, amely előrejelzéssel határozható meg. 

A beszerzendő anyagok különböző szempontok szerint csoportosíthatók, amelyek közül az 

igények előrejelzése szempontjából az egyik legfontosabb, hogy az adott anyag iránti igény 

nagysága függ-e más anyagokra vonatkozó igényektől vagy sem. Az olyan anyagokat, amelyek 
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felhasználása között nem tárható fel összefüggés (arányos felhasználási igény), független 

keresletűeknek nevezzük. Ilyen anyagok a  göngyölegek, a munkaruha, az irodaszerek vagy az 

üzemanyagok. Ezeknek a beszerzése egymástól függetlenül, önállóan szervezhető. 

Az anyagok másik csoportjánál az igények összefüggenek, így ezek esetében arányos 

felhasználási igény állapítható meg. Ezek a függő keresletű anyagok, amelyeket egymáshoz 

viszonyítva meghatározott arányban használjuk fel. Például egy előre gyártott elemekből 

készülő kétajtós szekrény összeszereléséhez egy korpusz, két ajtó, 4db polcelem, 8 db kicsapó 

pánt, 16 db csavar stb. szükséges. Vagyis ezekből az adatokból pontosan kiszámítható, hogy z 

db szekrény gyártásához hány darab ajtóra, polcelemre, kicsapó pántra, csavarra, stb. lesz 

szükség. 

Ha kereskedelemről, piacról beszélünk, különösen fontos a változásokat előre 

megbecsülnünk, mivel terveinket a feltételek, körülmények változása nagymértékben 

befolyásolhatja. 

A készletgazdálkodást érintő témák, mint a termékek tervezett felhasználási köre, a 

beszerzési körülmények alakulása, a piac, a piaci feltételek változása, a technológia fejlődése, 

az árak alakulásának ismerete mind nagyon fontosak annak érdekében, hogy jó döntéseket 

tudjunk hozni. 

A készletezés szempontjából a tervezés alapjául szolgáló eladási előrejelzés az egyik 

legfontosabb kiindulási adat. Ez tulajdonképpen magában foglalja rengeteg tényező tendenciáit 

is (piaci változások, a termékportfólió alakulása, a termék életciklusa, szezonalitás). A tervezett 

eladási adatok biztosításáért a marketingosztály a felelős. Értelemszerűen a késztermékek 

szintjére vonatkozik a marketing becslése, ezután már a készlettervezés feladata azokat tovább 

bontani a megfelelő szintekre, ha szükséges. Ebben a folyamatban egy kicsit hálátlan szerep jut 

a készletgazdálkodással foglalkozónak, mivel a kapott rossz előrejelzés hamar feledésbe merül, 

ha azonban az erre alapuló készletek túl nagyok, vagy hiány keletkezik valamelyik termékből, 

az nehezen felejthető tényként jelenik meg a vállalat életében. 

Természetesen a marketingnek sincs könnyű dolga az adatok készítésekor, mivel minél 

messzebbre tekint előre, annál nehezebb pontos adatokat adni. Ezért kell rendszeresen 

felülvizsgálni, illetve a legfrissebb tudással átértékelni egy bizonyos időhorizonton belül a 

tervezett adatokat. A gördülő előrejelzés általában egy éves időszakot tekint előre és havonta 

javítja a tartalmazott információkat. 



Érdemes a vállalat érdekében a szállítókkal az ütemtervet megosztani a következő 

előnyök érdekében: 

– alacsonyabb árak; 

– alacsonyabb készletek; 

– jobb anyag-rendelkezésreállási terv; 

– a szállító megbízhatósága javul; 

– jobb üzletmenet a szállítóknak és a vevőknek.42 

2.17.3 Előrejelzési technikák 

A függő és független keresletű anyagok igényének tervezése eltér egymástól, vagyis az 

anyagigény meghatározásakor követett eljárás függ attól, hogy függő vagy független keresletű 

anyagról van-e szó. 

A független keresletű anyagok esetén előrejelzést tehetünk kvalitatív vagy kvantitatív 

módon (27. ábra). Az előbbi esetben az előrejelzés általában egy vagy több szakértő személyes 

véleménye vagy ítélete, amit véleményalkotásnak nevezünk. Például az értékesítésben, a 

marketingben dolgozók megadják a saját területükkel kapcsolatos előrejelzéseiket, 

tapasztalataikat és a várható trendeket. Ezt a módszert legtöbbször abban az esetben 

alkalmazzák, ha nincsenek múltbeli adataik egy termékről, illetve, ha ugyan van információ, az 

azonban nem alkalmas arra, hogy jövőbeni igényt lehessen vele kalkulálni. 

 

25. sz. ábra: Független igények előrejelzési módszerei43  

A kvantitatív megközelítések az elmúlt időszakok adatainak vizsgálatával próbálják előre 

jelezni a jövőt. Két különböző kvantitatív előrejelzési módszer használatos. Mindkettő, az 
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idősor-analízis és a regresszióanalízis is ismert statisztikai módszer. Egy statisztikai idősor 

egyszerűen valamely valószínűségi változó számértékeinek a sorozata egy időintervallumban. 

Például egy meghatározott cikk napi piaczárási készlete egy év folyamán idősort alkot. Az 

idősor-analízis olyan módszereket használ, amelyek a megfigyelt adatok alapján a szóban forgó 

valószínűségi változó jövőbeli értékeire adnak előrejelzést. 

A regresszióanalízisben az előre jelezni kívánt változót (a függő változót) más (független) 

változók függvényében fejezzük ki. Például egy könyv teljes forgalma egy időszakban 

összefüggésbe hozható az időszak alatti postai rendelésekkel. Az előző időszak postai 

rendeléseinek és a teljes forgalomnak az adatai alapul szolgálhatnak egy jövendő időszak teljes 

forgalmának az előrejelzésére a korábbi postai rendelések ismeretében.  

Az említett előrejelzési módszerek persze kombinálhatók egymással. Általában a 

véleményalkotást az idősor-analízissel együtt alkalmazzák. 

A függő keresletű anyagok (adott termék előállításához szükséges alapanyagok, 

alkatrészek, félkész termékek stb.) igényének meghatározása a gyártástervezés keretei között 

valósul meg.44  

A gyártási folyamat tervezésének kiindulópontja és az összes további tervezés alapja a 

gyártási program, amely az értékesítési folyamattal szorosan összehangoltan működik. A 

gyártási programtervezés pontossága nagymértékben befolyásolja az egész vállalat (üzem, 

gyár) gyártási és irányítási rendszerének hatékonyságát, valamint az ezzel kapcsolatos 

logisztikai ráfordítások nagyságát. 

 

26. sz. ábra: A függő igények meghatározási módszerei45  
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A gyártási programtervezés keretein belül kell meghatározni a gyártandó termékek fajtáját, 

mennyiségét és elkészítésének időpontját. Ekkor általában úgynevezett elsődleges 

igényfelmérésre, azaz a terméket felvevő piac várható igényére támaszkodhatunk. Az 

elsődleges igény származhat tényleges vagy prognosztizált vevői megrendelésekből. Az 

optimális gyártási program kidolgozása érdekében az értékesítési prognózisok, előrejelzések 

alapján különböző gyártási alternatívákat kell meghatározni, esetleg szimulálni lehet a tervezési 

döntéseket.  

A mennyiségi tervezés keretében meg kell határozni a bruttó és a nettó anyagszükségletet 

az anyagnormák és beépülési fák alapján, illetve el kell készíteni azok beszerzési tervét. 

Az anyagszükségleten belül háromféle igény határozható meg: 

- az elsődleges anyagszükségletet az előre látható végtermék- és alkatrészigény jelenti, 

- a másodlagos anyagszükségletet az elsődleges igényként jelentkező termékek 

előállításához szükséges nyersanyagok, alkatrészek és részegységek mennyisége 

határozza meg, 

- a harmadlagos anyagszükségleti terv a segéd- és üzemanyagok mennyiségét (minőség 

és fajta szerint) tartalmazza. 

Az anyagszükségleti terv elkészítésének célja az, hogy az elsődleges igényfelmérésből 

levezesse a másod- és harmadlagos igényeket. A különböző szintű igénymeghatározásokhoz 

programorientált, felhasználásorientált és szubjektív (becslő) eljárásokat lehet alkalmazni (26. 

sz. ábra). 

Fontos, hogy visszamenőleg ellenőrizni kell az előrejelzések és a valós adatok közötti 

eltéréseket. Meg kell próbálni megfejteni az okát, de minden esetben számolni kell vele a 

jövőbeni tervezéseknél.46 

2.17.4 Készletezési költségek 

A megfelelő készletgazdálkodás nem csupán a termelés és a vevőkiszolgálás gördülékeny 

működése miatt szükséges, hanem a költségek lehető legalacsonyabb szinten tartása miatt is. A 

készletek tartása mindig költségekkel jár, a továbbiakban ezeket fogom megvizsgálni.47 

1. A gyártási vagy rendelési költséget z mennyiség esetén a c(z) függvény reprezentálja. A 

legegyszerűbb formula esetén a c egységár állandó, és ekkor a költség c z. Egy másik gyakori 

feltételezés, amikor c(z) két komponensből áll, egy Kb konstansból és egy z-vel arányos tagból. 

Ekkor, ha z>0, a költség Kb+cz. A beállítási költségnek nevezett Kb a rendelés állandó költsége, 
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amely tartalmazza a bevezetéssel, az indítással összefüggő kiadásokat (adminisztráció, 

munkabér stb.). 

A rendelési költségek közé tartoznak azok a költségek, amelyek a rendelések feladásához 

kapcsolódnak, így ide értendőek például a beszállítókkal való kommunikáció, az 

egységrakomány-képző eszközök, a rendelések előkészítésének vagy a gépek átállításának 

költségei is. 

2. A készlettartási vagy raktározási költség tartalmazza mindazokat a kiadásokat, amelyek 

a raktározás ideje alatt felmerülnek, például a tőkelekötés, a tárolás, a bérleti díj, a biztosítás, 

az adók költségeit. A darabonkénti egységnyi időtartamra eső készlettartási költség h. Ez a 

költség kezelhető úgy, mint a készletezés során előforduló maximális mennyiség, vagy az 

átlagos mennyiség (Q/2), vagy az igények feletti kumulált felesleges készlet függvénye.  

A készlettartási költségek nem mások, mint a készletek fizikai meglétéből kifolyólag 

felmerülő költségek, mint például a károsodás, a biztosítás vagy a lopás miatt létrejövő, illetve 

a raktározási költségek. 

3. A ki nem elégített igények vagy hiány miatti veszteség költsége akkor jelentkezik, ha az 

igények nagysága meghaladja a raktáron elérhető mennyiséget. Ez a költség a modell 

struktúrájától függően kétféle lehet. Az első eset, amikor a pillanatnyi igény meghaladja az 

elérhető készletet, és később a hiány utórendeléssel megszüntethető. Ezt nevezik pótolható 

kielégítetlen igénynek. Ekkor az utórendelés költsége plusz költségként merül fel. A második 

esetben az igény kielégítetlen marad (a kereslet elveszik), mert a vásárló vagy lemond a termék 

megszerzéséről, vagy azt máshol szerzi be (nem pótolható kielégítetlen igény). Az elveszett 

kereslet költsége a bevétel elmaradása. 

A készlethiányköltségek akkor merülnek fel, mikor egy szervezet a nem megfelelő 

készletgazdálkodás miatt nem vagy csak részben képes teljesíteni egy megrendelést. Ezeket a 

költségeket nem lehet pontosan kiszámítani, csak megbecsülni lehet a kifogástalan teljesítés 

elmaradása miatt kieső jövedelmeket. 

A 27. számú ábra az egységnyi időre eső rendelési és készlettartási költségeket ábrázolja a 

rendelt vagy előállított készlet függvényében. A készletek hiányából fakadó költségek az ábrán 

nincsenek feltüntetve.  

 



 
27. sz. ábra: Az időegységre eső költségek a darabszám függvényében48  

 

A monoton csökkenő görbe a rendelési költségek változását hivatott bemutatni. Jól látható, 

hogy a mennyiségek növekedésével a költségek hiperbolikusan csökkennek, ami annak tudható 

be, hogy ugyanaz a költség többfelé oszlik el. A lineárisan növekvő egyenes mutatja a 

készlettartási költségek alakulását, amelyek a mennyiség növekedésével arányosan lineáris 

emelkedést mutatnak, hiszen több termék tárolása vagy biztosítása magasabb költségeket 

eredményez. A vízszintes egyenes az időegységre eső beszerzési költségeket ábrázolja. A 

három függvény összege adja az összköltségfüggvényt, amelynek jól látható módon 

minimumhelye van. A készletezésből fakadó költségeket tehát úgy lehet optimalizálni, hogy a 

szervezet törekszik a teljes költség minimalizálására, ami a rendelési és készlettartási görbék 

metszéspontjában található. 

2.17.5 A gazdaságos rendelési tételmennyiség 

A készletekkel való gazdálkodás során sarkalatos pontot képez a gazdaságos rendelési 

tételnagyság meghatározása, hiszen ha túl sokat rendel egy vállalkozás, akkor indokolatlan 

mértékben nőhetnek a raktározási költségek, míg ha túl keveset, akkor a termelésben vagy 

kiszállításkor jelentkezhetnek problémák. 1915-ben Ford Whitman Harris kidolgozta a 

gazdaságos rendelési tételnagyság (economic order quantity – EOQ) modelljét, amely a 

korábbiakban már ismertetett rendelési és készlettartási költségek egymáshoz való viszonyát 

szemlélteti (28. sz. ábra). 

 
48 BENKŐ 2017. 246. 



 

 

28. sz. ábra: A készletszint változása az idő függvényében, ha a hiány nem 

megengedett49  

 

A modell arra hivatott, hogy megtaláljuk azt a rendelési mennyiséget (Q*), amely mellett a 

teljes rendelési költség a minimumon tartható úgy, hogy közben nem merül fel hiány.  

Az EOQ-modell működéséhez azonban bizonyos feltételeknek meg kell lenniük, amelyek 

a következők:50 

• Az egységnyi idő alatt felmerülő igény (µ) mindig állandó, tehát a fogyás lineáris. 

• A rendelési mennyiség (Q) és a ciklusidő (Q/µ) állandó. 

• A rendelt mennyiség azonnal, egy tételben beérkezik. 

• A ciklus eleji készlet nulla. 

• A darabonkénti rendelési költség (c) a rendelt mennyiségtől független. 

• A tervezési horizont végtelennek tekinthető. 

A gazdaságos rendelési tételmennyiség modelljének feltételrendszere, valamint működése 

a 27. sz. ábrán nagyon jól megfigyelhető. A függőlegesen emelkedő egyenesek a feltöltést 

jellemzik. A készletnövekedés Q mennyiségig tart, ezt követően a készlet a felhasználás alatt a 

µ paraméter szerint lineárisan 0-ra csökken. Ez a feltöltés és felhasználás ciklikusan ismétlődik 

állandó ciklusidővel.  

A 28. sz. ábrán látható Q* minimumhely megkereséséhez a probléma költségfüggvényét 

kell felírni.51 Az egy ciklusra eső készletezési költség: 

tQhcQKK bö ++= (Ft), 

ahol: 

Kb a beállítási vagy indítási költség, 

 
49 BENKŐ 2017. 246. 
50 Forrás: SIMCHI-LEVI, David – CHEN, Xin – BRAMEL, Julien (20143): The Logic of Logistics. New  

York, Springer-Verlag. 
51 BENKŐ 2017. 306. 



c egy darab rendelési vagy gyártási költsége, 

h az egy darabra és egységnyi időre eső készlettartási költség, 

Q az egy ciklusban rendelt mennyiség, 

Q  a ciklus átlagos készlete, 

 a felhasználási ráta, 

t a ciklusidő. 

Mivel az átlagos készlet (Q ) a Q−t egyenes alatti terület, azaz Q/2, továbbá a ciklusidő (t), a 

28. sz. ábrából kiolvashatóan Q/. Az egy ciklusra eső készletezési költség pedig: 

2

2hQ
cQKK bö ++= (Ft). 

Az egységnyi időre eső készletezési költséget (kö) úgy kapjuk, hogy az egy ciklusra eső 

készletezési költséget elosztjuk a ciklus hosszával (Q/): 

2/

Qh
c

Q

K

Q

K
k bö

ö ++== 



    (Ft/idő). 

A függvény képét, a részköltségeket és az eredő összköltséget a 28. sz. ábra szemlélteti, 

amelyen jól látható az eredőköltség minimumhelye (Q*). 

Keressük Q-nak azt a Q* értékét, amely a kö értékét minimalizálja. Ezt a  

0
22
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h

Q
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dQ
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feltételből kapjuk, azaz 

h

K
Q b2* = , 

amit optimális rendelési tételnagyságnak nevezünk. Ebből az optimális rendelési ciklusideje: 

h

KQ
t b



2*
* == . 

Az EOQ-modell alkalmazása nagyon egyszerű, ám ténylegesen csak sorozatgyártási 

környezetben használható eredményesen, ahol a felhasználási ráta állandónak tekinthető. 

A periodikusan változó igények optimális rendelési tételnagyságainak számítására más 

modelleket dolgoztak ki. Ehhez hasonlóan a sztochasztikus kereslet kezelésére alkalmas 

modellek is megtalálhatók az irodalomban. Napjainkban a készletezési problémák 

megoldásának nagyon fontos eszköze a szimuláció. 
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