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1. AZ ELLÁTÁSI LÁNC KIALAKÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ 

KÖRNYEZET 

A vállalatok és vállalkozások általános környezete és piac 

Ezt a környezetet makro-környezetnek is nevezik, ami alatt a főbb befolyásoló tényezők 

összességét értjük. Jellemző rájuk, hogy a vállalkozásokra közvetlen hatással vannak vagy 

lehetnek, de a vállalkozások csak közvetett módon hathatnak rájuk, amennyiben egyáltalán van 

rá mód vagy lehetőség. Ezek a főbb tényezők az alábbiak: 

A. Társadalom, demográfia helyzete 

B. Kultúra és értékrend 

C. Politikai helyzet, állami berendezkedés 

D. Gazdasági helyzet 

E. Technológiai környezet 

F. Jogi környezet 

G. Természeti környezet 

1.1 Társadalom, demográfia 

A társadalmi, demográfiai helyzet kiemelt szereppel bír. Néhány éve pedig a politikai és 

világnézeti viták középpontjába került, hiszen eltérő álláspontok csapnak össze szinte nap mint 

nap a szerepéről, állapotáról, és a megoldási lehetőségekről. Értékelésében meghatározóak a 

népesség szerkezete (pl. kor és nem szerint), a családszerkezet, a belföldi vándorlás, a külföldi 

vándorlás, de az élveszületések és a halandóság alakulása is. Alakulásuk fogyasztói szokások 

változását is előidézhetik, de új, a korösszetételnek megfelelő szolgáltatások – generációhoz 

kötődő termék pl. életjáradék-program - megjelenését vagy elterjedését is generálhatják. 

1.2 Kultúra, értékek 

Itt talán első helyen kell említeni a nemzeti sajátosságokat, a népszokásokat, de a munkához, a 

társadalmi és gazdasági kihívásokhoz való hozzáállást befolyásoló alapvető értékek meglétét, 

minőségét is. Szorosan kapcsolódik az előzőekben tárgyalt tényezőhöz, hiszen a párkapcsolatok 

jellegzetességei, a házasság kötés és válás, a gyermekvállalás nem csak kulturális aspektusból 

értékelendő, de a közvetlen hatással vannak a társadalmi helyzetre is. Megállapítható, hogy a 

hagyományos családi szerep és szokások változnak! Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy 

bizonyos értékrendi változások (vallásosság-ateizmus; környezet- és egészségtudatosság, 

életmódváltás stb.) következtében új szolgáltatásokra nyílik lehetőség (fogyasztói igény 

generálódik!) Ilynek pl. egészségipar, bébiszitter, játszóház, ebéd házhozszállítás stb., hiszen 

más fogyasztói szokások, elvárások is megjelentek! 

1.3 Politika 

Az állami berendezkedés, a demokratikus elvek érvényesülése vagy ezek csorbulása, akár 

hiánya, alapvető makro-környezeti jellemző. Az adott kormányzat illetve kormányzati 

ciklusok, azon belül pedig a szakpolitikák tartoznak ide. Fontos, hogy fejlődési irányokat, 

lehetőségeket jelölnek ki, tevékenységeket emelhetnek ki, támogathatnak vagy 

lehetetleníthetnek el, akár rövidtávon is! 



 

1.4 Gazdasági helyzet 

Világgazdasági helyzet és törekvések, ami a globalizálódásban, a fizetőeszköz változásokban, 

a deviza árfolyamok alakulásában, az erőforrások iránti igények változásában nyilvánul meg. 

Ebben a dinamikát alapvetően befolyásoló szereppel bírnak a nemzetközi kereskedelmi viták, 

tárgyalások és egyezségek. Ezek olyan közösségeket is befolyásolnak, mint az Európai Unió. 

Az Unióban való nemzetállami szerepek, ezen belül a nemzetgazdasági helyzet mérvadó. 

Nemzetgazdasági szinten fontos a nemzetközi piacra lépés, a tőkevonzó képesség, a gazdasági 

növekedés, az eladósodottság, a fizetőeszköz stabilitása, és a jövedelmi színvonal. Fejlődési 

irányokat, lehetőségeket nyithat meg vagy éppen zár be, nehezít, akadályoz akár rövidtávon is! 

1.5 Technológiai környezet 

Az alkalmazott technológiák színvonala, a legújabb technológiák elérhetősége, vagy a kutatás-

fejlesztés, innováció erőssége. A technológia kínálta lehetőségek a termelés, gyártás területén 

a robotika, de a szolgáltatás területén is egyaránt meghatározó. Napjainkban az info-

kommunikációs technológiák (IKT) forradalmát éljük. Ezek nem csak a kommunikációban, 

hanem a hatékonyságban, a felgyorsult hétköznapokban és a gyorsan változó igényekre való 

reagálásban is alapvetőek. Magasabb színvonalú, ha kell, akár egyénre szabottabb szolgáltatási 

megoldásokat kínálhatnak általuk. 

1.6 Jogi környezet 

A nemzetközi és közösségi jog átvételével, alkalmazásával és a szükséges kiigazításokkal már 

korábban megtörtént a jogharmonizáció. Ugyanakkor számos területen igény van az 

egyszerűsítésekre vagy a gyakorlathoz való, életszerűbb, gyakran kiegyensúlyozottabb 

jogszabályokra. Kiemelendő a dereguláció, ami az újratermelési folyamatok egészére ható 

makroökonómiai szabályozás lényeges területe. Azoknak az előírásoknak a megszüntetését 

jelenti, amelyek összgazdasági mértekben hatékonysági, gazdaságossági kritériumok alapján 

nem igazolhatók, meghaladják az összgazdasági szempontból képviselhető mértéket és 

bizonyos csoportérdekeket védenek. A dereguláció a meghatározott piacokra való belépést, 

illetve az onnan történő kilépést, a beruházásokat, az árakat, a rentabilitást, a minőséget, a 

termelt áruk vagy a nyújtott szolgáltatások mennyiségét meghatározó területeket célozza. 

Továbbá a gazdasági szempontból fontos, a természetes monopóliumok sajátosságaival, az 

externális hatások létével és a destruktív verseny elkerülésével indokolt, de egy korábbi időszak 

realitásait tükröző, idejétmúlt állami jogi-adminisztratív előírások eltörlésére, illetve 

korszerűsítésére irányul. Az üzleti környezet így versenyhelyzet befolyásoló, új lehetőségeket 

megteremtő lehet! 

1.7 Természeti környezet 

Vállalkozásonként más és más szerepet kap a természeti környezet. Bizonyos tevékenységek 

végzéséhez alapanyagot, másokhoz akár erőforrást is biztosíthat. Ellehetetlenítheti vagy 

megteremtheti a termelés vagy szolgáltatás végzését. Akár a természet erőinek szeszélye 

folytán, ide tartozik a szezonalitás és az azt veszélyeztető időjárás változások. De ilyen a 

környezeti terhelés kockázatát csökkenteni hivatott törvényi, társadalmi elvárások felerősödése 

is. 

 



 

 

1. ábra A vállalati környezet főbb elemei (makro- és mikrokörnyezet 

Forrás: Felföldi, 2015 

1.8 A piac 

A piac általános értelmezése, hogy valamely jószágnak vagy szolgáltatásnak azokból a 

tényleges és potenciális vevőiből és eladóiból tevődik össze, akik csere céljából kerülnek 

egymással kapcsolatba. 

Piacok két alapvető csoportja az erőforrás piac vagy tényező piac ill. az áru piac. A vállalkozás 

piaci jelenléte lehet: 

1. Vevő 

2. Eladó 

3. Versenytárs 

4. Kooperációs partner 

Milyen vevői/fogyasztói szükségletet akar kielégíteni? Ez stratégiai döntés kérdése. Az a piac, 

amelyre belépni szándékozik a vállalkozás, nem más, mint a releváns piac. A releváns piac azon 

részpiacok összessége, amelyek egy adott vállalat igény-kielégítési törekvései szempontjából 

reálisan szóba jöhetnek. Elfogadtatni ezt a törekvést és megjelenést a már piacon lévőkkel 

(versenytársak), gyakran nehézségekbe ütközik. A piacra való belépéshez korlátokkal kell 

szembenézni, amelyek az alábbiak: 

1. Közösségi és nemzeti szabályozás 

2. Méretgazdaságosság 

3. Termékdifferenciálás 

4. Tőkeszükséglet 

5. Partnerváltás költségei 

6. Elosztási csatornákhoz való hozzáférés 

7. Egyéb belépési korlátok 

 



 

1. Közösségi és nemzeti szabályozásból fakadó korlátozó tényezők, amelyek pl. 

 

 Egészségügyi előírásokkal növelhetik a belépéshez szükséges tőkekorlátokat, 

 Technológiai követelményeket támaszthatnak, 

 Korlátozhatják a beszerzési és értékesítési csatornákhoz való hozzáférést, 

 A szabadalmaztatási eljárás szabályozásával befolyásolhatják az új ismeretek terjedését, 

 Preferálhatnak egyes piaci szereplőket azzal, hogy állami támogatásokhoz, 

kedvezményes hitelekhez juttatják őket (a piacon működő vállalatok is sokszor élveznek 

olyan állami támogatásokat, kedvezményes bankhiteleket, amelyeket az újonnan jövők 

már nem kapnak meg), 

 Vámokkal, kedvezményekkel segíthetik vagy akadályozhatják a lehetséges külföldi 

versenytársak belépését. 

 

2. Méretgazdaságossági kritériumokkal tisztában kell lennünk. Ezért meg kell határozni a 

szóba jöhető vállalati és üzemméreteket, amelyek a megcélzott piaci részesedés eléréséhez 

elvezethetnek. 

 

 Vállalatméret: a vállalatnak, mint jogilag körülhatárolt egységnek főként gazdasági 

fogalmakkal (pl. tőkeérték, létszám) kifejezett nagysága. 

 Üzemméret: a vállalat műszakilag körülhatárolt termelő egységeinek főként technikai 

fogalmakkal (pl. kapacitás) kifejezett nagysága. 

 Piaci részesedés: a vállalat értékesítésének az adott piac összes eladásához viszonyított 

aránya. 

Döntő kérdés, hogy nem önmagában a legkisebb hatékony méret elérése, hanem ennek a 

piac méretéhez való illeszkedése a fontos.  Továbbá, hogy milyen minimális piaci 

részesedést kell szerezni ahhoz, hogy a vállalkozás képes legyen felvenni a költségversenyt 

a már piacon lévőkkel? 

3. Termékdifferenciálás 

Beérett marketinggel a piacon versenyző versenytársakkal szemben előnyt kovácsolhatunk, 

amihez kötődik az ismertség és elismertség. A megszerzett fogyasztói ragaszkodás, hűség (pl. 

márkanévhez) nehezíti a versenytársak térnyerését, főleg ha a marketing munka kezdetén 

vannak. Az ismeretlenségből ki kell törni, meg kell szerezni azt az ismertséget, ami 

megkülönböztethetőség révén elvezet a vevő, fogyasztók elhódításához, újak megnyeréséhez. 

A termékdifferenciálás lényege meggyőzni a vevőket, hogy a termék eltérő tulajdonsággal 

rendelkezik, ami számukra értékes. 

4. Tőkeszükséglet 

Mekkora tőkét igényel a belépés? Erre számszerű választ kell adni. Ehhez fel kell mérni, hogy: 

 Tőkeigényes tevékenység vs nem tőkeigényes 

 Tőke megszerezhetősége (pénz- és tőkepiacok fejlettsége, működése) 

 Mekkora tőkét igényel a piacon maradás? 

 Működtetés (erőforrások költsége – befektetett eszközök, munkaerő, és kezdeti 

veszteségek finanszírozása!) 

 K+F+I (dinamikusan fejlődő, változó iparág, költséges fejlesztési hátteret igényel?) 

 Fejlesztések megtérülési kockázata? 

 



 

5. Partnerváltás költségei 

A partnerváltás mindig költséggel jár. Ezeket a költségeket akkor tudjuk kellően 

számszerűsíteni, ha felmérjük, hogy mennyibe kerül: 

 Más beszerzési csatornára való áttérés (szállító váltás) egyszeri költsége 

 Munkaerő betanítási költsége (új kapcsolat, új folyamatok) 

 Alapanyagváltás technológiai változásainak költségei (termékmódosítási költségek) 

 Logisztikai változások/változtatások költségei (szállítmányozás, minőségbiztosítás) 

 Egyéb… 

 

6. Elosztási csatornákhoz való hozzáférés 

Kiemelt szereppel bír ez a szempont, vagyis az elosztási csatornákhoz való hozzáférés. Itt a 

beszerzési csatornákhoz való hozzáférés és az értékesítési csatornákhoz való hozzáférés 

egyaránt kritikus lehet. A hozzáférést korlátozzák: 

 Piacon lévők bejáratott kapcsolatai 

 Kizárólagosság a piacon 

 Beszállítók teljes kapacitása lekötött 

 Vevők teljes kapacitása (értékesítési felület, raktár stb.) lekötött 

 

7. Egyéb belépési korlátok 

 

 Levédett technológiai eljárások (licencia) 

 Kedvező földrajzi elhelyezkedés 

 Alapanyag (erőforrás-lelőhely stb.) birtoklása 

 Üzleti tapasztalatok (gyakorlott dolgozók stb.) nyújtotta költségelőny 

 Már piacon lévők reakciói 

 Kilépési korlátok miatt nem akarják a piac elhagyási kényszer kockázatát növelni azzal, 

hogy hagyják a versenytársak számát nőni, megerősödésüket tétlenül nézni 

 Ellenséges üzleti lépések (pl. drasztikus árcsökkentések, agresszív kampány stb.) 

Ritkábban merül fel, de a valóság szerves része az a helyzet is, amikor a piacról való kilépésről 

kell dönteni. Ez lehet kényszerű döntés, de ugyan úgy korlátokkal kell szembenézni ekkor is!  

A piacról való kilépés: 

 Gyakran szervesen összefüggnek a belépés korlátaival, amiket a belépéshez 

átugrottunk! 

 Nem mindig sikerül haszonnal kilépni egy piacról, kényszerből is meghozható egy ilyen 

döntés! 

 Valószínűleg nem volt ingyen a belépés 

 Befektetett eszközstruktúra merevíti a termelést, csökkenti a rugalmasságot és 

jellemzően nehézségekbe ütközik az értékesítése 

 Humán erőforrás is nehezen konvertálható (speciális tudás és tapasztalat!) 

 Gazdasági körülmények (makrotényezők) biztosítják-e az átláthatóságot (egyértelmű 

feltételrendszerben kell ezt végrehajtani vagy zavaros, nem átlátható viszonyok között?) 

A piacok felépítését, struktúráját, az alábbi főbb jellemzőkkel tudjuk leírni: 

 Piaci szereplők száma 

 Piaci részesedés megoszlása 



 

 Piaci koncentráció foka 

 Vertikális integráció mértéke 

 Termékdifferenciálás mértéke 

A piaci szerkezetek alapvető kategorizálását mutatja az 1.  táblázat 

1. táblázat Piaci szerkezetek 

A kínálati oldal 

szereplői 

A keresleti oldal szereplői 

Sok Kevés Egyetlen 

Sok 
Tökéletes verseny 

(1) 

Oligopol kereslet 

(oligoszónia) (2) 

Monopol kereslet 

(monopszónia) 

Kevés 
Korlátozott (oligopol 

kínálaz) (4) 

Kétoldalú 

oligopólium (5) 

Korlátozott keresleti 

monopólium (6) 

Egyetlen Monopol kínálat (7) 
Korlátozott kínálati 

monopólium (8) 

Kétoldalú 

monopólium (9) 

Forrás: Stackelberg (1951) 

A piacok földrajzi szempontból is kategorizálhatók. A helyi piacoknak jelentős szerepe van a 

kisvállalkozások elterjedésében, ill. a vállalkozások élénkítésében alapvető lehetőségeket nyújt. 

ugyanakkor a kisvállalkozások árupiacaiként jelentősek elsősorban, bár a szolgáltatások piaca 

is döntően helyi piac. Ez igaz a munkaerőre is, hiszen a munkaerő piaca is döntően helyi piac. 

A körzeti piacok főleg a nemzeti gazdaságpolitikák, gazdaságfejlesztési koncepciók 

szempontjából jelentősek. 

Nemzeti piac az szintér, ahol a piac és a nemzetállam gazdaságszabályozó érvényesül. A 

pénzpiac szempontjából ez a döntő szint! 

(Nemzetközi) regionális piacok jelentősége a gazdasági integráció különböző formáinak 

elterjedésével megnőtt (pl. EU – nemzeti gazdaságpolitikák összehangolása, közös 

intézményrendszer felállítása stb.). 

Az un. világpiac pedig nem más, mint a globalizáció színtere, aminek következményei 

napjainkban jutnak érvényre. 

A piac gazdaságszabályozó szerepe érvényesül a piaci mechanizmusokon keresztül, ami 

dinamizálja a társadalmat. Segít a társadalmi létszférák (gazdaság, politika, kultúra, tudomány 

stb.) nagyfokú önállóságának megteremtésében és hatékony koordinációjában – ebben nagy 

szerepe van piaci mechanizmusok és eredmények közvetítésében központi szerepet betöltő 

eszköznek, a pénznek! Konzisztens szabályozási alapelveket nyújt a társadalom más szférái 

számára is (pl. döntési szabadság lehetősége, versenyszemlélet érvényesíthetősége, szereplők 

kapcsolatára épülő együttműködése). De a piac nem tökéletes, a piaci mechanizmusok a maguk 

elvi tisztaságában nem mindenhatóak! 

Mégis tetten érhető a különböző gazdasági szerveződések megjelenésében az üzleti és 

szervezeti viselkedés alakulása, dinamizmusa. 

A tudásra épülő gazdasági modell az un. tudás alapú gazdaság elnevezést kapta. A szervezetek 

kiemelten kezelik a tudást, a tudás átadást. A felhalmozott tudás és tudástranszfer a 

legértékesebb erőforrásként funkcionál. 

A globális gazdaságban a lehetőségek kiterjedt felmérése és értékelése túlnyúlik az országok és 

kontinensek határain, un. világszemlélet érvényesül. 



 

A hálózati gazdaság lényege pedig az, hogy nem önállóan versenyeznek a vállalatok a többi 

piaci szereplővel, hanem más vállalkozásokkal együtt alkotva és működtetve hálózatot un. 

üzleti háló vagy hálózat versenyez a vevőkért egy másik (akár több) hálózattal. 

A verseny nem más, mint két vagy több szereplő egymással szembeni előnyszerzésre irányuló, 

adott szabályok közt zajló tevékenysége.  

Az iparági versenyt a Porter-féle öt versenyerő alapján tudjuk felmérni. Az öt tényező a vevők, 

a szállítók, a versenytársak, a helyettesítő termékek, és az új belépők. Ezek alkotják a vállalat 

versenykörnyezetét, amit mikro-környezetnek is neveznek. Ez a megközelítés a vállalati 

szempontból fontos versenyelőnyök kialakításához nyújt elemzési keretet. Vagyis a versenyt itt 

még egyértelműen vállalati szinten kell megvívni. A versenyben a vállalkozás sikeressége azon 

múlik, hogy a menedzsment képes-e integrálni a vállalat hálózatát az üzleti kapcsolatok 

hálózatába. Ez elvezet oda, hogy a verseny áttevődik az ellátási láncok, illetve az ellátási hálók 

szintjére. 

2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC SZEMLÉLET 

Az ellátási lánc üzleti kapcsolatban lévő szervezetek - vállalati határokon átívelő anyagi és 

információs folyamatokkal - összekapcsolt fizikai és döntéshozatali tevékenységeinek sorozata, 

kiegészülve a pénzügyi folyamatokkal és a tulajdon és rendelkezési jogok változásával. 

Egy általánosan elfogadott definició, hogy „az ellátási lánc három vagy több szervezet vagy 

egyén csoportja, akik közvetlenül magukba foglalják a végtermék előállításához szükséges 

termékek, szolgáltatások, pénzeszközök, információk befelé és kifelé irányuló áramát a 

beszerzéstől a fogyasztóig” (Mentzner, 2001). Ez rámutat arra, hogy egy-egy vállalat önállóan 

egyre kevésbé képes megfelelni a piaci versenyben, a vevőkért és végfelhasználókért folytatott 

küzdelemben.  

Az ellátási lánc megértéséhez szükségünk van a szereplők azonosítására és a közöttük lévő 

viszony szemléltetésére, amit néhány szakkifejezés használatával mindenki számára 

egyértelművé tehetünk. Tipikus ellátási lánc sémát mutat a2. . ábra. 

 

2. ábra Az ellátási lánc szakaszainak főbb kifejezései 

Forrás: saját, 2018 



 

Az ellátási lánc menedzsment (ELM) szemléletnek a vállalati irányításba új szemléletként 

történő térnyerése öt fontosabb fázishoz kapcsolható. A kiindulást valójában a logisztika, mint 

szakterület és folyamatok összessége jelentette azzal, hogy a szervezetek felépítésében egy 

funkcionális egységként hozták létre. Így a vállalkozásokban bár folyamatként jelent meg, de 

még mindig elkülönülten kezelték a többi funkcionális egységhez tartozó területektől. A 

vállalkozások szervezeti működése és irányítása szempontjából az alábbi fázisokat kell 

megemlítenünk: 

Alapok: un. „funkcionális szigetek” időszaka, a funkcionális irányítás dominanciája. 

Funkcionális integráció: egyes funkcionális területeket, azok irányítását integrálták, ilyenek pl. 

termelés és a disztribúció 

Belső integráció: a beszerzés, a termelés, a disztribúció irányításának összehangolása, az anyag 

és információ áramlás biztosítása, ami elvezetett a logisztika menedzsmenthez, majd a belső 

ellátási láncok értelmezéséhez is 

Külső integráció: a szállító és a vevő kapcsolatok menedzselésével a vállalati határokon átlépve 

értelmeztük a közvetlen ellátási láncot, amivel elfogadottá vált az ellátási lánc menedzsment 

szemlélet 

Teljes lánc: felismerve az eredeti pl. nyersanyagot biztosító szereplőktől induló és a 

végfelhasználókig tartó kapcsolatrendszer koordinálásában rejlő lehetőségeket, teret nyert a 

teljes lánc hosszában való értelmezés és gondolkodás 

Természetesen ezek a fázisok nem egyszerre és nem egyformán mentek végbe a vállalkozói 

szférában sem térben, sem időben, és még manapság is bőven találunk mindegyik fázist 

képviselő vállalkozást. 

Ide kívánkozik, hogy értelmezzük a logisztika menedzsment és az ellátási lánc menedzsment 

közötti különbségeket. Négy felfogást azonosítottak, nevezetesen a tradicionális felfogást, az 

unionista, az átcimkéző, és interszekcionista felfogást. 

A tradicionális felfogást követők a logisztika menedzsmenten belül tárgyalják és értelmezik az 

ellátási lánc menedzsmentet. Valójában a logisztika vállalati határon kívüli részének tekintik. 

Ezzel a logisztika speciális részének tekintve gyakran külső logisztikának vagy szervezetek 

közötti logisztikának fogják fel. 

Az átcímkézők egyszerűen átnevezték a logisztikát ellátási lánc menedzsmentnek. 

Szinonímaként használják a logisztika menedzsment és ellátási lánc menedzsment 

kifejezéseket. Egyesek a logisztikában elért fejlődésnek tulajdonítva nevezik ellátási lánc 

menedzsmentnek az integrált logisztikát. Mások egyértelműen leszögezik, hogy ők nem 

tesznek különbséget a két kifejezés között. A gyakorlatra hivatkozva közlik, hogy a 

vállalkozások sem változtatták vagy bővítették az ezzel foglalkozó szakembereik munkakörét 

és hatáskörét, egyszerűen átnevezték azokat. Az ellátási lánc menedzsert a logisztika 

menedzserrel azonosították. 



 

 

3. ábra  

 

Az interszekcionista felfogás szerint az ELM nem része a logisztikának. Sokkal inkább egy 

átfogó stratégiai szemlélet, ami átnyúlik a vállalati határokon végig a teljes lánc hosszában. 

Hangsúlyozzák, hogy szerintük az ELM nem magába foglalja a marketinget, a logisztikát, a 

működés menedzsmentet stb., hanem ezen területek stratégiai elemeit ötvözi. Az ELM a 

keresztfunkcionalitás biztosításában, koordinációjában fontos és stratégiai szerepet 

tulajdonítanak neki. 

Az unionisták egyértelműen az ELM részének tekintik a logisztikát. Giunipero & Brand (1996) 

szerint az ellátási lánc menedzsment sokkal több, mint logisztika. Stock & Lambert (2001) 

üzleti folyamatok menedzsmentjeként értelmezi az ellátási lánc menedzsmentet, és meg is adják 

azt a nyolc üzleti folyamatot, amelyeket átfog az ELM. Mentzer és tsi (2001) szerint az összes 

hagyományos üzleti funkciót átfogja az ELM, vagyis a beszerzést, a termelést, az eladást, a 

marketinget, a logisztikát, sőt még a fejlesztésben, az információs technológia alkalmazásában, 

a pénzügyben stb. is érintett. 

Mi az unionista felfogást fogadjuk el, vagyis a logisztika menedzsment az ellátási lánc 

menedzsment része, annak ellenére, hogy a logisztika menedzsment koncepciója jóval korábbi 

keletű. Az ellátási lánc menedzsment az 1980-as években került be a köztudatba és több 

vállalkozást, vagyis lánc szereplőt érint. Egyúttal versenyelőny forrása lehet, amit érdemes célul 

kitűzni, de a vevői elégedettséggel együtt. Ezzel szemben a logisztika menedzsment egy adott 

vállalkozás szintjén értelmezendő és a vevői elégedettség biztosításához való hozzájárulás a fő 

célja. 

Az a felismerés, ami elvezetett az ellátási lánc menedzsmenthez Jay Forrester és társai 

munkásságához kötődik az USA-ban. Az 1950-es években a szállítói és vevői kapcsolatok 

egymásutániságát és a közöttük lévő jellemzőket vizsgálva megállapították, hogy az egyes 

vállalkozások készletei egyre nagyobb ingadozást mutatnak, minél távolabb helyezkednek el 

ebben a kapcsolat rendszerben a végső felhasználótól. Ezt ostorcsapás effektusnak nevezték.  



 

 

4. ábraOstorcsapás-effektus a láncszereplők kapcsolatában 

Forrás: saját szerkesztés, 2018 

Az ellátási lánc kifejezés ekkor még nem jelent meg, de egyértelműen erről van szó Forresterék 

munkájában. Az ellátási lánc menedzsment kifejezés Oliver (1982) nevéhez kötődik, aki az 

anyaggazdálkodás, a szállítás, és a disztribúció integrációjának koncepcióját kidolgozta. 

Ebben az időszakban jelent meg egy nagy hatású munka, ami bevezette az értéklánc kifejezést 

a vállalati működés és irányítás fogalmai közé. Porter 1985-ben megjelent könyve megismerteti 

a vállalati értékláncot, amiben bemutatja azt az öt elsődleges tevékenységet, amelyekre építik 

és amelyek köré létrehozzák a vállalkozások saját ellátási lánc kereteiket. 

Röviden összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az ellátási lánc menedzsment (ELM) azon üzleti 

folyamatok és tevékenységek integrálásával foglalkozik, amelyek a végfelhasználók és a 

kezdeti (kiindulást jelentő) szállítók közötti kapcsolatból adódnak, akik termékeket, 

szolgáltatásokat, és információkat állítanak elő, hogy értéket teremtsenek és közvetítsenek a 

vevők és egyéb érintettek számára. Mindezeket úgy koordinálva, hogy a teljes lánc hosszában 

gondolkodva is költséghatékonyan valósuljanak meg. 

Ettől kezdve sokféle szempontból vizsgálták, értelmezték az ellátási lánc menedzsmentet, ami 

a szemlélet fejlődésével együtt rámutatott a vállalkozások kapcsolatainak kiterjedtségére. 

Leginkább hálóhoz hasonlították és ellátási háló, ellátási hálózat néven is emlegetik. Ezzel is 

kifejezve a rendszer összetettségét, komplexitását. 

 

 

 

 

Termelő szállítónak leadott rendelései

Nagykereskedő termelőnek leadott rendelései

Disztribútor nagykereskedőnek leadott rendelései

Kiskereskedő disztribútornak leadott rendelései

Kiskereskedelmi eladások



 

3. AZ ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT SZEMLÉLET 

ALKALMAZÁSA 

Az ellátási hálóval kapcsolatos döntések nem nélkülözhetik a makro- és mikro-környezetről 

megszerzendő információkat, amiket az alábbi keretbe (5. ábra) illesztve alkalmazunk. 

 

5. ábraEllátási háló kialakítás döntési keretrendszere 

Forrás: Chopra és Meindl, 2013 

Az egyes vállalkozások szempontjából a Porter-féle értékláncra alapozott ellátási lánc keretek 

kialakítása létfontosságú. Ugyanakkor minden vállalkozásnak illeszkednie kell egy nagyobb 

rendszerbe, amit ellátási hálónak neveznek. Ehhez pedig szükséges az ellátási lánc 

menedzsment szemlélet alkalmazása, ami egyebek mellett három fontos döntés meghozatalát 

jelenti. Dönteni kell az ellátási lánc stratégiáról, meg kell tervezni az ellátási láncot, és dönteni 

a működéséről. 

A stratégiában lefektetik, hogy milyen lánc struktúrát akarnak elérni az elkövetkező évek során. 

Milyen legyen a felépítése, az erőforrás elosztás és milyen folyamatok valósuljanak meg az 

egyes kapcsolódási pontokon. 

Dimenziókra/méretekre van szükség, hogy meghatározzuk az ellátási lánc hosszát, a beszállítók 

számát, valamint a vevőket a különböző szinteken. A legtöbb gyártónak az ellátási lánca nem 

úgy néz ki, mint egy szabályos csővezeték, hanem inkább úgy, mint egy öreg fa, ahol az ágak 

és a gyökerek a kiterjedt hálózata a beszállítóknak és a fogyasztóknak. A kérdés az, hogy 

mennyi gyökeret és faágat kell irányítani. 

A stratégia kialakításában az ellátási lánc fő alakító tényezőivel kapcsolatban döntenek. Ezeket 

ellátási lánc vezérlőknek is nevezik, amelyek a termelés, készletezés, elhelyezkedés, szállítás, 

és az információ. Hosszútávra szóló döntésről van szó, aminek megváltoztatása rövid távon 

nagyon sokba kerülhet. Ezért biztosnak kell lenniük abban, hogy a kialakítandó lánc felépítése 

illeszkedik a vállalati stratégiai elképzelésekhez és elősegíti a stratégiai célok megvalósítását. 

Verseny stratégia
A.

Ellátási lánc stratégia
Vállalkozás belső korlátozó tényezői

Globális verseny

B.
Regionális létesítmény 

szerkezet

C.
Kívánatos helyszínek

D.
Helyszín választás

Adó és vám kedvezmények

Regionális kereslet

Politikai, árfolyam és
keresleti kockázat

Kiépített infrastruktúra

Logisztikai költségek

Termelési technológiák

Verseny környezet

Aggregált tényező és
logisztika költségek

Termelési módok

Tényező (erőforrás) költségek



 

A tervezés során éves, de akár negyedéves periódusokat is használhatnak. Ez rövid táv vagyis 

egyértelműen a stratégiai keretek szabta korlátok között lehet csak tervezni. Ebben rögzítik, 

hogy milyen piacokat fognak kiszolgálni, azokat honnan fogják megoldani, saját vagy 

kiszervezett termelésből származó termékekkel, és milyen készletezési politikát valósítsanak 

meg. Ezekhez a következő évre szóló előrejelzéseket elkészítik és felhasználják, figyelembe 

véve a keresletben, a főbb devizák árfolyamában, az olajárakban stb. rejlő bizonytalanságokat. 

A tervezés során megfogalmazzák a működési elveket és elvárásokat is. 

Az ellátási lánc működését hetes vagy akár egy napos időszakokra is tervezhetik. A működés 

keretét a tervezés során kialakított működési elvek és elvárások adják. Ezen a szinten valósítják 

meg az egyes vevők rendeléseinek teljesítését. Mivel ez az abszolút operatív szint, így akár 

óránként többször is felmerülnek döntési helyzetek. A cél a minél jobb vevő kiszolgálási 

színvonal elérése megfelelő hatékonysági kritériumok mellett. 

Korábban már leszögeztük, hogy az ellátási lánc menedzsment szemlélet megvalósítása 

versenyelőnyt is jelenthet a vállalkozások számára. Viszont ez csak akkor érhető el, ha 

biztosítani tudják a vállalati stratégiával való összhangot, az abba való megfelelő illeszkedést. 

A vállalat versenystratégiájába való illeszkedés kritikus pont, mert az eltérések könnyen 

eredményezhetik a vevői igények hiányos kielégítését, ami rendelésektől való eleséssel és így 

árbevétel, akár jövedelem kieséssel is járhat. 

A stratégiai illeszkedéshez fel kell tárni a vevői igényeket, az ellátási lánc működésében rejlő 

bizonytalanságokat tisztázni, és meghatározni a kezelhető mértékű bizonytalanságot. Ezután 

kidolgozni, hogy mire képes az ellátási lánc két véglet között, vagyis a hatékony és a 

reagálóképes működés között. A vevői igényekhez kell igazítani a reagáló képességet, 

mégpedig úgy, hogy a működésbe beépítjük a kezelendő bizonytalanságra kidolgozott 

megoldásokat. 

Az ellátási lánc stratégia vállalati stratégiába illesztését olyan tényezők nehezítik, mint a 

globalizáció, az egyre növekvő termékfélék, a rövidülő termék életciklusok, a technológiai 

változások, a fenntarthatóság követelménye stb.. Ezek egyúttal lehetőségek is, amennyiben 

sikerül a helyes választ megtalálni rájuk. 

Egyúttal kritikus az is, hogy az adott termékhez megtaláljuk-e a megfelelő stratégiát. Ugyanis 

számos kudarc vezethető vissza arra, hogy a termék tulajdonságait, a termék iránti keresletet és 

annak jellemzőit nem vették kellő súllyal figyelembe, tehát nem sikerült a megfelelő típusú 

ellátási láncot kialakítani! 

Fisher (1997) számos terméktulajdonságot és jellemzőt vizsgálva arra jutott, hogy alapvetően 

két kategóriába sorolhatók a termékek ebből a szempontból. Az egyik a funkcionális termékek, 

a másik az innovatív termékek kategóriája. A funkcionális termékek közé azokat sorolja, 

amelyek alapvető fogyasztói igényeket elégítenek ki és széles választékban kaphatók a 

kiskereskedelemben. Az irántuk megnyilvánuló igény az idővel nem változik markánsan, 

hosszú termék-életciklusúak, jól előre jelezhető és stabil kereslet jellemzi ezeket. Ezek a 

tulajdonságok viszont vonzzák a versenytársakat és ezért alacsony haszonkulccsal 

értékesíthetők. Az innovatív termékek az előzőhöz képest inkább a másik véglet. Nagyobb 

hasznot szeretnének a gyártók, szolgáltatók elérni, ezért az újszerűséget helyezik középpontba. 

Ezért viszont változó igényeket kell kielégíteni, ami rövidebb életciklusú termékeket 

eredményez, és nehezebb előre jelezni és tervezni a keresletet. 

A funkcionális termékek hatékony ellátási láncokat és folyamatokat, az innovatív termékek 

inkább reagálni képes láncokat és rugalmas folyamatokat kívánnak. A két ellátási lánc kategória 

főbb jellemzőit olvashatjuk a 2. táblázatban. 



 

2. táblázat A hatékony és a reagáló képes lánc jellemzői 

Jellemző Hatékony lánc Reagáló képes lánc 

Cél 

hatékonyan és a lehető legalacsonyabb 

költségen kielégíteni a kiszámítható 

keresletet 

gyorsan reagálni a nehezen 

kiszámítható igényekre, hogy 

elkerüljük a veszteségeket 

(készlethiányt, kényszerű 

leértékeléseket stb.) 

Termelési 

kritérium 

fenntartani a magas ki- és 

felhasználási mutatókat 
puffer kapacitások kiépítése 

Raktározási 

stratégia 

nagy forgási sebességet elérni és kicsi 

raktárkészletet 
puffer készletek alkalmazása 

Átfutási idő 

rövidíteni az átfutási időt, de csak 

addig a pontig, amíg nem okoz költség 

növekedést 

mindenféleképpen csökkenteni az 

átfutási időt 

Szállító 

kiválasztás 
költség és minőség alapján 

gyorsaság, rugalmasság, és 

minőség alapján 

Termék-

dizájn 

maximalizálni a teljesítményt és 

minimalizálni a költséget 
termék differenciálás 

Forrás: Fisher, 1997 

A Global Supply Chain Forum (GSCF) - magyarul Globális Ellátási Lánc Fórum- 

nagyvállalatok és az akadémiai szféra képviselőiből álló szervezet is megalkotta az általa 

javasolt modellt. Ez a GSCF modell, ami az üzleti folyamatokat állítja középpontba és ezek 

mentén értelmezi a lánc menedzsmentet. Hangsúlyozzák az üzleti folyamatok integrálását a 

lánc mentén.  

Ezt a folyamatközpontú GSCF modellt látjuk az 6. ábrán. 

 

6. ábra GSCF modell 

Forrás: GSCF,  



 

A modellben nyolc üzleti folyamat kapott helyet, melyek a vevő kapcsolat menedzsment, vevő 

kiszolgálás, kereslet menedzsment, rendelés teljesítés, gyártási folyamat menedzsment, szállító 

kapcsolat menedzsment, termékfejlesztés és piacosítás, és a visszutas folyamatok 

menedzsmentje. 

A modell értelmezésében kiemelt szerepet kap, hogy a folyamatok mellett feltünteti a 

vállalkozások funkcionális struktúráját alkotó szervezeti egységeket, vagyis a beszerzést, a 

termelést (gyártás), a logisztikát, a marketing és értékesítést, a pénzügyet, és a kutatás-

fejlesztést stb. Ezek közül azoknak mindenképpen együtt kell működni, amelyek a terméket 

keresők kiszolgálásában vagy a szolgáltatás nyújtásban közvetlenül érintettek. Ezáltal is 

hangsúlyozza a megfelelő koordináció szükségességét a hatékony és eredményes ellátási lánc 

működéshez. 

Ahhoz, hogy az ellátási láncban egyesítsük és irányíthassuk az összes folyamati kapcsolatot a 

tagok között, a legtöbb esetben valami kárára fogunk dolgozni. A kulcs, hogy ki kell szűrni, 

hogy a vállalat számára mely tagok fontosak a sikeres vezetéshez és az ellátási lánc megfelelő 

működéséhez kapcsolódóan, valamint, így meghatározhatjuk, hogy a vezetői figyelem és 

erőforrások hova összpontosuljanak. Az ellátási lánc tagjai közé sorolunk minden olyan 

vállalatot/szervezetet, akikkel a másik vállalat közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatban 

áll, legyen az akár szállító, akár vevő. 

A GSCF az ellátási lánc menedzsmentet egy új üzleti modellnek tekinti, amiben részt kell 

vennie minden lánc szereplőnek a saját sikere érdekében. 

A már korábban is említett összefüggések szerint tömegtermékek piacán, árversenyben 

működve, inkább a költséghatékony ellátási láncot részesítjük előnyben. Ha a vevői kiszolgálás 

színvonala és mondjuk a kényelmi termékek vagy szempontok a mérvadóak, akkor pedig a 

reagáló képességet, alkalmazkodó képességet biztosító lánc struktúra és működés javasolt. 

Fisher (1997) által javasolt egyszerű mátrix használata egyértelművé teszi ezt az összefüggést 

(7. ábra). 

Ellátási lánc/ termék Funkcionális termék Innovatív termék 

hatékony ellátási lánc illeszkedik nem illeszkedik 

reagáló képes ellátási lánc nem illeszkedik illeszkedik 

7. ábra Az ellátási lánc és a termék illeszkedés 

Forrás: Fisher, 1997 

A hogyan gyártsunk és mit kérdésekre a választ a termékek sorozatnagyság szerinti 

osztályozása segít megválaszolni. Az egyedi, sorozat és tömeggyártás főbb jellemzőit 

Szendrovits (1981) alapján a 3. táblázat tartalmazza. 

 

 

 



 

3. táblázat A gyártási típusok és főbb jellemzőik 

Jellemzők/gyártás 

típus 
Egyedi Sorozat Tömeg 

Termékfélék száma 

Ritkán vagy csak 

egyszer gyártott, 

sokfele termek 

Korlátozott számú 

terméktípus 

sorozatait 

meghatározott 

időszakonként 

gyártva 

Néhány termek nagy 

sorozatban 

folyamatosan 

gyártva 

Input anyagok 

Standard, a 

kereskedelemben 

rendelkezésre 

álló anyagok es 

alkatrészek 

Standard es speciális 

anyagok es 

alkatrészek 

keveréke 

Szamos speciális 

anyag 

és alkatrész 

kizárólagos 

gyártóktól 

Gyártási műveletek 

A termékek es 

műveletek állandóan 

változnak 

A műveletek nagy 

része 

állandó bizonyos 

periódusokban 

A műveletek es 

termékek 

gyakorlatilag 

állandóak 

Gépek és eszközök 

általános célú gépek 

szabványos 

szerszámokkal 

általános célú gépek 

részben speciális 

szerszámokkal 

Speciális 

berendezések, 

magas fokú 

automatizálás, 

célszerszámok 

Kialakítás, 

üzemelrendezés 

A gépek funkciók 

alapján csoportosítva 

A gépek a termek 

gyártási műveletei 

alapján csoportosítva 

Gyártósorok, 

szerelőszalagok 

Irányítás folyamat speciális termék speciális eszköz speciális 

Költségek 

Viszonylag kevés 

fix költség, nagy 

változó költség 

Nagyobb fix költség 

kisebb változó 

költség 

Nagyon nagy fix 

költség, kis 

változó költség 

Forrás: Szendrovits, 1981 

A terméket a gyártás tömegszerűségéhez hangolva kialakított erőforrás szerkezettel kell 

gyártani. Amennyiben egyedi gyártásra kialakított erőforrás összetétellel termelünk, akkor 

belső korlátokba ütközünk, amint megnő a kereslet a termékünk iránt. A korábban erősségnek 

tekintett képzett, éppen ezért drágább munkaerő, a nagy mennyiségű gyártást kiszolgálni nem 

képes gépek a termelési költséget jelentősen megnövelik. Ezzel szemben az a vállalkozás, 

amelyik erőforrás szerkezetét nagysorozat gyártásra alakította ki, költség előnyre tehet szert. 

Ugyanis ugyanazt a terméket olcsóbb munkaerővel (kevésbé képzett szakemberekkel), ehhez 

kidolgozott folyamatokkal és speciális gépekkel, és standardizált alkatrészek felhasználásával 

költséghatékonyabban tudja megoldani.  

A készletezés és raktározás során az alábbi feladatok elvégzése szükséges. Készletezéshez meg 

kell határozni: 

1. A szükséges készletszintet 

2. Melyik termékből mekkora készletet tartsunk 

3. Készletezés IT támogatással 

 



 

A raktározásnál pedig biztosítani a láncban betöltött helyének megfelelő feladatvégzés 

feltételeit. 

1. Raktári infrastruktúra megszervezése 

a. Raktári operációs területek kijelölése 

b. Anyagmozgató gépek biztosítása 

c. Informatikai rendszer 

2. Anyagmozgatás és csomagolás 

a. Raktáron belüli mozgatás 

b. Szállítási csomagolás! 

c. Szállítójármű helyes (rendelés szerinti!) megrakodásáért felel 

3. Szállításra előkészítés 

a. rakodás (szállítmány konszolidáció és ütemezés) 

b. okmányolás 

4. Értéknövelő szolgáltatások 

a. árukapcsolás (pl. csomagolás) 

b. cimkézés stb. 

A szállítási módok esetében öt alapvető szállítási mód jöhet szóba: 

1. Közúti 

2. Vasúti 

3. Vízi 

4. Légi 

5. Csővezetékes 

A közúti fuvarozás előnye, hogy szinte bárhova eljut, viszonylag gyors és rugalmas szállítási 

mód. Hátránya, hogy nagyon hektikus a költsége, mivel az üzemanyag, az útviszonyok 

(használati díjak stb.) igen változóak. 

A vasúti fuvarozás előnye az olcsósága, de egyúttal időigényes, lassú mód. Hátránya, hogy 

vasúti infrastruktúrát igényel, csak ott jöhet szóba, ahol ez ki van épülve. Kötött szállítási mód. 

Szintén olcsó szállítási mód a vízi, de még a vasútinál is lassúbb. Infrastruktúra igényes ez is, 

hiszen hajózható vizeket (vagy vízművekkel, csatornákkal azzá tett, összekötött stb.), kikötőket 

és rakodást kiszolgáló létesítményeket igényel. 

Nagyon gyors szállítási mód a légi szállítás. De egyben a legdrágább is, amit többek között a 

drága eszköz és létesítmény igénynek (repülőgép, légi kikötő, repülőtér) köszönhet. 

A csővezetékes szállítás nagyon hatékony lehet, de korlátozott mód, hiszen, folyékony vagy 

gáz halmazállapotú termékek pl. víz, földgáz, kőolaj esetében jöhet szóba. 

Ezek kombinációja is lehetséges, kombinált szállítási megoldások jelentik a legtöbbször a teljes 

lánc hosszát érintő szállítást. Még mindig költséges tevékenység, de elengedhetetlen. 

Az elhelyezkedéssel a létesítmények földrajzi helyére utalunk. Amikor erről kell dönteni, olyan 

tényezőket is figyelembe kell venni, mint az adott régióban szokásos létesítmény költségek, 

munkaerő költségek, bérszínvonal, szakképzettség és munkaerő ellátottság. Továbbá adók és 

járulékok, infrastruktúra kiépítettsége, nem beszélve a potenciális beszállítóktól és vevőktől 

való távolságról. 



 

Az információ szerepe az utóbbi évtizedekben egyre gyorsabban felértékelődött. Viszont egyre 

hozzáférhetőbbé váltak az ehhez szükséges erőforrások, eszközök és ismeretek. Az 

informáltság révén tudnak dönteni az előző négy ellátási lánc vezérlővel kapcsolatban. Kellően 

pontos és időben rendelkezésre álló információ nélkül nem lehet előrejelzéseket készíteni, 

tervezni és nem lehet megfelelően koordinálni a működést, a mindennapi tevékenységeket. 

Fisher (1997) kategóriáit felhasználva az öt ellátási lánc vezérlőhöz kapcsolódóan Hugos 

(2003) összefoglaló táblázatát olvashatjuk az alábbiakban (4. táblázat). 

4. táblázat Ellátási lánc típusok és a lánc vezérlők néhány jellemzője 

 Hatékony lánc típus Reagáló képes lánc típus 

Termelés 

 kicsi puffer kapacitás 

 szűk gyártási spektrum 

 néhány nagy gyár vagy üzem 

 nagy puffer kapacitás 

 rugalmas gyártás 

 több kisebb gyár vagy 

üzem 

Készletezés-

raktározás 

 alacsony készletszintek 

 kevés árucikk 

 magas készletszintek 

 sokféle árucikk 

Elhelyezkedés 
 néhány központi létesítmény nagy 

kiterjedésű területet lát el 

 sok létesítmény közel a 

piacokhoz, vevőkhöz 

Szállítás 
 kevés, nagy volumenű szállítás 

 olcsó, de lassú szállítási módok 

 gyakori szállítások 

 gyors és rugalmas szállítási 

módok 

Információ 
 az információ költsége csökken, 

míg a többi vezérlőhöz köthető 

költségek emelkednek 

 pontos és időben gyűjtött 

adatokat osztanak meg 

Forrás: saját szerkesztés Fisher (1997) és Hugos (2003) alapján 

4. AZ ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT FŐBB TEVÉKENYSÉGEI 

A vállalkozások felismerték, hogy a folyamatszemlélet alkalmazása jelentős hatékonyság és 

eredményesség javulást hozhat. Az ellátási lánc menedzsmentet megvalósító tevékenységek 

egy adott vállalkozáson belül három főfolyamathoz tartoznak. Nevezetesen a szállító kapcsolat 

menedzsmenthez, a belső ellátási lánc menedzsmenthez, és a vevő kapcsolat menedzsmenthez. 

A szállító kapcsolat menedzsment (SzKM) a beszerzésről, az inputok vásárlásáról, a lánc 

felépítésében való részvételről, az ezekkel kapcsolatos egyezségekről, tárgyalásokról szól. A 

belső ellátási lánc menedzsment (BELM) a termelésről, a raktározásról, az igények 

kielégítésére való felkészülésről, és a rendelések kielégítéséről szól. A vevő kapcsolat 

menedzsment (VKM) a marketingről, az értékesítésről, az árazásról, a rendelés kezelésről szól. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ábra Az ELM elemei és kulcskérdései 

Tervezés és előrejelzés 

Beszerzés 

Termelés 

Szállítás 

Disztribúció és raktározás 

 

9. ábra Az ELM (SCM) ház 

Minden egyes szereplőnek ki kell alakítania az öt meghatározó tényező függvényében a 

számára megfelelő struktúrát, aminek valójában a többi szereplő döntéséhez illeszkedőnek 

kellene lennie. Ez csak úgy biztosítható, ha együttműködés van a szereplők között. Így vagy 

úgy, de a vállalkozások nem kerülhetik el, hogy ezen az öt fő területen meghozzák a maguk 



 

döntéseit. Ez az öt fő terület - befolyásoló tényező a lánc működése szempontjából – gyakran 

az öt fő ellátási lánc vezérlőként kerül tárgyalásra a szakirodalomban, nevezetesen: 

1. termelés,  

2. készletezés,  

3. információ,  

4. elhelyezkedés, és 

5. szállítás. 

A termelés tervezése és ütemezése tartozik ide. Olyan kérdésekre adunk választ ennek során, 

mint, hogy milyen termékekre van igény, hogyan és mikorra gyártsunk vagy termeljünk. 

A készletezés esetében azt adjuk meg, hogy milyen készletekre van szükség az ellátási lánc 

egyes kapcsolódási pontjainál. Továbbá, hogy mennyit kell tartani a különféle készletekből 

(nyersanyag, félkész- és késztermékből), hiszen szükség van rá a bizonytalanságból adódó 

változások miatt, de egyúttal a felesleges készletek többletköltséget jelentenek. Szorosan 

összefügg a termeléssel, mert a mennyit gyártsunk kérdésre adott válasz következményei itt 

csapódnak le. 

Az elhelyezkedésről hozott döntések sokáig megahatározzák a termék lehetséges útját a 

vevőkig. Ezért a termelés és raktározás helyszínei a földrajzi távolság miatt, de a szocio-

gazdasági környezet miatt a költségeket is jelentősen befolyásolja. Itt válaszoljuk meg, hogy 

hol és milyen tevékenységet végezzünk. 

A szállítás esetében főleg a szállítási módokról döntenek. Akár az üzemek vagy raktárak között, 

akár a vevőknek történik a szállítás. A hogyan és mikor mozgassuk a terméket itt a kulcs 

kérdések. 

Az információ jelenti az inputot a hatékony döntéshozatalhoz. Időben meglévő és pontos 

információra van szükség hozzá. Ehhez el kell dönteni, hogy mennyi és milyen adatot, 

információt kell gyűjteni és mi az, ami ezekből másokkal megosztható? Sikeres koordinációt 

biztosíthatunk, amennyiben a megfelelő döntéseket hozzuk. 



 

 

10. ábra Az öt fő ellátási lánc vezérlő – szerkesszem? 

Forrás :saját szerkesztés Hugos, 2003 alapján 

Mi múlik ezeken a döntéseken? Az, hogy mire képes a vállalkozás ellátási lánca és mennyire 

lehet eredményes a működése. Viszont ezeken keresztül formálódik maga a vállalkozás is, mert 

a kiszolgálni kívánt piacok és a kialakított ellátási lánc formálja valójában. 

5. ELLÁTÁSI LÁNC KOORDINÁCIÓ 

Az ellátási lánc menedzsment szerepe többek között a koordináció. A koordináció iránti igényt 

a Forrester által azonosított ostorcsapás-effektus felerősítette. Habár ez a jelenség a lánc 

szereplők egyenkénti racionális viselkedésének az eredménye, hatása torzulásokhoz, ezeken 

keresztül pedig hatékonyság romláshoz, továbbá jelentős eredménytelenségekhez vezetett és 

vezethet. Hatással van a készletszintre, mert magasabb készletszintet generál a lánc 

szereplőinél, indokolatlanul nőnek a logisztikai költségek. Az 5. táblázat számai egy ilyen 

hatást kiváltó kereslet változást mutatnak be. A forgalmazó kereslete az első rendelési 

időszakban 100, ami 90-re, vagyis 10-el csökken a második rendelési időszakra. Ez nem 

jelentős változás, hiszen csak 10%-os csökkenés. Viszont jelentős hatást fejt ki a láncon 

visszafelé haladva. Ahogy a rendelések követik egymást, egyre nagyobb ingadozást okoz a 

szállító szállítójánál, vagyis a lánc elején, ez a 10%-os rendelés csökkenés, ami a lánc végén 

működő forgalmazótól indult el. 

Az 5 fő ellátási lánc vezérlő: ezen az 5 fő területen kell meghozni 

a vállalkozásoknak egyedi és kollektív döntéseiket
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5. táblázat Az ostorcsapás-effektus? szerkesszem? 

 
Forrás: saját, 2018 

Továbbá felesleges erőforrásokat köt le és igényel, ezáltal az erőforrás felhasználás 

hatékonysága jelentősen romlik. Virtuális hiány jelenik meg a láncban, aminek a csökkentése 

érdekében termelnek, raktároznak és szállítanak, holott a kereslet ezek iránt nem valós. A 

felesleges és nem helyesen fókuszált erőforrás felhasználás a folyamatokban túlterhelést 

okozhat, ami a virtuális hiány miatti rendelés nem teljesítések következtében a vevő kiszolgálás 

színvonalának csökkenését eredményezi. A lánc mentén jelentkező torzulásokat az alábbiak 

okozzák: 

1. vevő kiszolgálás színvonalának fenntartása 

2. logisztikai költségekkel való gazdálkodás  

3. pontatlan keresleti előrejelzések 

4. áringadozás 

A vevő kiszolgálási színvonal biztosításának egyik kulcs tényezője, hogy a hiányt 

mindenképpen el kell kerülni. Az ellátási láncban felfelé haladva a hiány elkerülésének 

szándéka még erősebben megjelenik, mert itt már a vevők elvesztéséről is szó lehet. Ez 

gyűrűzik végig a láncon és okozza az indokolatlanul növekvő rendeléseket. Szemléletes példája 

ennek az ünnepek vagy szezonváltások előtti hatások, amikor a megrendelések különösen nagy 

mennyiségről érkeznek az elosztási csatornák szereplőitől. 

A logisztikai költségekkel való gazdálkodás középpontjában a szállítási költségek és 

raktározási költségek minimalizálása áll. A vevők sem akarnak indokolatlan szállítási 

költségeket fizetni ezért csak időszakonként rendelnek és a rendelési tételnagyság igazodik a 

szállítás és a raktárkapacitáshoz.  Vagyis időszakonként feladott nagyobb tételű 

megrendelésekkel dolgoznak és csak a szükséges raktárkészletet tartják. 

Ugyanakkor pontatlan keresleti előrejelzések alapján döntenek, ami miatt a szükséges 

készletszinteket magasabban állapítják meg. Ez a múlt megrendeléseit feldolgozó statisztikák 

miatt történhet meg. A múltra alapozott megrendelések sajnos nem illeszkedhetnek pontosan a 

jövőbeni igényekhez. Ezért a már kezdetben bizonytalansággal terhelt vevői rendelések 

érkeznek a szállítókhoz. A szállító szintén bizonytalansággal terhelten rendel, miközben 

növelni akarja a biztonsági készletszintjét. A gyártó vagy termelő szintén nagyobb biztonsági 

készlettel kényszerű dolgozni, hogy ne veszítsen hatékonyságából vagy rugalmasságából. Így 

növekszik indokolatlanul és halmozódnak fel felesleges készletek a láncban felfelé haladva. 

szállító szállítója szállító beszállító szállítója szállító termelő beszállítója termelő termelő (gyártó) forgalmazó

időszak termelés készlet kereslet termelés készlet kereslet termelés készlet kereslet termelés készlet kereslet

1 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

2 80 100 20 40 100 60 20 100 80 10 100 90

-60 20 20 60 60 80 80 90

3 -120 20 140 -40 60 100 -10 80 90 0 90 90

260 140 140 100 100 90 90 90

4 60 140 80 10 100 90 0 90 90 0 90 90

20 80 80 90 90 90 90 90

5 -10 80 90 0 90 90 0 90 90 0 90 90

100 90 90 90 90 90 90 90



 

Bizonyos termékeknél az áringadozás okozta készletezési döntések nagy kilengéseket 

okozhatnak az egyes lánc szereplőknél. Az árváltozások előrejelzése, az áremelések várható 

mértéke egyértelműen, de gyakran nagyon befolyásolja a keresletet. Ha a piaci mechanizmusok 

megfelelően működnek, akkor várható, hogy áremelés előtt kereslet növekedés, áremelés után 

pedig visszaesés következik be. Ezt követően várhatóan beáll a piaci egyensúly. A kereslet 

ingadozásait az árváltozással kapcsolatos várakozások felerősítik, mert a vevők még az aktuális, 

emelés előtti áron szeretnének venni, vállalva, hogy akár jelentős készleteket halmozzanak fel. 

A hatás egyszerre több területen is jelentkezik, a vállalkozások teljesítményét csökkenti. A 

teljesség igénye nélkül készült felsorolás kellően érzékelteti a jelenséggel való foglalkozás 

fontosságát. Ezek az alábbiak: 

1. túl nagy raktárkészlet,  

2. a kereslet nem megfelelő előrebecslése 

3. elégtelen kapacitáskihasználás vagy éppen túlterhelés 

4. megnövekedő átfutási idő 

5. bizonytalan termelés-tervezés (pl. jelentős átdolgozás, gyakori változtatások) 

6. jelentős korrekciós költségek (pl. elsőbbségi kiszolgálás, megnövekedett túlórák) 

7. stb. 

Itt is igaz az a tétel, hogy először meg kell ismerni és meg kell érteni a jelenség természetét és 

okozóit. A torzulások okozta hatások megelőzéséhez fel kell tárni, hogy mi van az ostorcsapás 

effektus hátterében. Az innovatív szemléletű vállalkozások felismerték, hogy az információk 

összehangolásával és az ellátási lánc mentén történő tervezéssel mérsékelni tudják az 

ostorcsapás effektust és jelentős teljesítmény javulást képesek elérni a teljes lánc hosszában. 

Ebben a koordinációs törekvésben segít a Collaborative Planning, Forecasting, and 

Replenishment (CPFR) koncepció alkalmazása. A CPFR koncepció közös tervezés, előrejelzés, 

és feltöltés megvalósítását jelenti a lánc szereplők között. Mint módszer az információ és 

kommunikáció technológia (IKT) felhasználására fókuszál web-alapú alkalmazásként azért, 

hogy a lánc szereplők közötti tevékenységeket a termelés és beszerzés tervezés, a kereslet 

előrejelzés, és készlet feltöltés érdekében koordinálja. Az Önkéntes Iparágközi Kereskedelmi 

Standardok Szövetsége (VICS) kidolgozta a legjobb gyakorlatot és egy útmutatót a CPFR 

bevezetéséhez. A CPFR célja, hogy megbízhatóbb és hosszú távon is átfogó képet nyújtson a 

keresletről az ellátási lánc mentén. 



 

 

11. ábra cím szerkesszem? fordítsam? 

Forrás: saját szerkesztés Fiedler (2003) alapján 

Ez az átláthatóság a szállítóknak és a vevőknek olyan potenciális előnyöket kínál, mint a 

növekvő eladások, javuló vevő kiszolgálás, és csökkenő készletek. Habár a teljes lánc mentén 

javasolt megvalósítani, de már két szereplő között is képes jelentős eredményeket hozni. Egy 

termelő/gyártó és egy kiskereskedő kapcsolatában az alábbiakat tartják elérhetőnek. 

Kiskereskedő: 

 növekvő eladások 

 ki nem fogyó készletek 

 gyorsabb rendelés teljesítés 

 alacsonyabb készlet szintek 

 kevesebb a tönkrement (lejárt szavatosságú, megromló, vagy elavuló) termék 

Termelő/gyártó: 

 növekvő eladások 

 javuló rendelés teljesítési ráta 

 kisebb termékkészletek 

 javuló ciklus idő 

 csökkenő kapacitás igény 

Közös haszonként az ellátási láncban: 

 közvetlen és folyamatosabb anyagáramlás 

 javul az előrejelzések pontossága 

 csökkenő rendszer költségek 

Fiedler (2003) öt lépésben írja le a CPFR-hez vezető folyamatot. 

 

 



 

Első lépés: a vállalkozások vezetőinek kell elkötelezniük magukat, dönteniük az 

együttműködésről, és a megegyezésnek tartalmaznia kell a: 

 célkitűzésket 

 erőforrásigényeket 

 bizalmas információk megosztásával kapcsolatos elvárásokat és elveket. 

Második lépés: közös üzleti tervezés 

Harmadik lépés: az előrejelzések pontosabbá tétele, fejlesztése 

Negyedik lépés: az előrejelzések megosztása 

Ötödik lépés: a készletek feltöltése 

 
12. ábra A CPFR modell 

Forrás: Naslund és Williamson, 2010 

Átfogóbban mutatja a CPFR-t az Y. ábra, amiben a tevékenységeket a stratégia alkotás, 

kereslet-kínálat menedzsment, végrehajtás, és elemzés négyszögben helyezik el. Különös 

hangsúlyt kap az alapos tervezés, amiben jelentős szerepe van az információ áramlásnak és a 

kollaborációnak is teret ad, illetve igényli azt. 

A CPFR bevezetését akadályozó tényezőkről is szólnunk kell. Az alábbi felsorolásban 

olvashatjuk a főbb akadályozó tényezőket: 

 bizalmatlanság egymás iránt az üzleti partnerek között 

 csekély együttműködés van a belső előrejelzések összeállításában 

 technológia (IKT) és szakértelem hiánya 

 a felmerülő költségek 

 eltérő standardok alkalmazása az információ megosztásban 

 módszertani bizonytalanságok az adatok összesítésével kapcsolatban 

 félelem attól, hogy bizonyos partnerek összejátszanak, kijátsszák a másikat. 

 

Termelő/gyártó vállalkozás

Teljesítmény értékelés Együttműködési megállapodás

Stratégia és tervezés

Közös üzleti terv

Kereslet és kínálat
menedzsment

Kivételek kezelése

Rendelés teljesítés

Rendelés generálás
Rendelés

tervezés és előrejelzés

Értékesítési előrejelzés

Elemzés

Végrehajtás

vevő



 

A CPFR egy olyan koncepció, aminek a szemléletét elsajátítva a vállalkozások közösen 

kialakított és használt eszköz és folyamatstruktúrát hozhatnak létre. Ebben jelentős, de nem 

kizárólagos szerepe van az IKT-nak. Sikeres adaptáció esetén a benne résztvevő üzleti 

partnereknek a jobbá tett információ áramlás alapján lehetővé válik a fejlettebb és 

megbízhatóbb tervezés az ellátási láncban. 

6. táblázat Az ellátási lánc koordinációs lehetőségei 

Az ellátási lánc koordinációs kezdeményezéseinek keretei 

A”bullwhip-effect” 

okai 
Információ megosztás 

Csatornák 

összehangolása 
Működési hatékonyság 

Akeresleti előrejelzések 

pontatlansága 

 A rendszer 

dinamikájának 

megértése 

 Az eladási ponti (POS) 

adatok használata 

 Elektronikus adatcsere 

(EDI) 

 Internet  

 Számítógép-vezérelt 

rendelés (CAO) 

 Szállító által 

menedzselt készletezés 

 Kedvezmény az 

információ 

megosztásért 

 Átfutási idő 

csökkentése 

 Lépcső-alapú 

raktárellenőrzés 

A megrendelések 

periodikus feladása 

 EDI 

 Internetes megrendelés 

 Kedvezmény a 

vagonos választékra 

 Szállítási időpontok 

 Egyesítés 

 Logisztikai erőforrás-

bevonás 

 

 A megrendelések fix 

költségeinek 

csökkentése az EDI-

vel vagy az 

elektronikus 

kereskedelemmel 

 CAO 

Az áringadozás 

  Folyamatos 

árufeltöltés (CRT) 

 Mindennapos alacsony 

költségek (EDLC) 

 Mindennapos alacsony 

árak (EDLP) 

 Hatékonyságalapú 

költségszámítás 

A hiánytól való félelem 

 Értékesítés, kapacitás 

és a leltár adatainak 

megosztása 

 Múltbeli 

értékesítéseken alapuló 

juttatás 

 

Forrás: Nagy, 2012 

ECR- Hatékony Válaszadás a Fogyasztói Igényekre: Azt az intézkedéscsomagot nevezték így, 

amelyet a fogyasztásicikk-gyártók (elsősorban az élelmiszerszektor) és a kereskedelem közötti 

kapcsolatok optimalizálására fejlesztettek ki 

POS- Eladási ponti: a terminálok alkalmazása a kereskedők információáramlását gyorsítja meg 

EDI- Elektronikus adatcsere: hatalmas előnye a gyors adatátvitel 

CRP- Folyamatos áru-utánpótlási program: a gyártót (beszállítót) is bevonják a rendelési 

folyamatba 

VMI- Beszállító (gyártó) által menedzselt készletezés: amikor a rendelésért kizárólag a 

beszállító felel 

 

 



 

6. KOORDINÁCIÓS ESZKÖZÖK ÉS MEGOLDÁSOK 

6.1 FMCG – Fast Moving Consumer Goods - Gyorsan forgó fogyasztási javak 

Az FMCG ipar alternatív neve a CPG – vagyis a Consumer Packaged Goods, fogyasztási 

cikkek. Az FMCG ipar elsősorban a fogyasztási cikkek termelésével, forgalmazásával, 

marketingjével foglalkozik.  

Az FMCG termékek olyan fogyóeszközök, amelyeket a fogyasztók bizonyos időközönként 

elfogyasztanak. Idetartoznak a dohányáruk, higiéniai és tisztálkodási termékek takarítószerek, 

olyan termékek, melyek rövid szavatosságú idejűek, és a készletértékük naponta változik (pl. 

élelmiszerek). Jellemző rájuk a gyors értékesítés és a viszonylag alacsony ár. Az FMCG 

termékek körében például nem nagyon beszélhetünk a brandek iránti érzelmi viszonyulásról, 

igen nehéz mondjuk egy kiló cukrot vagy kenyeret márkázni, és nem is éri meg. 

Habár az FMCG a fogalom körébe tartozó termékek sokszínűsége miatt nem tekinthető 

egyetlen iparágnak, de a termékek keresleti és logisztikai sajátosságai nagy hasonlóságot 

mutatnak. 

Az FMCG-termékek piacán nagyon erős a verseny, amely különösen gyors reagálást kíván meg 

a vállalatoktól. AZ FMCG-piacra irányuló kutatások nagyon szerteágazóak, kvantitatív és 

kvalitatív vizsgálati módszerek alkalmazása egyaránt célszerű. A piacra irányuló kutatások 

például a fogyasztók, a saját-márka, illetve a konkurencia termékeinek, értékesítési 

jellemzőinek stb. vizsgálata. 

Nő a verseny az FMCG gyártók között, és ennek következtében az iparágba való befektetések 

is nőnek, különösen indiában, ahol az iparág a 4. legnagyobb ágazatnak tekinthető,a piac teljes 

mérete 13,1 milliárd $. A szektor Indiában 60%-os növekedést ért el 2010-re. Új-Zélandon a 

legnagyobb szektornak tekintik, a GDP 5%-át teszi ki. 

Az ágazat sikeréhez a népesség növekedés is hozzájárult. Számos munkalehetőséget teremt az 

iparág. Az iparág stabil, változatos, kihívásokkal teli és magas profilú ipar, amely számos 

területből áll: érétkesítés, ellátási lánc, pénzügy, marketing, termelés, beszerzés, emberi 

erőforrás, termékek fejlesztése, általános menedzsment. 

Néhány vezető FMCG vállalat: Sara Lee, Coca Cola, Pepsi, Nestle 

A Kutató Centrum Magyarország egyik vezető online piackutató cége a kutatásában a napi 

fogyasztási cikkek online vásárlási szokásait és trendjeit vizsgálja. A lakossági felmérést 

szekunder adatgyűjtés előzte meg, amely hazai és nemzetközi felméréseket egyaránt 

feldolgozott. A primer adatgyűjtés 2011 júliusában 1086 internetező online megkérdezésével 

történt. Az adatbázis a legfontosabb demográfiai ismérvekre - életkor, nem, iskolai végzettség, 

településtípus és régió - reprezentatív a legalább hetente internetező 18-64 éves magyar 

lakosságra nézve. 

A Kutató Centrum adatai szerint a tavalyi 11 százalék után idén 15 százalékra nőtt azoknak az 

aránya, akik legalább egyszer vásároltak FMCG (napi fogyasztási) terméket az interneten az 

elmúlt egy évben. Ebben szerepet játszik az éppen aktuális ″kuponláz″ is, ám ennek hatása 

egyelőre inkább a parfümökre terjed csak ki. Mostanra a női vásárlók aránya meghaladta a 

férfiakét, ami a webboltokat stratégiájuk, megjelenésük finomhangolására késztetheti. 



 

A bővülést a piperék és kozmetikumok piacának erősödése eredményezte, ez volt ugyanis az 

egyetlen kategória, ami az előző évhez képest nőtt. A második legnépszerűbb kategória a 

háztartási és vegyiáruké volt, míg az italokat, a zöldséget és a gyümölcsöt szinte mindenki 

hagyományos módon szerzi be. 

FMCG stratégiák 2020-ig 

A következő évtized FMCG-kereskedelmének fejlődése érdekében elvégzendő feladatokat, 

valamint gyártók és kereskedők közös céljait fogalmazza meg egy párizsi, januárban közzétett 

jelentés. 200 felső vezető állította össze a világ legnagyobb kereskedelmi, gyártó és szolgáltató 

vállalatainak, valamint szakmai szervezeteinek képviseletében, tudósokkal együtt. 

„A jövő értéklánca 2020-ig: stratégiák kialakítása az új évtizedre” című jelentés négy fő célt 

tűz ki a fejlődés érdekében: Előtérbe hozza az üzletmenet fenntarthatóságát az a tény, hogy húsz 

év múlva a világ népessége eléri a 8,3 milliárdot. A növekedés következtében nagyobb nyomás 

hárul a természetes erőforrásokra, költségekre és az élelmiszertermelés alapanyagaira. 

Szükségessé válik az ágazat szereplőinek szorosabb együttműködése, ami egyre fontosabb 

tényezővé válik majd a fogyasztók vásárlási döntéseiben. 

Elengedhetetlen az ellátási lánc optimalizálása. Új, együttműködésen alapuló disztribúciós 

modellek kellenek, amelyekben a résztvevők megosztják az információkat és az eszközöket. 

Az információgyűjtés során, a jelentés összeállítói a társadalom, vásárlói magatartás, környezet 

és technológia változásaira vonatkozó információk alapján tizenkét globális gyökerű trendet 

tártak fel. 

- 1. növekszik a városiasodás, ami befolyásolja az üzletek mérete, logisztika és ellátási 

lánc mellett a disztribúciós infrastruktúrát és más tényezőket. 

- 2. öregszik a népesség, gazdasági és politikai következményei összefüggnek a 

fogyasztók élelmiszerre költhető pénzének mennyiségével, de a beszerzés helyével, 

illetve a bolttípus kiválasztásával is. 

- 3. terjed a jólét, és ez megnöveli a középosztályt a fejlődő régiókban, például Indiában 

és Kínában, több ember számára lesz elérhető az élelmiszer, és a nagyobb kereslet mind 

gyártók, mind kereskedők számára a növekedés forrását jelenti. 

„A tizenkét globális gyökerű trend alapvető változást tesz szükségessé a gyorsan forgó 

fogyasztási cikkek gyártó és kereskedő vállalatainak üzleti kapcsolatában, ahogyan 

fogyasztóik, vevőik kiszolgálásában is”. 

6.2 Quick Response: gyors reagálás, gyors válasz 

A Quick Response azon vállalati működési elv, ami a megrendelések minél gyorsabb 

kielégítésére helyezi a hangsúlyt, ennek megfelelően építve fel a teljes láncolatot. A QR-

rendszerek olyan speciális CR-rendszerek (Continuous Replenishment-rendszerek), amelyek 

hatásköre nemcsak a készletezési, raktározási területekre terjed ki, hanem többek között céljuk 

a vevőkiszolgálás javítása is. A QR-t először a textiliparban használták, ahol az információs 

technológiát a készlet irányítás és kiszolgálás javítására, a működési költségek csökkentésére 

és ezáltal a profit növelésére használták. 

Az ECR (Efficient Costumer Response Strategy, hatékony ügyfél-válaszadási technika) alapja. 

Az adaptált megoldása a JIT-nek, mely válasz volt a 80 években a tengerentúli és távol-keleti 



 

áruk által gerjesztett versenyre a textil és a konfekcióiparban. Célja a textil és konfekció ellátási 

láncban tapasztalható felesleges készletek csökkentése. 

Általánosságban a QR a vevők speciális igényeire történő azonnali reagálási képességként 

jellemezhető. A QR egy integrált információs láncot hivatott megvalósítani. A QR-rendszerek 

az ipar és a kereskedelem közötti különleges partneri viszony modelljei, amelyek célja az 

információ- és termékáramlás felgyorsítása a részt vevő felek adatkapcsolatának 

megvalósításával. 

A megvalósítás a POS (Point-of-sale) információtovábbításnál megismert módon történhet: 

amíg az áru vételárát a vonalkód-leolvasóval ellátott pénztárgépnél kifizetik, a cikkre vonatkozó 

információkat a vállalat a saját tulajdonában lévő árugazdálkodási rendszerbe vagy – speciális 

esetekben – közvetlenül a gyártó árugazdálkodási rendszerébe viszik be. Bizonyos készletszint 

elérésekor automatikusan megindul a rendelési folyamat, amelyet az EDI továbbít. Így adják 

például a Benetton-üzletek az értékesítési jelentéseiket hetente kétszer tovább a gyáraknak, 

amelyek ezután a kereslet szerint kezdenek termelni ahelyett, hogy éves termeléssel 

dolgoznának, amit rákényszerítenének az értékesítési csatornákra. Így a Benetton-üzletekben a 

polcokat hetenként kétszer töltik fel, míg az ágazaton belül a többi cégnél csak kéthetente. 

A QR- rendszer alapján működő vállalatok számára rendkívül fontos, hogy fenn tudják tartani 

a vásárlók által rendelt termékek egyenletes rendelési ciklusát. A ’90-es években megjelenő 

érdeklődés a QR és JIT iránt a teljes készletezési modell iránti igényt vonta magával, melynek 

két lényeges szempontot kell figyelembe vennie: 

1. Készletszintek beállítás: vagyis a forgókészletek és biztonsági készletek szintjét úgy 

kell meghatározni, hogy az megfeleljen az ügyfélszolgálat követelményeinek, mely 

függ a kereslet ingadozásaitól, a feltöltő mennyiségektől, az idő és költség arányától 

illetve a készletezési költségektől. 

2. A készlet helye az ellátási láncban: vagyis hogy hol helyezzük el a termék készletet az 

ellátási láncban, pl. a gyorsan mozgó termékeket közel a kereslethez, a lassan mozgó 

termékeket inkább központban elhelyezve. 

 

A QR kielégíti az olyan vállalatok fejlett szolgáltatáshoz és csökkentett készletezés mellett 

növekedett eladáshoz kapcsolható logisztikai ideálját mint pl.: a Wal-Mart és a Target. Liam 

Strong (Sears vezérigazgatója UK) : „ We have already proved we can sell more by stocking 

less.” 

A QR stratégia nem csak arra teszi képessé a vállalatokat, hogy logisztikailag még 

eredményesebbek legyenek, de megváltoztatja azt is ahogyan működnek (to do the business). 

pl.: a QR rendszer által elérhető gyorsabb és pontosabb információ lehetővé teszi a vállalatok 

számára, hogy sokkalta fogékonyabbak legyenek a kereslet ingadozásaira. Számos szektorban 

és sok termékre használják. 

 

 

 

 



 

7. táblázat Az ágazati szinten lehetséges technológiák 

Vállalat/ágazat Alkalmazott 

technika 

Megtakarítás, 

illetve javulás a 

területen 

Megtakarítás, illetve 

javulás mértéke 

Kiegészítő 

technikák, illetve 

technológiák és 

hálózat 

Mercantile Stores / 

fogyasztási cikkek 

Quick 

Response 

Raktárbázisok Raktárszám csökkenése 

12-ről 8-ra: 40%, minden 

áru 24 órán belül 

szállítható 

Cross-Docking, 

EDI 

Federated / nincs 

adat 

Quick 

Response 

Szállítási idő, 

átfutási idő a 

disztribúciós időn 

belül 

Áru 41 százaléka „Cross-

Dockolható”, 2,8 nap 

átlag szállítási idő, áruk 

90%-a címkézett 

Cross-Docking, 

EDI 

Ericson / távközlés Quick 

Response 

Raktárkészlet, 

rendelés 

Exportkészlet csökkenése 

85%-kal,  

raktári forgás lerövidülése 

90 napról 20 napra 

nincs adat 

Kmart / 

fogyasztási cikkek 

Quick 

Response 

Logisztikai szerviz, 

raktárgazdálkodás és 

áruirányítás 

Forgalomnövelés 25%-

kal a POS-en(értékesítés 

helyén), hatékonyságnö-

velés a raktár területén 

EDI, 

Vonalkód, 

Continuous 

Replenishment, 

Adathálózat 

Sport Obermeyer / 

sportárukereskedés 

Quick 

Response 

Rendelés-

nyilvántartás, 

raktárgazdálkodás 

2%-os költség-csökkentés nincs adat 

 

6.3 EDI (Electronic Data Interchange) 

Olyan elektronikus adatcsere, mely strukturált adatok átvitelére szolgál, elfogadott 

üzenetszabványokkal egyik számítógépről a másikra, elektronikus eszközök segítségével, 

minimális emberi beavatkozással. A meglévő ügyviteli folyamatok gépesítése során az EDI 

elkészíti az egyes forgalomban levő dokumentumok adatainak elektronikus változatát, és ehhez 

egy olyan struktúrát használ, amelyet a feladó és a címzett ügyviteli alkalmazásai egyaránt fel 

tudnak ismerni. 

Az EDI az ECR, „hatékony fogyasztói válasz” stratégia része, amely, elősegíti a vállalatok 

hatékony és gyors reagálását a fogyasztói igények és kereslet változásaira. Az ECR-ben 

elfoglalt helyét tekintve az EDI a „legalsó réteg”, tehát erre épül a többi modell. 

Az egységesítésre azért volt szükség, mert mondhatni ahány vállalat, annyi féle dokumentációs 

eljárás, illetve és információs rendszer létezik. Így ha két együttműködő vállalat meg kívánja 

osztani hivatalos okiratait, adataikat vagy bizonylataikat, még nem biztos, hogy a másik fél 

ügyviteli alkalmazásai értelmezni tudják. Nincs egy közös nyelvezet, amely elősegítené a 

kommunikációt. Ezen hiányosság megszüntetésére jött létre az EDI, illetve az EDI szabványok, 

mely utóbbiak biztosítják a közös nyelvet. 

Kialakulása: 

o 1948: USA beszállítások Európába, heterogén környezet 

o 1968: TDCC - USA szállítmányozási üzenetek szabványa 

o 1969: Tradacoms – UK kereskedelmi üzenetek szabványa 

o 1987: EDIFACT 

o 2002: XML-EDIFACT megjelenése 



 

Az elektronikus adatcsere abban különbözik a napjainkban használt elektronikus postától (e-

mail), hogy míg utóbbi strukturálatlan információ továbbítására szolgál, addig az EDI magában 

foglalja az elektronikus adatcsere teljes paradigmáját: az adatkapcsolatot, az üzenetfolyamot, 

az elektronikus dokumentumok formátumát, a szoftvereket, amelyek a dokumentumok 

kódolására, titkosítására és értelmezésére szolgálnak. 

Tipikus üzenetformák: 

o Szabad szöveg (e-mail): előnye az egyszerűség és az olcsóság, hátránya, hogy 

nem automatizálható. 

o Adatszerű (táblázatok): tömör és hatékony, automatizálható, de kevésbé 

rugalmas ad hoc elemekre. 

o Strukturált: előnye a viszonylagos tömörség és hatékonyság. Részben 

automatizálható, rugalmas az ad hoc elemekre. 

 

13. ábra Az EDI alapelve 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szoftver


 

 

14. ábra EDI üzenetváltási csatorna (ez inkább csak egy megoldási példa, így IS 

működhet) 

Forrás: 

Az EDI előnyei: 

o Egyszerű, pontos, rugalmas, biztonságos 

o Adminisztratív és eljárási költségek megspórolhatók 

o Gyors információcsere; raktárkészlet csökkentése; költséghatékonyság 

o Leltár-megtakarítás 

o Szorosabb kapcsolat a vevő és a szállító között 

o Időmegtakarítás 

o Fogyasztói elégedettség növekedése 

Az EDI megvalósítási formái: 



 

 
15. ábra WEB EDI  

 

 
16. ábra Integrált EDI megoldás fájl konverzióval 

 



 

 
17. ábra Integrált EDI megoldás fájl konverzió nélkül 

 

Láthattuk, hogy a három lehetséges megoldás különböző integráltsági fokot jelent és így eltérő 

a bevezetés erőforrás-igénye is. Amikor arról döntünk, hogy melyik megoldást válasszuk, 

érdemes azt mérlegelni, hogy hány partnerrel és mennyi üzenetet fogunk cserélni (küldeni és 

fogadni) havonta. A tapasztalatok szerint néhány partner és havi 100-150 üzenet esetén a WEB 

EDI jól kezelhető, ám 200 üzenet fölött már érdemes valamelyik integrált megoldáson 

elgondolkozni, mert nő az adminisztrációs teher és a folyamatok bonyolultsága. Nyilván 

nagyon fontos az is, hogy milyen IT és emberi kapacitással rendelkezik a cég. 

Egy nagyvállalat, aminek saját informatikai fejlesztő csapata van, dönthet a saját konvertáló 

szoftver kifejlesztése mellett, és ekkor a szolgáltató csak a kommunikációt biztosítja. Egy 

kisebb informatikai kapacitással rendelkező vállalat pedig rábízhat mindent a szolgáltatóra. 

Bármelyik megoldást is választja a vállalat mindig érdemes folyamatokban gondolkozni egyedi 

üzenetek helyett. Az EDI kapcsán nem egyszerűen arról van szó, hogy egy papír dokumentumot 

lecserélünk elektronikusra, hiszen tágan értelmezve erre egy email is alkalmas lenne. Viszont a 

kereskedelmi folyamatok lépéseit végiggondolva a megrendeléstől egészen a pénzügyi 

teljesítésig, a vállalatirányítási rendszerben minden információ hatással van a következő lépésre 

az integráltságból adódóan. A számla könnyen hozzárendelhető az átvételi jegyhez, amit a 

szállítólevél alapján állítottak ki, a szállítólevél pedig a megrendelés alapján készült. Így a teljes 

folyamat automatizálhatóvá válik, és nem egyszerűen arról van szó, hogy egy megrendelés 

gyorsabban odaér a kereskedőtől a gyártóhoz. Forrás: Bócsi Zsolt (GS1 Magyarország), 

Összefoglalva: az EDI felhasználható bármely strukturált információ automatikus 

továbbítására, tekintet nélkül az információcsere céljára. A témaköröket a vezetésnek kell 

eldöntenie az EDI projektek tervezése és megvalósítása során. Ebből következik, hogy az EDI-

vel kapcsolatos megfontolások a közigazgatás informatikai támogatásának folyamatában egyre 

fontosabb helyet követelnek ki, ezért a nemzeti informatikai stratégiai tervezés elemévé kell, 

hogy váljanak. (Megjegyezendő, hogy a nemzetközi elvárások és gyakorlat is ki fogja 

kényszeríteni az EDI-re való, legalább részbeni átállást. ) 

Az EDI-vel kapcsolatos költség- és haszonelemzések azt mutatják, hogy az adminisztrációs és 

személyi költségekben (szakterülettől függően) 5-25 %-os megtakarítások keletkezhetnek, bár 



 

rá kell mutatni, hogy a bevezetés jelentős költségekkel és gyakran ügyviteli átszervezéssel jár. 

Innovációs szempontból az átállás radikális útja tűnik járhatónak, melynek során - a partnerek 

együttműködési hajlandóságának folyamatos meglétét feltételezve - egy lépésben, 

programszerűen vezetik be egy-egy adatcsoport EDI úton történő forgalmazását. A 

kormányzatok EDI "érzékenysége" jelentős hatással van a vonatkozó hazai iparra és piacra is. 

Mivel az elektronikus adatcsere üzenetei egy nyitott (mindenki által hozzáférhető) hálózaton 

keresztül jutnak el a küldő féltől a fogadóig, és az üzenetek tartalma nem nyilvános, rendkívül 

fontos tényező az információk biztonságának biztosítása. Ezért az elektronikus adatcsere során 

rendkívül fontos szerepet kap a veszélyforrások feltárása és a megfelelő védelem 

megvalósítása. 

6.4 ECR 

A következőkben az ECR eszközrendszer bemutatásával foglalkozom az alábbi pontok alapján: 

Az ECR eredete az Egyesült Államok FMCG/élelmiszer ipában kereshető.  

 Az ötvenes évek közepére a piac telítődött áruházakkal és szupermarketekkel, amely 

körülmény közepette a vállalatok, illetve az ellátásiláncok továbbra is fenn akarták 

tartani a növekedésüket (Harris and Swatman, 1997).  

 A hetvenes-nyolcvanas évekre az Egyesült Államok demográfiai változáson ment át, 

amely hatással volt a kiskereskedelem bevételeire is. Lelassult a népesség növekedése, 

és előtérbe került a külső helyszínen étkezés, az emberek egyre kevesebbet vásároltak 

főzési alapanyagokat, ez visszavetette a kereskedelem forgalmát.  

 Az első válasz erre a kereskedők versenyeztető beszállító-kezelési gyakorlata lett, 

amelynek következtében a költségcsökkentési nyomást továbbpréselték az ellátási lánc 

pereme felé. A gyártók rájöttek, hogy ha nincs beleszólásuk a kereskedő promóciós 

politikájába, működésük hatékonytalanná válik, túlzott mérető készletek keletkeznek. 

A kereskedők maguk is tapasztalták a növekvő készletezési, szállítási és raktározási 

költségeket.  

 A vásárlóknak egyre komplexebb megoldásokat kellett kínálniuk, megfigyelhető volt, 

hogy a kereskedők kezdeti versenyelőnye megcsappan, és elkerülhetetlen valami olyan 

rendszer kialakítása, amely megszünteti az eddigi, nem hatékony  

tevékenységeket és költségeket. 

 

Fejlődésének szakaszai: 

JIT        QR         ECR 

 JIT (Just in Time): biztosítani az alapanyag rendelkezésre állását a  termelési helyen 

akkor, amikor szükség van rá, és abban a mennyiségben, amennyiben szükséges. Az 

alapanyag elhasználása pedig újabb alapanyag érkezést indítja el, azaz egy húzásos 

(pull) rendszer alakult ki. Az autóiparban alakult ki, Japánban.  

 QR (Quick Response – gyors válasz/reagálás):a nyolcvanas években ennek a JIT 

gyakorlatnak az adaptálására került sor a textil és konfekcióiparban, mintegy válaszként 

a tengerentúli és távol-keleti áruk által gerjesztett versenyre. Célja a textil és konfekció 

ellátási láncában tapasztalható felesleges készletek csökkentése volt. Segítségével 

optimalizálhatóak lettek az anyagáramlási folyamatok.   

 E megoldás sikerén felbuzdulva az FMCG kereskedelem is kifejlesztette a maga 

verzióját, az ECR-nek nevezett eszközrendszert. 



 

Az ECR értelmezése stratégiai és üzleti szempontból:  

 Az ECR egy, az Egyesült Államokból származó ellátási lánc menedzsment stratégia, 

amely az élelmiszeripari ellátásilánc különböző szintjein a túlzott készletekből és 

felesleges költségekből származó hatékonytalanságokat kezeli. 

 Az ECR értelmezhető olyan üzleti technikaként is, amelyben az értékesítési csatorna 

tagjai kölcsönösen előnyös kapcsolatot építenek ki, hogy magasabb értéket teremtsenek 

a végső fogyasztó számára.  

 

Az ECR-t alkotó eszközök felsorolása logikai sorrendben: 

Hat eszközt különböztet meg a szakirodalom, a felsorolásukat logikai sorrendben mutatom be 

mely jelképezi az eszközök kialakulásának és egymásra épülésének logikáját, a rendszer 

kialakulásának menetét. 

 EDI (integrated electronic data interchange/integrált elektronikus adatcsere) 

 CM ( kategória menedzsment ) 

 CRP (contiuous replenishment program/folyamatos feltöltés)  

 CAO (computer assisted ordering /számítógéppel támogatott rendelés)  

 CD (cross-docking/átrakási pont)  

 ABC (activity-based costing/tevékenységalapú költségszámítás) 

 

Az ECR ellátási lánc menedzsment technika alkalmazás és eszközeinek megtervezése és 

kialakítása legfőképpen a logisztika és a marketing vállalati területek együttműködését igényli, 

ám a többi funkció is aktívan részt vesz a megvalósítás támogatásában (pénzügy, IT). Amellett 

tehát, hogy szerepet játszik a vállalaton belüli integrációban és hozzájárul egy rugalmas vállalat 

kialakításához, alapvető célja mégis csak az ellátási lánc tagjainak szoros együttműködése.  

Mivel az ECR nem önmagában, inkább a fogalom alá tartozó eszközök által valósítható meg, 

előnyei is az alkalmazott eszközök szinergiájából származnak. 

6.5 VMI (Vendor Managed Inventory) 

Szállító menedzselte készletezés, szállító által irányított áruutánpótlás, anyagáramlás 

összehangolását támogató menedzsmenteszköz. Segítségével otimalizálni lehet az ellátólánc 

teljesítményét. A gyártó hozzáfér a forgalmazó nyilvántartási adataihoz, a raktárkészletéhez, az 

eladási számokhoz és előrejelzési adatokhoz, melyek alapján termelési és szállítási tervet készít 

és a megrendelések létrehozásáért ő lesz a felelős. Ilyen módon tartja fenn a forgalmazói 

készletszinteket. Az adatok cseréjéhez elegendő egy internet hozzáférés. A rendszer a kritikus 

folyamatokra időben figyelmeztet. Általa kimutatások és szállítói értékelések is létrehozhatók.  

A VMI megoldáson keresztül tetszőleges számú partnerrel cserélhető ki információ. További 

üzlet partner bekapcsolása bármikor problémamentesen megvalósítható. A VMI nem 

változtatja meg a készletek tulajdonát.  

A rendszer előnyei: 

 -Elkerülhetővé teszi a készlethiányos (Out of Stock) helyzeteket. 

- Alacsony a bonyolítási költség mindkét partner oldalán. 

- Szállítási idők lerövidülnek. Raktárkészlet erőteljesen lecsökken. 



 

 
18. ábra Vendor Managed Invetory 

 Optimális készlet-menedzsment: 

A raktárkészlet, az eladási számok és előrejelzési adatok a szállító számára hozzáférhető 

válnak egy közös plattformon. Ez a szállító számára egy precíz termelési- és szállítási-tervet 

tesz lehetővé. 

 WEB alapú: 

A releváns adatok cseréjére elegendő egy internethozzáférés. Ezért a megoldás nem EDI-

képes szállítók számára is alkalmas. 

 EDI-képes: 

Igény szerint a megoldás belső ERP-rendszrekhez is kapcsolható, hogy az információcsere 

EDI útján mehessen végbe. 

 Figyelmeztető funkció: 

A rendszer a kritikus folyamatokra időben figyelmeztet.  

 Átlátható folyamatok: 

Kimutatások és szállítói értékelések is létrehozhatók. 

 Bővíthető integrációs platform: 

A VMI-megoldáson keresztül tetszőleges számú partnerrel cserélhető ki információ. További 

üzleti partner bekapcsolása bármikor problémamentesen megvalósítható.  

 Többnyelvű: 

A SEEBURGER VMI-megoldása az inteligens nyelvi fájl kezelésnek köszönhetően bármikor 

további nyelvekkel bővíthető. Alapértelmezett nyelvek: angol, német 

A SEEBURGER VMI-megoldás előnyei 

 Elkerülhetővé teszi az ún. "Out-of-Stock"-helyzeteket 

 Alacsony bonyolítási költség a vevő és szállító oldalán 

 Vevő jelentős tehermentesítése 

 Biztonságosabb tervezhetőség a szállító számára 

 Szállítási idők rövidülése 

 Raktárkészletek erőteljes csökkentése 

 Átláthatóbb folyamatok 

http://www.seeburger.hu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/VMI-Vendor-Managed_Inventory_HU.gif&md5=e9567b09865d8898df0b362900eba94e8bf5ae36&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==


 

 
19. ábra IT technikák és azok megjelenése (Kategória menedzsment) 

 

A kategória menedzsment kiindulópontja a saját márkás termékek megjelenése volt. Saját 

márkás termékeket először a 80-as években az USA-ban vezettek be nagyobb hypermarketek ( 

pl. WAL-MART). A ketegória menedzsment fogalma: A disztribútornak vagy beszállítónak 

azon tevékenysége, hogy a termékkategóriákat stratégiai üzleti egységként kezeli, a vevőnek 

teremtett értékre fókuszál, amely által magasabb üzleti eredményt ér el.  

Célja: Egy erős összefogás létrehozása a kiskereskedő és a beszállító között, ahol közösek a 

célok és mindenki nyer. 

A kategória menedzsment 4 pillére: 

1. Szervezetközi infrastruktúra kiépítése 

2. Új termék bevezetésével kapcsolatos feladatok összehangolása 

3. Hatékony választék kialakítás 

4. Promóciók összehangolása 

1.Szervezetközi infrastruktúra kiépítése 

On-line kapcsolat a partnerek között, amely lehetővé teszi az időszerű és hasznosítható 

információk elérését minden fél számára. 

2. Új termék bevezetésével kapcsolatos feladatok összehangolása 

Célja a fogyasztói figyelem fenntartása egy termékkategória iránt. Lényege, hogy ösztönözze 

a beszállítókat és a kiskereskedőket, hogy működjenek együtt olyan új termékötlet 

kidolgozásán, amelynek piacra dobása tartós eredménnyel jár valamennyiknek. 

3.Hatékony választék kialakítás 

Ha sikerül megérteni a fogyasztó vásárlása szokásait, akkor elkerülhető, hogy ugyanazt a 

terméket több polcra is ki kelljen rakni a sikeres értékesítés reményében. Több hely= nagyobb 

választék.  



 

4. Promóciók összehangolása 

Előkalkulációt igényel, hogy megtérül-e a promócióra fordított összeg? A reklámok gyakran 

arra ösztönzik a vevőket, hogy készleteket halmozzanak fel az egyes termékekből, de 

fogyasztásuk nem növekszik. 

Az ellátási láncok pontjain készleteket kell felhalmozni a promóció miatti várható 

keresletnövekedésre. 

Példa: 

Kategória menedzsment alkalmazása az árszabásban: 

Ha a kereskedő nagy árkülönbséget hagy a saját márkás és márkázott termékek között, akkor 

a saját márkás áru forgalma növekszik, míg ha kis árkülönbség van a kettő között, akkor a 

márkázott áruk forgalma növekszik. -> Meg kell találni azt az árat, ahol a saját márkás és 

márkázott termék a kereskedő és a beszállító számára is megfelelő. 

Előnyök: 

• Fogyasztó szempontjából: a kategória egy helyen történő megjelenítése 

• Kereskedő szempontjából: információs bázis, vásárlói lojalitás növekedése, erősebb 

versenypozíció, kevesebb szállító, forgalom növekedése, költségmegtakarítás, profit 

növekedése 

• Termelő szempontjából: információs bázis, piacrészesedés növekedése, termelési 

kapacitás jobb kihasználása, tervezhetőbb értékesítés, megalapozott termékfejlesztés, 

profit növekedése 

Hátrányok: 

• Nem működik hatékony, ha a kategória meghatározása nem illeszkedik a fogyasztói 

igényekhez 

• Teljeskörű alkalmazásra csak széles hálózattal és jelentős pozícióval rendelkező 

vállalkozások képesek 

 

6.6 CRP – Folyamatos raktárfeltöltési program 

A CRP egy angol mozaikszó, continuous replenishment program. Jelentése folyamatos 

raktárfeltöltési program.  

 Az 1980-as években vezették be az USA-ban. Először az FMCG iparágban használt ECR 

(Efficient Customer Response Strategy – Hatékony ügyfél-válaszadási stratégia) ellátási lánc 

menedzsment technika (az élelmiszeripari ellátási lánc különböző szintjein a túlzott 

készletekből és felesleges költségekből származó hatékonyatlanságokat kezeli.) hat eszközének 

az egyikeként használták, később a CPFR része is volt. Az ECR-stratégiában más-más szerepet 

játszanak a kínálati oldalon, illetve a keresleti oldalon tett intézkedések. A CRP a kínálati oldal 

része. Az ellátási lánc menedzsment a termelői kínálati oldal hatékonyságának javítására 

szolgál.  

A CRP a beszállítólánc-menedzsment legfontosabb része. Az anyagáramlás összehangolását 

segíti elő. Az ECR eszközök közül általában ezt szokták először a vállalatok bevezetni. Bhutta 



 

és szerzőtársai (2002) a folyamatos feltöltés (CRP) jelenségét a beszállító és a megrendelő 

központi raktára közötti folyamatként értelmezik. A legfontosabb feladatatok közé sorolandó a 

készletek kezelése az ellátási láncban, mint a pazarlás és redundancia egyik jellemző 

előfordulási helye Nem tartozik a stratégiai jelentőségű feladatok közé, rutinmunkaként szokták 

megoldani.  

 

 
20. ábra A CRP működése 

A CRP célja, hogy a kereskedő raktárkészletét az optimális szint közelében tartsa, feloldja a 

hagyományos utánpótlási rendszer hibáit: a magas biztonsági készleteket és az ebből származó 

költségeket, rövidítse hosszú átfutási időt, kisimítsa a hektikus rendelésfeladást és javítson a 

kiszolgálási színvonalon. Ennek megvalósításához elengedhetetlen a folyamatos és pontos 

információ.  

Ennek feltétele a kereskedő es a szállító közötti napi szintű kommunikáció, melynek során a 

kereskedő folyamatosan tájékoztatja a szállítót a készlet és az üzletmenet alakulásáról olyan 

adatokkal, mint például: napi forgalom, beérkezett termékek mennyisége, zárókészlet, függő 

rendelések, készlethiány, promóciók. Ezek segítségével a szállító kiszolgáló rendszere elkészíti 

a rendelést, melyet továbbít a saját raktára és a kereskedő irányába.  

A CRP sarokköve, hogy a rendelés a gyártó feladata, nem a kereskedőé. Ez a 

koncepció több okból is előnyös: 

 • A szállítónak csak saját termékeire kell figyelnie, 

 • A szállító jól ismeri termékeinek viselkedési jellemzőit, 

 • Az EDI megbízható, szabványos keretet nyújt a rendelések elkészítéséhez. 

A feltöltést nem a kiskereskedő intézkedése váltja ki, hanem az aktuális kereslet vagy az 

igények előrejelzése. A CRP-n belül háromféle áruellátási forma létezik: 

• VMI (Vendor Managed Inventory, az értékesítő által kezelt készlet), 

• BMI (Buyer Managed Inventory, a vásárló által kezelt készlet), 

• CMI (Co Managed Inventory, közösen kezelt készlet). 

 



 

6.7 Cross-Docking- átrakási raktár 

Cross-Docking, vagy más néven átrakási pont, átrakási raktár, amely a készletezés nélküli 

raktározást jelenti, hiszen ez a folyamat anélkül megy végbe, hogy a készlet a raktárba kerülne. 

Az ECR technikát felépítő 6 eszköz egyikének mondható, illetve az anyagáramlás 

összehangolását támogató menedzsment eszközök közé tartozik. A Cross-Docking vagy 

átrakási raktár segítségével kiaknázhatóvá válnak az anyagi folyamatok integrációja során 

keletkező megtakarítási lehetőségek, illetve lehetőséget biztosít a nem hatékony elemek, értéket 

nem teremtő tevékenységek kiszűrésére, eliminálására. Egyike a számos ellátási lánc 

technológiának, amelyet a tőke csökkentésére, a tárolási hely kihasználtságának javítására és a 

szállítási flották hatékonyságának növelésére alakítottak ki.  

 

Ez egy olyan logisztikai együttműködés, melynek során gyakorlatilag nem történik tárolás, 

hiszen a szállító a megfelelően előkészített, azonosítható árut a kereskedő elosztó-központjához 

szállítja, majd ezután a kereskedő raktára az árut nem vételezi be, hanem közvetlenül a saját 

járműveire rakodja, és a boltjaihoz szállítja. Ily módon megtakarítható az áruk raktározása és 

komissiózása. Abban az esetben viszont, ha szükség van az elosztó-központban az 

egységrakományok megbontására, vagy az áruk újbóli komissiózására, az csökkentheti a 

módszer hatásfokát.  

 
21. ábra Az átrakási pont működése 

Az átrakási ponton ugyanúgy elvégzésre kerülnek a hagyományos raktározási tevékenységek, 

kivéve a tárolás. Az áru különböző beszállítóktól nagy mennyiségekben érkezik be az átrakási 

pontra, majd az áruátvételt követően közvetlenül szétbontják azokat, és sor kerül a vevői 

megrendeléseknek megfelelő kiszállítási mennyiségek összeállítására, majd a kiszállításra. Az 

átrakási ponton az árukezelésnek és az azt kísérő folyamatoknak igen szervezetten és 

hatékonyan kell, hogy végbemenjenek. 

 

Létrejöttének elengedhetetlen feltétele valamilyen információtechnológiai megoldás, a 

vonalkód vagy valamilyen áruazonosító berendezések, valamint magának az épületnek az 

adottságai, vagyis alacsony mennyezet, kevés állvány, nagy rakodótér álljon a rendelkezésre. 

Mindezek mellett megköveteli még a partnerek szoros együttműködését, az állandó 

kommunikációt a szállító és a kereskedő között, a hosszú távú szemléletet, a bejövő és kimenő 

áruk azonosíthatóságának megteremtését az egységrakományok esetében használt szabványos 

vonalkódokkal, illetve a szállítási tételek folyamatos nyomon követését. 

A Cross-Docking célja az áramlás elosztás, tehát hogy a disztribúciós folyamatban felgyorsítsa 

a termékek áramlását a beszállító és a megrendelő értékesítési pontja között, úgy hogy közben 



 

csökkenti a tárolási szükségleteket és egyszerűsíti az anyagmozgatási szükségletet a raktárban 

vagy a disztribúciós központban. Lényege, hogy az árut, amely beérkezik a cross-docking 

raktárba, azonnal vagy minél hamarabb kiszállítsák. Így a küldemények jó esetben kevesebb, 

mint 24 órát töltenek az átrakási raktárban, mellyel csökkennek a szállítási költségek a központi 

raktár és az átrakási pont között, hiszen lehetőség van a teljes kocsirakomány kiszállítására. 

Egyfajta költségelőnyt biztosít raktári készlet tartása nélkül, hiszen csökkenti a raktárakban 

vagy az elosztási központokban lévő termékek tárolását/raktározását és kezelését. Mind ezek 

mellett előnyként említhetjük még a munkaerő költségének csökkentését is, hiszen a termékek 

már nem követelik meg a raktárakban történő osztályozást/válogatást és a termékek 

elhelyezését/raktározását. Nem csak a munkaerő költségét csökkenti, hanem a gyártótól a 

vevőhöz történő eljutás idejét is, amely által javítja a vevők elégedettségét, illetve a raktározási 

területek szükségességét is csökkenti, hiszen nem követeli meg a termékek tárolását. 

 

Vannak bizonyos termékkategóriák, amelyeket rendkívül alkalmasnak találnak a cross-docking 

használatára. Ezek között említhetjük meg például a lassúbb mozgású árucikkeket, a gyorsan 

mozgó ömlesztett termékeket, a hűtött és fagyasztott ételeket, a romlandó tételeket, a kiváló 

minőségű termékeket, az előre felcímkézett vagy előre kiválogatott, előre csomagolt 

termékeket, a promóciós termékeket, vagy az olyan termékeket, amelyek eladása földrajzilag 

eltérő. 

 

A cross-docking 3 típusa különíthető el: 

 termelési cross-docking: a termelési folyamatból kikerülő terméket azonnal 

csomagolják és szállítójárműre helyezik és kiszállítják a vevőnek. 

 disztribúciós cross-docking: a teljes kocsirakományként beérkező árut az átrakási 

pontban más szállítójárműre helyezik át, egy vagy néhány raklapnyi mennyiségben, más 

rakományok társaságában. 

 terminál cross-docking: a teljes kocsirakományként beérkező árut az átrakási pontban 

megbontják és más árukkal összekomissiózva új egységrakományt képeznek belőlük, 

és így kerül újra kiszállításra. Ebben az esetben töltheti a rakomány a legtöbb időt az 

átrakási pontban, de így is általában kevesebb, mint 24 órát. 

A cross-docking ötlete hasonló a Direct Store Delivery-hez, melynek lényege, hogy a gyártók 

közvetlenül a kiskereskedőknek szolgáltatják ki/értékesítik a termékeket, megkerülve ezzel a 

nagykereskedők raktározási tevékenységének igénybevételét. 

A cross-docking módszerét az 1980-as években a Wal-Mart is felhasználta azért, hogy 

minimalizálja a közvetlen szállításhoz kapcsolódó raktározási költségét, illetve hogy 

lecsökkentse a termékek raktáron tartási idejét. 

6.8 CAO–Computer Aided/Assisted Ordering – Számítógép által támogatott rendelés 

ECR technika hat különböző eszközből épül fel. A CAO az egyik, mely az információ áramlás 

összehangolását támogatja. Minden folyamatot egy információáramlás előz meg. Pull/húzó 

rendszerből kiindulva a cél az, hogy a fogyasztói igényeknek megfelelően cselekedjünk, tehát 

ebben az esetben az információ visszafele áramlik, így biztosítva inputot az igényeknek 

megfelelő anyag áramlás megkezdéséhez.  

A számítógéppel támogatott rendelés folyamatát a megrendelő központi raktára és az egyes 

értékesítési helyek között értelmezzük.  

A CAO egy fogyasztói alapú rendszer, amely automatizálja a bolt polcainak utántöltését, 

minimális beavatkozás mellett, amelyet múltbeli és aktuális POS adatokra – point of 

sales/értékesítés helyén keletkező – szállítási információkra és értékesítési előrejelzésekre 



 

alapozva generál. Ha a készlet egy bizonyos szint alá csökken, akkor a fent említett 

információkra alapozva feladja a rendelést úgy, hogy a készlet egy előre meghatározott szintet 

elérjen. A rendszer nyomon követi a boltban lévő összes termék készletszintjét, és megteszi a 

szükséges kiigazításokat abban az esetben, ha az értékesítés vagy az újrafeltöltés megtörtént. 

Hagyományosan az üzletek a múltbeli rendeléseikre alapozva adják ki az újrarendeléseiket. Az 

újrarendelési tétel meghatározásánál a tényleges és az ideális polcmennyiséget veszik 

figyelembe. Az újrarendelő nincs abban a helyzetben, hogy számításba vegye a POS adatokat, 

a készleteket, amelyeket már szállításra beütemeztek vagy a jövőben várható trendeken alapuló 

előrejelzéseket. Ezek együttesen oda vezetnek, hogy a kereskedőknél hatalmas készletek 

halmozódnak fel, megnőnek a raktározási költségek. A készletek forgási sebessége lassul. A 

termékeket lassabban vagy egyáltalán nem tudják eladni, azaz versenyképességük csökken. Sok 

esetben a fogyasztók nem is azokat a termékeket találják meg a polcokon, ami számukra 

szükséges lenne, ez a pedig a kereslet visszaeséséhez vezet. 

 Az integrált CAO rendszereket úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentsék és akár meg is 

szüntessék ezeket a problémákat. 

Előnyök:  

A rendelkezésre álló információkra alapozva pontosabb, a fogyasztói igényeknek megfelelő 

rendeléseket tudnak feladni. Kisebb készletszinttel kell dolgozni, ami a raktározási költségeket 

csökkenti, így a bruttó profit nőhet. 

Ez a rendszer automatizálja a megrendelési folyamatokat, így a készletgazdálkodásra és a 

rendelési folyamatok fordított időt csökkenti. (egyik CAO szoftvert gyártó cég partnereinél 

30%-os csökkenés mutatkozott.) 

A raktári lopások száma csökken, mivel kisebb számú készletből jobban feltűnik, ha hiány. 

Hátrányok: 

A CAO működtetéséhez van néhány olyan kulcsprobléma, amelyet az alkalmazóknak meg kell 

oldani. Elsőként, rendelkezésre kell állniuk olyan, strukturált scan-adatoknak, amelyek alapján 

a raktár ütemezheti és megvalósíthatja a bolt feltöltését.  

Másodsorban szükséges egy informatikai rendszer mind az üzletben, mind a raktárban, 

egymással összeköttetésben. Továbbá, hogy pontos előrejelzéseket tudjanak végezni a várható 

igényre nézve, be kell szerezni a prognózisok kalkulálására alkalmas szoftvereket. A támogató 

infrastruktúra tehát beruházási igényt támaszt. 

Harmadsorban az üzletek utántöltéséhez egyes termékek kiszállítása a hagyományos 

egységrakománnyal szemben kisebb egységekben kell, hogy megtörténjen, tehát a raktárnak és 

a komissiózó rendszernek kismérető gyűjtőket is kezelniük kell. Ennek természetesen hatása 

van a kiszállítás méretgazdaságosságára is, mivel kisebb mennyiségeket kell szállítani nagyobb 

gyakorisággal. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra Az információáramlás és az anyagáramlás 

6.9 ABC –tevékenység-alapú költségszámítás 

Az ABC az activity-based costing rövidítése. Magyarul azt jelenti, hogy tevékenység alapú 

költségszámítás. Az ABC George Staubus tevékenység költségszámításán illetve a 

befektetéssel és ráfordítással kapcsolatos beszámolójára épül. Az ABC, mint fogalom az 

Egyesült Államok gyártási ágazatában fejlődött ki az 1970–1980 évek alatt. Az ECR - nek az 

utolsó és egyben a legfejlettebb eszköze.   

Az ABC az ellátási lánccal kapcsolatos összes költség feltárására a leggyakrabban használt 

eszköz. Olyan eljárás, melynek segítségével egy költségobjektum (pl. termék, tevékenység, 

folyamat, vevő) összköltsége olyan módon meghatározható, hogy az tükrözi az igényelt vagy 

ténylegesen felhasznált erőforrások értékét.  

Általában nagyobb vállalatok, cégek alkalmazzák az ellátási lánccal kapcsolatosan felmerült 

összes költség meghatározására. Emellett azonban hatékonyan alkalmazható az alacsony 

profitszintű üzleti folyamatok költséghátterének feltárására is. 

Az ABC alapvető célja, hogy a közvetett költségek azon részét, amely ok-okozati 

kapcsolatban van vagy a termeléssel vagy az értékesítéssel, a szervezet tevékenységei 

segítségével ossza fel a termék, vevő, értékesítési csatorna összekapcsolásával meghatározott 

költségviselőkre.  

 

24. ábra Az ABC működése 
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Általánosan megfogalmazva: A hagyományos költséggazdálkodási rendszereknél sokkal 

pontosabban allokálja a költségeket a megfelelő költségokozókhoz. 

További célok: 

- pozíció védelem 

- szállítóértékelés támogatása 

- profitáló képesség javítás 

 

Előnyök: A célok, amelyek megvalósulásra kerülnek illetve: 

- segítségével meghatározható a legjobban és legkevésbé profitáló 

vevők, termékek és csatornák 

- a pénzügyi helyzetből meghatározhatóak az „igazi” és „becsmérlő” 

munkatársak 

- előre (pontosan) megjósolja a költségeket, az erőforrás és profit 

követelményeket a termelés mennyiségének változásával, szervezeti 

struktúrával és erőforrás költségekkel kapcsolatosan. 

- könnyű azonosítása a gyenge pénzügyi helyzet kiindító okainak 

- tevékenységek és munkafolyamatok költségei nyomon követhetőek 

- növeli az üzletelő erőt a vásárlókkal  

- elősegíti a termékek jobb pozíciójának elérését. 

Hátrányok:  

- kifejezetten időigényes  

- csak akkor tud pontos adatokat szolgáltatni, ha a vállalat minden 

szintjéről pontos információkkal van támogatva  

 

Lépései:  

1. Általános költségek termékekre való felosztása. 

2. Tevékenységek és költségvezetők (lehetnek: mennyiségarányos, ügyletszám függő, 

termékfüggő, általános) meghatározása. 

3. Tevékenység alapú költségszámítás eredményeinek és a vállalati tevékenységek 

elemzésének összekapcsolása. 

4. Ellátási lánc költségszámolása.  

   (Standard vagy kalkulált időigényre építve határozza meg az erőforrásigényt) 

5. Vevőcsoportok elemzése 

6.10 CPFR: Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment - Közös 

tervezés,előrejelzés és feltöltés 

A marketing folyamatok kialakításában egyre nagyobb szerepet kap a kereskedők és a gyártók 

közötti együttműködés. 

Ennek stratégiájára dolgozták ki a „közös tervezés, előrejelzés és utántöltés” (CPFR) módszert. 

Ezzel a vevői igények kielégítése, illetve a kapcsolódó termékválaszték legyártása, közösen 

meghatározott időléptékekben, akár közös finanszírozásban is történhet. Majd ezt követi, egy 

adott készletoptimumot is kiszámítva a kereskedelmi/értékesítési folyamat, illetve makro-

logisztikai ellátó láncának és alrendszereinek pontosítása. Természetesen mindenbe már 

bekapcsolódhatnak az elektronikus kereskedelem elemei, sőt az újszerű logisztikai 



 

szolgáltatások is. Ez a CPFR rendszer akkor működik igazán hatékonyan, ha a fogyasztói 

előrejelzések, a kereskedői megrendelések, és a gyártás megfelelő szinkronitással, rövid idő-

ütemekben követik egymást. A CPFR az ellátási láncmenedzsmentjét megvalósító egyik 

technika, de a CPFR az ECR továbbfejlesztett változatának is tekinthető, amely kitölti az előző 

eszközrendszer által hagyott réseket Ez az átfogó üzleti modell kiküszöböli az egymással 

ellentétes függőségeket, illetve befolyásokat: az ECR biztosítja az együttműködés moduljait és 

koncepcióját. A CPFR ezeknek a moduloknak az összekapcsolását és szabályozását végzi. 

 
25. ábra A CPFR helye menedzsmentben 

A CPFR kialakításának lépései 

 A CPFR-koncepció egy kilenc lépésből álló tervezési folyamaton alapul, amely három fázisra 

tagolható.  

Első lépés 

A CPFR-modell első lépése során rögzítik az ipari és kereskedelmi vállalatok 

együttműködésének szabályait és alapjait. A keret-, illetve együttműködési megállapodások 

rögzítik a partnerek céljait. A megállapodások kiterjednek az összes olyan fontos tevékenységre 

és erőforrásra, amelyek majd a CPFR alkalmazásához szükségesek lesznek. 

Második lépés 

A második lépésben az együttműködő partnerek saját vállalati stratégiájuk figyelembevételével 

kialakítják a közös üzleti tervet. Ez tartalmazza az árucsoportokat, a célkitűzéseket és a napi 

végrehajtandó feladatokat. Emellett kicserélik egymás közt az optimalizálandó termékekre 

vonatkozó összes fontos adatot. A közös üzleti terv kidolgozása javítja az értékesítési 

előrejelzések minőségét, és így mindegyik partner rendelkezésére álló adatok beépülnek a 

tervbe. A második lépést tekinti sok szakértő a folyamat legfontosabb részének. Minél jobbak 

és részletesebbek a közös intézkedéseik, az üzletvitel fejlesztésére, annál jobb az 

együttműködés alapja a későbbi előrejelzések közös kidolgozásához. 

Harmadik lépés 



 

A következő lépésben az üzleti terv egy előrejelzésbe épül be. Az eladási előrejelzések 

célkitűzése az áruk jobb rendelkezésre állásának biztosítása. 

A folyamat a gyártástervezéssel indul, amelynek során bevonják a beszállítókat, folytatódik az 

elosztó központok készletnagyságainak megtervezésével és az üzletek szintjén fejeződik be. A 

nagy pontosságú előrejelzések biztosítják az alapot a termékek rendelkezésre állásához, és 

egyúttal optimalizálják is a készleteket a teljes ellátási lánc mentén. Figyelembe veszik a múltra 

vonatkozó POS-adatokat (Point of Sale = az értékesítés pontja, azaz intelligens 

pénztárgép), a beszállítói adatokat, a kereskedelmi egységekben bekövetkező változásokat, 

valamint a jövőre vonatkozó adatokat. A forgalmi előrejelzések így folyamatosan egyre 

megbízhatóbbakká válnak, és így a közös üzleti tervek (ld. második lépés) megbízhatósága és 

pontossága növekszik. 

Negyedik lépés 

A negyedik lépésben az eladási előrejelzésektől való kritikus mértékű eltéréseket 

határozzák meg. Egy eltérés akkor válik kritikussá, ha az előrejelzés és a tényleges raktárkészlet 

közötti eltérés egy bizonyos elosztási csatornában egy előre meghatározott értéket, pl. 20%-ot 

meghalad. A közösen folytatott tevékenység központjában a kritikus eltérések állnak. Ideális 

esetben olyan rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek mérik és felismerik a kritikus 

eltéréseket, dokumentálják azokat, és automatikusan felhívják ezekre a felhasználó figyelmét. 

Nem feltétlenül kell az együttműködő partnereknek ugyanolyan előrejelző rendszert 

használniuk. Elképzelhető, hogy az egyik partner átvállalja az előrejelzés készítésének 

felelősségét. Fontos azonban, hogy az előrejelzések elkészüljenek, mindegyik partner 

ugyanazokból az adatokból dolgozzon, és az együttműködési folyamatban közösen 

alkalmazzák az előrejelzések eredményei. 

Ötödik lépés 

Az ötödik lépésben a partnerek valós idejű párbeszédet folytatnak a felismert kritikus 

eltérések közös feldolgozásáról. Minden változtatást azonnal felvisznek az eladások 

előrejelzésébe. A gyártó és a kereskedő között felgyorsított párbeszéd és döntési folyamat a 

később előállítandó megrendelések megbízhatóságát növeli. 

 

Hatodik lépés 

A hatodik lépésben a tényleges POS eladási adatok, a külső megrendelések és az átszállításra 

kerülő áruk adatait az együttműködő partnerek egyedi készletezési stratégiáihoz kapcsolják 

annak érdekében, hogy speciális készletezési prognózisokat állíthassanak elő. A várható 

megrendelésekről így kialakított előrejelzések növelik a második lépésben előállított közös 

üzleti terv és a harmadik lépésben előállított eladási előrejelzések pontosságát. 

Hetedik lépés 

A hetedik lépés kezeli a megrendelés előrejelzések kritikus eltéréseit. Ez a folyamat a termékek 

azonosításával kezdődik, és a közösen elfogadott megrendelési előrejelzésből való kivétellel 

folytatódik. Az eredmény azoknak az árucikkeknek a listája, amelyeket a közös végrehajtásból 

az adott szempontok miatt ki kellett venni. 



 

Nyolcadik lépés 

A nyolcadik lépés hasonló az ötödik lépéshez, és a rendelési előrejelzés kivételeit közösen 

dolgozza fel a partnerek közötti valós idejű párbeszéd segítségével, aminek következtében nő 

a következő lépésben vázolt előállított rendelések megbízhatósága. 

Kilencedik lépés 

Az utolsó lépésben a rendelési előrejelzés alapján a tényleges megrendeléseket határozzák 

meg. A megrendelések előállítását vagy a kereskedő, vagy a gyártó végzi. 

A CPFR szintjei 

.Az alapszintű CPFR csak néhány üzleti folyamatot fed le és csak korlátozott mértékű 

integrációt jelent az üzleti partnerekkel. Azok, akik ezt a fajta CPFR-t választják, kijelölnek 

néhány olyan kulcsfolyamatot, amelyet bevonnak a beszállítójukkal vagy vevőjükkel való 

együttműködésbe. Effajta együttműködésre lehet példa, ha a kereskedő a készletinformációkat 

osztja meg beszállítójával, így közösen végzik a rendeléstervezést. Ez a tevékenység egyetlen 

folyamatot érint, de a felek sem nem működnek együtt, sem nem harmonizálják ezen 

folyamataikat. Általában ez szokott lenni az első lépés a CPFR alkalmazása felé. E megoldás 

azért előnyös a szereplőknek, mert már élvezik a több információ megosztásából származó 

előnyöket, és csökkentik a tranzakciós költségeket. 

 

A fejlett CPFR esetén a szereplők már több üzleti folyamat terén együttműködnek. Ahogyan a 

felek megállapodást kötnek a megosztandó információk köréről, felhasználásának módjáról és 

feltételeiről, növekszik az integráció. Amennyiben a készletadatok mellett előrejelzési adatok 

is megosztásra kerülnek, esetleg a beszállító átveszi a kereskedőtől a feltöltés feladatát, már 

fejlett CPFR-ről beszélhetünk. A CPFR e típusának ösztönzője, hogy a felek az információ 

megosztás révén javítani akarnak a rendelésteljesítés sebességén és pontosságán. Míg az 

alapszintű CPFR inkább költségfókuszú, addig a fejlett változat már nem csak a költségekre, 

hanem a kiszolgálási színvonal javulására és a növekvő eladásokra tekint. Elmondható, hogy 

az a szereplő, aki fejlett CPFR kapcsolatot alakít ki rendelkezik ellátási lánc szemlélettel, 

hajlandó a gyakori információ megosztásra és bizalomépítésre.  

 

A haladó CPFR abban különbözik a fejlett változattól, hogy az adatcserénél még egy kicsit 

magasabb szintre emeli az együttműködést, összehangolja a felek közötti párbeszédet. 

Koordinálja az előrejelzés, a tervezés és a feltöltés folyamatait. A tervezés pl. lebontható 

termeléstervezésre, termékfejlesztésre, a kiszállítási és marketing tevékenység tervezésére. A 

beszállító számára azért előnyös a haladó CPFR, mert az előrejelzés és feltöltés összehangolása 

révén javul a termeléstervezése, csökken a készletállomány és ezzel párhuzamosan a fenntartási 

költségei is. A kereskedő célja, hogy a megfelelő termék, a megfelelő időben és helyen 

rendelkezésre álljon, és növekedjen az értékesítés. A haladó CPFR a vállalatok számára a belső 

folyamatok javítására is lehetőséget nyújt, hiszen a cégek tanulhatnak egymástól, amelynek 

révén az ellátási lánc rugalmasabbá és versenyképesebbé válik. 

8. táblázat A dimenzió és fejlettségi szint kapcsolata 

Dimenzió Alapszintű  Fejlett Haladó 

Megosztott 

információ 

 

Rendelés és 

visszaigazolás 

Készlet adatok 

Keresleti adatok 

Rendelési terv 

Promóciós adatok 

Termelési adatok 

Keresleti adatok 

Rendelési terv 

Promóciós adatok 

Termelési adatok 



 

A kommunikáció 

foka 

Nincs Alacsony Gyakori 

Koordináció – 

összehangoltság 

Nincs Néhány folyamat Összes folyamat 

Kompetencia 

fejlesztés 

Nincs Nincs Tudás 

Értékelés Nincs Nincs Tapasztalat 

Kapcsolat típusa Tranzakció Információ 

megosztás 

Kölcsönös tanulás 

Elméleti háttér TCA Hálózatok Erőforrás és 

kompetencia alapú 

 

A CPFR által elérhető előnyök  

A CPFR (és más aktuális információ megosztáson alapuló eljárások) mind javítják az ellátási 

lánc átláthatóságát, és lehetőséget nyújtanak a költségoptimalizálásra.  

A kereskedők számára javul az ellátás biztonsága, magasabb vevő kiszolgálási színvonalat tud 

nyújtani, csökkennek a készletei és gyorsabbá válik a rendelési folyamat. Mindezek javuló 

értékesítési teljesítményt eredményeznek. 

A gyártók készletei ugyancsak csökkennek, a kapacitások kihasználtsága is fejlődik. Javul a 

rendelésteljesítési ráta, csökken az átfutási idő, növekedik az értékesítés. 

Az ellátási láncban csökkennek a költségek, zökkenőmentessé válik az anyagáramlás, mivel 

egyrészt csökken vagy megszűnik (néhány) készletezési pont, másrészt a jobb előrejelzés miatt 

csökken a biztonsági készlet és a bennragadt készlet mértéke. 

A CPFR haszna azonban nem csak a költségcsökkentéssel mérhető, hanem általa 

versenyelőnyre is szert tehetnek a vállalatok. A QR a ruhaiparban, az ECR az FMCG iparágban 

és a CPFR olyan eszközök, amelyek segítségével az ellátási lánc gazdaságossága javítható, 

fejlődik a költségstruktúra. Akik pedig nem tudnak lépést tartani az új költségstruktúrával, 

lemaradnak a versenyben.  

Hátráltató tényezők 

Az előnyök valóban minden szereplő számára ígéretesen hangozhatnak, van azonban néhány  

körülmény, amely gátat szabhat a módszer alkalmazásának.  

Az egyik ilyen, hogy a felek nem hajlandók megbízni egymásban és kiadni a megvalósítás 

alapfeltételének tekinthető érzékeny információkat. További akadály lehet, ha a vállalaton 

belüli előrejelzési rendszer sem egységes, és először azt kell egyeztetni. Gyakran néhány 

szereplő nem tudja vállalni a CPFR kiépítésével járó technológiai, szaktudás megvásárlásához 

szükséges vagy pénzügyi ráfordításokat. Probléma lehet a partnereknél erősen különböző 

informatikai szabvány alkalmazása, és az előrejelzési tevékenység kiterjedtségében és 

gyakoriságában fennálló különbségek. Vagy egyszerűen a vállalatok félnek a mély 

együttműködéstől. 



 

6.11 RFID (Radio frequency identification) - Rádiófrekvenciás azonosítás 

Az automatikus azonosítási folyamatoknak (Auto-ID) melyeknek célja, hogy az egyes 

tárgyakról az azonosításukhoz szükséges adatok automatikusan, a lehető legkevesebb emberi 

beavatkozással és hibával kerüljenek rögzítésre, egyik kisebb, az utóbbi időkben rohamos 

fejlődésnek indult részhalmazát képezi a rádiófrekvenciás azonosítási (RFID) technológia. A 

RFID egy olyan Auto-ID technológia, amely lehetővé teszi a termékek, áruk, egyéb tárgyak 

egyedi azonosítását, nyomonkövetését. A technológia nagy előnye, hogy az adatok 

elektronikusan kerülnek rögzítésre a tag-eken található chip-ekben és a rádióhullámokat 

használja a rögzített adatok gyors és pontos továbbítására. Komoly előnyt jelent az Auto-ID 

technikák használata az ellátási láncban. Vonalkódos, vagy az egyre nagyobb teret követelő 

RFID-alkalmazások használatával többek között biztosítható, hogy a szállítmányok a megfelelő 

vásárlókhoz kerüljenek, valamint hogy a kézbesítési információk valamilyen hálózati kapcsolat  

GPRS-kapcsolat segítségével azonnal megjelenjenek a központi rendszerben. 

Az RFID-rendszer elemei általánosságban: 

 az árura, termékre, rakodólapra ragasztott/elhelyezett bélyeg („tag”), mely egy chip-ből 

és egy hozzákapcsolt antennából áll (valamint valamilyen borítás, ami védi az 

elemeket), 

 a leolvasó (interrogator), mely a tag-en tárolt, odakerülő adatokat leolvassa, 

 mindezt összefogja egyinformációs rendszer, mely „értelmezi” az adatokat, illetve 

modellezi a reálfolyamatokat,. 

A tag-ek hasonlóak a vonalkódokhoz, de sokkal több információt képesek hordozni és nincs 

szükségük „line-of-sight”-ra a leolvasáshoz. A vonalkódokkal ellentétben, amiket egyenként és 

általában manuálisan lehet leolvasni, az RFID tag-eket egyszerre és automatikusan lehet. A 

mezőgazdaságban a gyümölcstermesztők is használják az RFID-rendszert arra pl. hogy 

folyamatosan ellenőrizhessék a gyümölcsök körüli hőmérsékletet a szállítás ideje alatt. A 

rendszert a mezőgazdasági termékek széles skálájánál használják, és olyan információkat 

biztosít mint a termesztés folyamatát, organikusan nevelt-e a növény és hogy milyen trágyát 

illetve kemikáliát használtak a termesztés során. 

A technológia elosztási láncokban történő széleskörű alkalmazásának elterjedését azonban 

számos tényező, köztük a rendszer kiépítésének költségei, illetve egy globálisan használható és 

elfogadott azonosítási szabvány hiánya gátolta. Egy ilyen, az elosztási láncok valamennyi 

szereplője számára könnyen hozzáférhető, relatíve olcsó szabvány kifejlesztése és 

elterjesztésének céljából alakult meg az EPCglobal, ami az RFID technológiát alkalmazva 

lehetővé teszi az elosztási láncban mozgó árukkal kapcsolatos információk gyors és pontos 

elérhetőségét. 

Viszont a nagyobb vállalkozások valószínűleg sokkal inkább megengedhetik maguknak a 

bevezetéssel járó költségeket, melyek magukba foglalják a tag-ek, azok egyenkénti 

felhelyezésének, az olvasók, és azon számítógépes hardverek és szoftverek költségeit, amik 

továbbítják és feldolgozzák az információkat. Mivel az olyan fő kereskedelmi láncolatok, mint 

a Wal-Mart és Target illetve állami kézben lévő vállalatok már elvárják beszállítóiktól, hogy az 

RFID-rendszert használják, számos vállalat üzleti stratégiájában prioritást élvez ez a rendszer.  

A rádiófrekvenciás alapokon működő azonosítási megoldások nem tekinthetők egy teljesen új 

technológiának, hiszen mar a II. világháborúban is alkalmaztak a vadászgépek egyértelmű 

azonosítására. Mára az RFID technológia az azonosítási technológiák körének 

legdinamikusabban fejlődő, újabb és újabb lehetséges alkalmazási területeket felvonultató 



 

ágazatát képviseli. A gyors fejlődésnek, ill. a technológiához kapcsolódó költségek állandó 

csökkenésének köszönhetően az idő előrehaladtával egyre több RFID megoldás jelenik meg a 

vállalatok szempontjából racionálisan alkalmazható, költséghatékony megoldások között. Az 

RFID technológia ideális táptalajt nyújt az innovatív megoldások kialakítása számára. 

Napjainkban mar az élet legkülönbözőbb területein találkozhatunk az RFID megoldások 

alkalmazásával, kezdve a gépkocsik központi zárától, az chip-pel ellátott útleveleken át egészen 

a síbérletekig. 

Az elkövetkező években az RFID technológia elterjedését, a technológiát bevezető 

cégek  versenyelőnyét az fogja leginkább meghatározni, hogy mennyire hatékonyan tudják 

kiválasztani azokat a folyamatokat, ahol az RFID technológia hatékonyan alkalmazható, ill. 

milyen gyorsan képesek az új technológiát integrálni a napi működésükbe. 

 

 
26. ábra Az RFID rendszer működése 

 

RFID (Rádiófrekvenciás azonosítás) 

A minden igényt kielégítő azonosíthatóságra azonban a hagyományos vonalkódos rendszerek 

már nem mindig elegendőek. A vonalkód rendszerek felváltására a rádió frekvenciás azonosító 

rendszerek (RFID) kínálják az egyik megoldást. Az RFID rendszerekben információkat egy kis 

címkében elektronikusan tárolják. Ha a mikrochip egy erre a célra kifejlesztett, 

elektromágneses mezővel körülvett leolvasó berendezés közelébe kerül, rádióhullámokon 

keresztül automatikusan kommunikálni kezd vele, és elküldi a rajta tárolt információt. A 

leolvasó berendezés ezredmásodpercek alatt fogadja az információt, majd továbbítja egy 

szerverre, ahonnan az adatok elektronikus úton az információs rendszerbe kerülnek 

feldolgozásra. Amennyiben valamely gazdaság adatrögzítő rendszere képes a kis címkére 

adatot felvinni, akkor ez az adat végigkísérné az élelmiszer láncon a terméket. Ha valahol a 

folyamat során plusz adatokra lenne szükség, akkor az írható-olvasható címkékkel ez is 

könnyen megoldható. Például, amikor több helyről termékek összekeverednek és feldolgozzák 

azt, nem lehetséges újra specifikálni őket, de az elektronikus adatrögzítés segítségével 

meghatározható lenne az egyes összetevők származása, mely végigkísérné a terméket (SMITH 

– FURNESS, 2006). 



 

A címkék 3 részből állnak az IC (integrált áramkör), a huzaltekercs antenna és a borítás. A 

borításnak köszönhetően a címke más megoldásokkal ellentétben nagyon tartós, leolvasását 

nem befolyásolják a rárakódó esetleges szennyeződések. Kétféle RFID címke létezik: aktív és 

passzív. A passzív címkéknek nincs áramforrásuk. A beérkező rádió frekvenciás jelek 

indukálnak annyi pillanatnyi elektromos áramot az antennájában, hogy a címke képes legyen 

válaszolni. A passzív címkék alacsony árúak és viszonylag kisméretűek (a legkisebb 

0,4mm*0,4mm), viszont ennek köszönhetően jóval kevesebb adat (~96 bit) tárolására 

alkalmasak, többnyire csak egy azonosító számsorozatot tartalmaznak. Az olvashatósági 

távolság 1 cm-től 6 méterig terjedhet. Az aktív címkék belső energiaforrással rendelkeznek, így 

nagyobb távolságból leolvashatóak, több adat tárolására (akár több megabájt) képesek, sőt 

képesek addicionális információk tárolására. Bélyeg nagyságúak, több 10 méter távolságból is 

olvashatóak, az energiaforrásuk akár 12 évre elegendő. 

A különböző frekvencián működő RFID rendszereknek más és más a felhasználási területük. 

 Alacsony frekvenciás RFID címke (9-135 KHz). Többnyire élőállat azonosításra 

szolgál. Előnye, hogy világszerte elterjedt (az Egyesült Államokban fejlesztették ki 

eredetileg 125 kHz-en, a nemzetközi szabvány 134,2 kHz), fémes felületen is képes 

áthatolni, viszont csak korlátozott távolságból olvasható. 

 Magas frekvenciás RFID címke (13,56 MHz). Főként beléptető rendszereknél és 

raklapok azonosításra használják. Nedves környezetben is működik és szintén széles 

körben elterjedt, bár leolvashatósági távolsága korlátozott. 

 Ultra magas frekvenciás RFID címke (300 MHz-1200MHz). A konténerek és 

járművek azonosítására használják, hiszen nagyobb távolságból is leolvasható. 

Hátránya, hogy zavaró jelek hatására azonosító jelek nyelődhetnek el, így az 

azonosíthatóság megoldhatatlanná válik. 

 Mikrohullámú RFID címke (2,45GHz, 5,8GHz). Járműbeléptető rendszereknél 

használatos. Hatótávolsága nagy, de az alkalmazásához szükséges rendszer 

kialakítása meglehetősen költséges és drága. 

 

 
27. ábra Az RFID leggyakoribb vállalati felhasználási területei 

Forrás: e-Business W@tch alapján saját szerkesztés 



 

Készletezés, raktározás 

A nagy gyártók elsősorban az RFID-technológia előnyeit tartják szem előtt: a raktározás 

könnyebb megtervezését és a helyhiány elkerülését, a könnyebb készletoptimalizálást, a 

termékek visszakövethetőségnek lehetőségét és a lopás elleni védelmét. Az RFID 

gyorsfigyelmeztető-rendszerként is használható lenne az új feltöltési koncepciók 

megvalósításánál, ehhez arra van szükség, hogy az eladószemélyzet beilleszthető legyen a 

rendelési- és munkafolyamatokba, illetve egyértelműen meghatározzák az olyan keretadatokat, 

mint például az egyes árucikkek minimális készletmennyisége. 

Már léteznek olyan vállalati megoldások, ahol az egész raktár négyzetekre van osztva, mint egy 

hatalmas sakktábla, és minden egyes négyzetnek van egy saját száma, amit a padlóban 

elhelyezett RFID-chip tárol. Egy geopozíciós szoftver egy képernyőn mutatja a raktározási 

kapacitást, és az egyes egységek tartalmát. A raktározás és ellenőrzés precíz eszközeként 

szolgál, hiszen minden beérkező vagy kimenő áru valós időben kerül rögzítésre. A 

kiszolgálásnál, a mobil adatgyűjtővel felszerelt operátorok a nyilvántartás segítségével 

egyszerűen megtalálják azt az egységet, amit keresnek. Eközben az értékesítő munkatársak az 

irodában figyelik az előkészítési folyamatot egészen a jóváhagyásukig. Értesítést kapnak arról, 

ha egy megrendelés elhagyja a telepet. Azaz, a logisztikai és a kereskedelmi osztály 

folyamatosan kapcsolatban áll egymással. A rádióhullám-frekvenciát használó azonosítás 

lehetőségeinek a készlet-menedzsmenttel és keresztértékesítéssel kapcsolatos maximális 

mértékű kihasználásához azonban komoly informatikai infrastruktúrára van szükség. 

Intelligens csomagolások 

Az alkalmazott eljárásnál nem helyeznek külön azonosító egységeket a csomagolásokra, hanem 

például a csomagolóanyagokban már eleve meglévő fémeket használnak fel rádiós adó- és 

vevőantennaként. Hasonló módon járnának el a szenzorok beépítésének az esetében is, amelyek 

kijeleznék egy adott termék hőmérsékletét vagy más jellemzőit (nedvességtartalmát stb.), így 

ezekből az adatokból következtetni lehetne az adott árucikk eltarthatósági, fogyasztási idejére. 

A szakemberek tervei szerint a SmartPack-technológiát később már bárki felhasználhatná, akár 

otthon is. Egy intelligens konyhában a mikrohullámú sütő például leolvasná a mirelit termék 

csomagolásáról a felmelegítéshez szükséges információkat vagy a hűtőszekrény kijelezné, 

hogy egy termék meddig fogyasztható még. 

Elemzők szerint az RFID nem fogja leváltani a vonalkódot az elkövetkező 10-20 évben. A 

vonalkód kiemelkedő abban, hogy alapvető azonosítási lehetőségeket kínál a legalacsonyabb 

lehetséges áron (tinta ára). Az RFID nagyobb funkcionalitást kínál, de ezt magasabb áron 

nyújtja. A legvalószínűbb megoldásnak az látszik, hogy az RFID és a vonalkód együtt fog 

működni, mint kulcs-technológia. Tágabb értelemben az RFID csak egy újabb lehetőség a 

vállalati mobil rendszerekhez, más kulcsfontosságú adatgyűjtési technológiákhoz, úgymint a 

vonalkód, vezeték nélküli hálózatok és a mobil számítástechnika. Azok a rendszerek, amelyek 

integrálják ezeket a technológiákat, nyújtják a legjobb üzleti előnyöket. 

 

6.12 EPC 

Az EPC (Electronic Product Code - Elektronikus Termékkód) egy olyan azonosítási szabvány, 

amely RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) technológia felhasználásával globális szinten 

biztosítja a tárgyak egyedi azonosítását. Az EPC kód a GS1 azonosító számai alapján 



 

képezhető, és egyediségét a számhoz kapcsolható sorozatszám biztosítja, így akár mindegyik 

fogyasztói árucikk egyedileg azonosítható. A termékeken elhelyezett RFID tag-ek rádiójelekkel 

kommunikálnak a leolvasóval, így az azonosítás a lehető legkevesebb emberi beavatkozással, 

és szinte a nullára csökkentett hibalehetőséggel valósul meg. 

 
28. ábra Az EPC rendszer elemei 

 

29. ábra Az EPC és a GTIN kapcsolata 



 

6.13 NFC- Near Field Communication 

A Near Field Communication (NFC) alapja a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID), mely 

különböző eszközök érintés nélküli kommunikációjára ad lehetőséget. Az RFID technológia - 

bár használata széles körben elterjedt - korlátozottsága az egyirányú kommunikációban rejlik. 

Ezt kívánja feloldani az 1990-ben a Sony és Philips által létrehozott, 2003-ban ISO 

tanúsítvánnyal ellátott kétirányú kommunikációs szabvány, az NFC. 

A technológia adatátviteli sebessége és az adatbiztonság folyamatos csiszolása éretté tette az 

NFC-t például a fizetésben való használatra. Az érintésnélküli személyazonosító, beléptető és 

fizetési kártyák száma jelentősen nőtt az elmúlt pár évben, azonban a technológia kétirányú 

kommunikációs képességéből kiindulva, a legoptimálisabb használatát egy olyan interaktív 

eszköz biztosíthatja, mint a mobiltelefon.  

Az NFC-technológia alapját a passzív chipek jelentik, amit tagnek, címkének is hívunk. A nyers 

chip egy adathordozó részből és egy csatlakozó antennából áll, utóbbi lehet kör vagy téglalap 

alakú is, amely a címke formáját is meghatározza. A chipek, illetve az adathordozó réteg 

méretétől függ a kapacitás: a legkisebb tagek 64 bájtot képesek tárolni, míg a manapság 

kereskedelmi forgalomban elérhető tagek 1 kilobájt helyet adnak. 

A nyers chip önmagában még semmire nem jó, az éles használathoz különböző nyomdai 

előkészítésre, kezelésre van szükség. 

A chipek alapvetően hajlékonyak, de nem strapabíróak. Az alap chipeket rétegzett papírba lehet 

elhelyezni, de külön kezelt felület szükséges ahhoz, hogy a chip fémre helyezve is 

működőképes maradjon. Mivel az aktív NFC eszköz sugárzása kelti életre a passzív chipet, 

ezért a fém okozta interferencia zavarja a kapcsolat létrejöttét. A drágább chipek esetében az 

ilyen felületkezelés mellett megjelenhet még az UV-védelem is, ami a kültéri felhasználáshoz 

elengedhetetlen. 

A technológia használatát elsősorban bankkártyáknál, valamint intelligens címkék (smart tag) 

esetében ajánlják, de számtalan egyéb lehetőséget rejt magában. A mobil NFC fizetés esetén a 

meglévő NFC alkalmazások egyszerűen a mobiltelefonba épített chip segítségével 

használhatók. A mobil fizetés mellett egyéb feladatokra is használható: közlekedési, parkolási 

díjak fizetése, beléptetés, intelligens eszközvezérlés, smart tag-gel ellátott termékek azonosítása 

(akár sportszer), intelligens reklámok (plakátról leolvasható kód alapján érjük el a reklámot), 

Bluetooth eszközök párosítása, pontgyűjtő funkció, egyszerre több kártyát is kiválthatunk 

egyetlen eszközzel.  

A technológiában rejlő problémák, a túlzott nyomonkövethetőségben, privát adatok 

gyűjtésében rejlik (pontosan tudható, hogy mit és mikor vásároltam, hol fizettem, mik a 

kedvenc termékeim, stb.). A hazai mobilszolgáltatók közösen dolgozzák ki a szabályozást. 

Létrehozták a Magyar Mobiltárca Egyesületet, melynek feladata a hazai szabvány kialakítása. 

6.14 Vonalkód 

Az automatikus azonosítás megvalósításához az első lépéseket az Amerikai Egyesült 

Államokban tették meg. A szupermarketek gigantikus áruözöne kényszeríttette ki először a 

pénztárgépek automatizálását. A 60-as évek közepén a vonalkód feltalálása, valamint az 

elektronika és az optoelektronika területén elért eredmények vezettek ahhoz, hogy a vonalkódra 

alapozott áruazonosítási rendszerek valósággal elözönlötték az USA kereskedelmi hálózatait. 



 

A vonalkód alapelve, hogy sötét (fekete) vonalak és világos (fehér) közök váltakoznak 

egymással egyforma vagy eltérő vastagságban. Az elterjedt vonalkódok egyformán jellemző 

tulajdonsága, hogy egy karakter azonos számú vonallal, illetve közzel ábrázolható. 

A vonalkód rendszerek szabványosítottak, a kereskedelmi területeken az UPC szabvány 

(Egyesült Államok és Kanada) és az EAN szabvány (Európa) terjedt el, amelyek kódhosszúsága 

általában rögzített és numerikus adatokat tartalmaznak. 

Az áruszállításban és elosztásban a vonalkód gyakorlatilag versenytárs nélkül működik. Ezt 

mindenekelőtt az amerikai UPC, az európai EAN (GS1) és a japán JAN szabványoknak 

megfelelő vonalkódoknak a piaci termékeken való feltüntetése tette lehetővé. Az ipar területén 

az automatikus azonosítási feladatok 75%-át vonalkóddal oldják meg. Ez az arány egyelőre alig 

fog változni. Alkalmazásának legfőbb indoka az adathordozók olcsó és egyszerű előállítása. 

Hátrányuk, hogy a szennyeződésük és a sérülésük azonosítási hibaforrásként szolgál 

(KULCSÁR, 2003a). 

Lineáris vonalkódok 

A vonalkódok legelterjedtebb változataiban egymással párhuzamos vonalak jelentik az 

adatokat, itt magasságban többszörösen ismétlődhet az információ. A következő típusú 

vonalkódokkal találkozhatunk leggyakrabban (KULCSÁR, 2003a): 

 Az UPC nem csak vonalkód típus, hanem termékazonosítási rendszer is. Az adat 

tartalma nem választható szabadon. Termékazonosítás szempontjából meg kell 

felelni az előírásoknak. Rögzített hosszúságú (12 illetve 6 karakter), numerikus, (7,2) 

típusú kód. Két fajtája van az A és az E. Az E az UPC-A rövidített változata a nulla 

karakterek kizárásával (29. ábra). 

 

30. ábra UPC típusú vonalkód 

Forrás: KULCSÁR, 2003a 

 Az EAN az UPC kód továbbfejlesztéséből alakult ki. Ez az első világméretű 

termékazonosító rendszer és kódtípus. Az adattartalom az UPC-hez hasonlóan meg 

kell hogy feleljen az egyedi termékazonosító kiadásáért felelős szerv előírásainak. 

Ennek is két fajtája van az EAN-13 és az EAN-8. Itt is az utóbbi rövidített változat, 

takarékossági okokból olyan, mint a teljes csak öt karakterrel rövidebb. Az EAN-13 

felépítése az alábbi szabályokat követi: az első 2 vagy 3 karakter az ország azonosító 

(Magyarország 599). A rákövetkező négy-öt karakter a gyártót azonosítja. A további 

karakterhelyeken, egészen a 12. karakterig a termékazonosító karaktert találjuk, 

amelynek meghatározása a gyártó feladata. Az utolsó karakteren szerepel az 

ellenőrző szám (30. ábra). 



 

 
31. ábra EAN vonalkódok 

Forrás: KULCSÁR, 2003a 

 A Kód 39 Zárt alkalmazásban mai napig az egyik legelterjedtebb vonalkód. Ez volt 

az első alfanumerikus kód. Diszkrét, önellenőrző és tetszőleges hosszúságú lehet. Egy 

karakter öt vonalból és négy vonalközből áll, ebből három széles. A karakterkészlet 

43 karakteres (31. ábra). 

 

32. ábra: Kód 39 

Forrás: KULCSÁR, 2003a 

 A Kód 128 a legszélesebb felhasználási területen elterjedt vonalkód fajta. Ennek oka 

a megbízhatósága és a variálható karakterkészlete, valamint az, hogy a kód hossza 

szabadon választható (32. ábra). 

 
33. ábra Kód 128 

Forrás: KULCSÁR, 2003a 

 

Többdimenziós vonalkódok 

Manapság egyre többet találkozni, kétdimenziós, többsoros, mátrix vagy összetett 

kódolásokkal, melyek a lineáris vonalkódokat helyettesítő információkat tartalmaznak. Ezek a 

kódrendszerek lényegesen több információt képesek ugyanakkora helyen tárolni, vagy 

ugyanazt az információt kisebb felületen képesek hordozni, így képesek megoldani azokat a 

feladatokat, melyek igen nehezek, vagy lehetetlenek lennének lineáris vonalkód segítségével. 

Ezek a kódok még szintén csak olvashatóak és leolvasásukhoz szükséges vizuális kontaktus, de 

megőrizték elődjük költséghatékonyságát. A többdimenziós vonalkódoknak két fő csoportja 

létezik, a halmozott és a mátrix kódok.  

Egyik leggyakoribb típusa a 2D vonalkódoknak az RSS kódrendszer (Reduced Space 

Symbology - Csökkentett Helyigényű Jelképrendszer), mely leginkább kereskedelmi és 

logisztikai célokra készült. Kisméretű tárgyak jelölésére és másodlagos információ hordozására 

hozták létre. Nem helyettesíti az EAN/UPC kódokat, viszont komplex felépítésének és többféle 



 

változatának köszönhetően univerzálisabb jelöléstechnikát kínál. Az összes RSS kód alkalmas 

több irányból, vagy akár teljesen irány független olvasásra (331. ábra). Ezt a kódban elhelyezett 

vezérlő karakterek biztosítják, ezek irányítják az olvasót, hogy a kódnak éppen melyik részét 

szkenneli (KULCSÁR, 2003b). A vonalkód elnevezése 2007-től GS1 DataBar-ra változott. 

Minden bizonnyal egyre sűrűbben fogunk találkozni a GS1 Databar jelképpel, hiszen a GS1 

döntése értelmében 2010-re megvalósul a kereskedelmi termékeken elhelyezett GS1 DataBar 

vonalkód jelképek pénztári szkennerekkel történő leolvasása (INTERNET 33). 

 

34. ábra RSS vagy GS1 DataBar vonalkód 

Forrás: KULCSÁR, 2003b 

A Maxicode egy az UPS által kifejlesztett mátrix kód, amelyet leginkább csomagszortírozó 

központokban használnak. Hátránya, hogy rögzített méretű és viszonylag kis kapacitású. A 

központi koncentrikus körök azonosítják a helyzetét, ami gyors olvashatóságot biztosít. 

Hárombites, 60°-os irányítású kódolási elrendezés alkotja (34. ábra). 

 

35. ábra Mátrix vonalkód 

Forrás: KULCSÁR, 2003b 

A Data Matrix neve is utal rá, hogy szintén mátrix kód. Négyzetes az elrendezése, a sűrűsége 

nagy (35. ábra). Fő felhasználása az elektronikai alkatrészek jelölése olyan direkt jelölési 

technikákkal, mint pl. a lézergravírozás. A kis mérete és a gyors leolvasási lehetőség miatt 

használják. Helyzetét a négyzetet alkotó keretvonalak határozzák meg. 

 

36. ábra Data matrix 

Forrás: KULCSÁR, 2003b 



 

A QR Kód is mátrix kód. Legelőször Japánban terjedt el, jelentős adattároló kapacitással 

rendelkezik (36. ábra). A kamera olvasók számára a sarkába található ábrák határozzák meg a 

helyzetét. 

 

37. ábra QR kód 

Forrás: KULCSÁR, 2003b 

A 2D-s és a hagyományos kód kombinációjából alakult ki a kompozit vonalkód (37. ábra). A 

2D komponens önmagában nem értelmezhető. Az adattartalom az alatta elhelyezkedő 1D 

vonalkóddal együtt érvényes. A kétdimenziós kód kiegészíti a normál vonalkód tartalmát 

(KULCSÁR, 2003b). 

 

38. ábra Kompozit vonalkód 

Forrás: KULCSÁR, 2003b 

 

6.15 A GTIN (Global Trade Item Number) szám 

A globális kereskedelmi azonosító számot olyan egységek azonosítására használják, 

amelyeknél igény van a rájuk vonatkozó, előre meghatározott információk visszanyerésére, az 

ellátási lánc bármely pontján. Minden forgalomba került terméken egyedi vonalkód található. 

Nincs másik olyan eltérő termék, amin ugyanaz a vonalkód lenne feltüntetve. Ezt egy 

szabványosító szervezet ellenőrzi Magyarországon a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.A 

vonalkódot felhasználó céget regisztrálni kell, ezután kap egy számtartományt, amin belül a 

különböző típusú termékeit megjelölheti. Ezek különböző hosszúságúak lehetnek és minden 

cég számára egyedi karaktersorként kerülnek kiadásra (100 vagy 1 000 vagy 10 000 stb. 

terméktípushoz). A vonalkóddal feltüntetendő GTIN számot a számtartomány felhasználásával 

tudja majd képezni. 



 

7. A FENNTARTHATÓ ELLÁTÁSI LÁNC 

 

39. ábra Fenntarthatóság és ellátási lánc menedzsment 

Forrás: Naslund és Williamson, 2010 
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7.1 ELLÁTÁSI LÁNC 

 
„Az ellátód ellátójától a felhasználód felhasználójáig” 

RÉGER (2007) 

 

Az ellátási lánc még az 1980-as években egyet jelentett a vállalat belső folyamatainak 

összehangolásával, úgymint beszerzés, készletezés, termelés és elosztás, amelyek 

integrálásával a vállalaton belüli folyamatok zavartalan működését biztosították. Míg a 

vállalatok az 50-es 60-as években még a fogyasztói igények figyelembe vétele nélkül termeltek 

és fő céljuk a fajlagos termelési költség minimalizálása volt, addig mára a termelést a kereslet 

határozza meg és a piaci jelenlét feltétele a költséghatékony működés. Hozzájárult a 

változáshoz a technológia gyors fejlődése és az információ fokozott áramlása, amely 

megkönnyítette és hatékonyabbá tette az együttműködő vállalatok munkáját. Korábban a 

vállalatok azon beszállítókat preferálták, amelyek jobb árajánlatot adtak számukra, de ma már 

úgy tekintenek rájuk, mint potenciális szövetségesre. Az egyre fokozódó versenyhelyzet, a 

globalizáció, a differenciált fogyasztói igények megjelenése a piacon elengedhetetlenné tette a 

paradigmaváltást. Napjainkban viszont a vállalatok már nem önállóan versenyeznek egymással 

a piacon, hanem közös összefogással juttatják el a terméket és/vagy szolgáltatást a 

fogyasztóhoz. Az ellátási lánc szemlélet egy olyan üzleti filozófia, amelynek alapja a szereplők 

közötti bizalom, elkötelezettség, kompromisszumos konfliktusmegoldás és a kölcsönös 

függőség megértése és elfogadása. A résztvevők közös célja a fogyasztói igények kielégítése, 

amely érdekében együttműködnek a beszerzés, a termelés és az értékesítés folyamataiban. 

Ezzel a vállalatok közötti összehangolt rendszerrel, ma már a vállalatok határain is átívelő 

folyamatokról beszélünk. A szemléletmód kiszélesedésével a szervezetek közötti 

együttműködés kiterjed az alapanyag-gyártótól egészen a végfelhasználóig. Így a vállalatoknak 

lehetőségük van láncok tagjaiként szembenézni az újabb és újabb piaci kihívásokkal és az 

együttműködés által előnyöket realizálhatnak.  

Az ellátási lánc meghatározására a szakirodalomban számtalan megközelítést találhatunk, de 

mindenki által elfogadott definíció nem létezik. GELEI (2003) megfogalmazása szerint „a 

fogalom szövegszerű megfogalmazása ugyan sokszor eltér egymástól, tartalmi 

vonatkozásokban azonban úgy tűnik, konszenzus van kialakulóban.” Ennek megfelelően 

elmondható, hogy az ellátási lánc „az értékteremtésben szereplő reálfolyamatokat, illetve azok 

rendszerét foglalja magában, több együttműködő piaci szereplő között értelmeződik és alapvető 

célja a fogyasztói igények kielégítése” (GELEI, 2003). LAMBERT és szerzőtársai (1998) szerint 

az ellátási lánc tagjai együttműködésük során közösen vesznek részt termékek és szolgáltatások 

előállításában és piacra juttatásában.  Azok a szereplők tekinthetők az ellátási lánc tagjainak, 

akik a beszerzés, a termelés és az áru (termék vagy szolgáltatás) vevőhöz való eljuttatásának 

folyamatában együttműködnek (HARLAND, 1996). Így az alapanyag gyártók, a feldolgozók, 

nagykereskedők, kiskereskedők, a pénzügyi vállalatok stb. egyaránt a lánc tagjai, akik 

összefogják és összehangolják a láncban zajló folyamatokat. 

MENTZER és szerzőtársai (2001) megfogalmazása szerint „az ellátási lánc három vagy több 

szervezet vagy egyén csoportja, akik közvetlenül magukba foglalják a végtermék 

előállításához szükséges termékek, szolgáltatások, pénzeszközök, információk befelé és kifelé 

irányuló áramát a beszerzéstől a fogyasztóig.” A meghatározás már rámutat arra a tényre, hogy 

az ellátási lánc szereplői között nem csak termék és/vagy szolgáltatás, illetve pénz áramlásról 

beszélhetünk, hanem ideális esetben információ áramlásról is (39.ábra). 



 

 

 

 

 

 

40. ábra Az ellátási lánc szereplői közötti termék, szolgáltatás, pénz és információ 

áramlás 

Forrás: saját szerkesztés 

Az ellátási láncban a szereplők közötti szociális kötelék (bizalom, elkötelezettség stb.) 

kialakulása elengedhetetlen a tartós és a kölcsönös előnyöket biztosító kapcsolat fenntartása 

érdekében. Tehát összességében ezek az üzleti kapcsolatok két vagy több vállalat hosszú távú 

együttműködésén és a közöttük lévő bizalom fejlesztésén és az elkötelezettségen alapulnak (LA 

LONDE és MASTERS, 1994). A hazai szakirodalomban CHIKÁN ATTILA (2008) által 

megfogalmazott definíció tekinthető kiindulópontnak: „Az ellátási lánc értékteremtő 

folyamatok együttműködő vállalatokon átívelő sorozata, mely vevői igények kielégítésére 

alkalmas termékeket, illetve szolgáltatásokat hoz létre”.   

A tehén tőgyétől a reggeli kakaóig – az ellátási lánc zavartalan működése 

A tehén tőgyétől a reggeli kakaóig egy zárt hűtőláncon keresztül jut el a tej a fogyasztóig, amelynek zökkenőmentes 

útját az összes szereplőnek (tulajdonosának) biztosítania kell: a termelőnek – a tejgyárnak – a nagykereskedőnek 

– a kiskereskedőnek egészen a végső fogyasztóig. A tulajdonosok mindegyike rendelkezik eszközökkel: (hűtő) 

raktárral és (begyűjtő vagy elosztó) szállító járművel, eladótérrel. Ez a technológiai lánc sehol sem szakadhat 

meg, különben savanyú lesz a kakaó (SZEGEDI, 2012). 

 

Mint minden együttműködésben, természetesen az ellátási láncban is kialakulhat egy 

hierarchiai sorrend a szereplők között. Az integráció élén a központi vállalat áll, amely 

valamilyen erőfölénnyel rendelkezik a többi vállalathoz képest. Központi vállalatnak 

tekinthetjük azt a vállalatot is, amely szemszögéből vizsgáljuk az ellátási láncot. Egy ellátási 

láncnak több központi szereplője is lehet, de létezik olyan együttműködés is, ahol 

kiegyenlítettek az erőviszonyok. Az ellátási lánc tagjai mindazok a vállalatok, akikkel a 

központi vállalat közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatban áll 

(szállítók/vevők/fogyasztók). Egy ellátási lánchoz minimum két üzleti egység tartozik, 

hosszának meghatározásához számba kell venni, hogy hány szereplő alkotja a láncot. Minél 

több tagból áll, annál hosszabb láncról beszélünk, de kifejezetten rövid, ha a gyártó közvetlenül 

értékesíti a terméket vagy szolgáltatást a végfelhasználónak.  

A közvetlen ellátási lánc a legegyszerűbb típusok közé tartozik, ahol az anyagáramlásba a 

szállító, a központi vállalat és a vevő vesz részt (40.ábra). 

41. ábra Közvetlen ellátási lánc 

Forrás: MENTZER, 2001 
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A kiterjesztett ellátási lánc már a központi vállalat és annak vevőjén és szállítóján túl a szállító 

szállítóját és a vevő vevőjét is magába foglalja és közösen vesznek részt az értékteremtés 

folyamatában (41.ábra). 

 

42. ábra Kiterjesztett ellátási lánc 

Forrás: MENTZER, 2001 

A végső ellátási lánc magába foglalja az összes szereplőt, aki részt vesz a termékek, 

szolgáltatások, információ és pénzeszköz áramoltatásában az utolsó szállítótól a végső vevőig 

(fogyasztó).   A folyamat résztvevője még a logisztikai szolgáltató, amely a 42. ábrán a vevővel 

és a központi vállalattal áll kapcsolatba, feladata a szállítás, az elosztás és a kapcsolódó 

logisztikai feladatok megtervezése. 

 

43. ábra Végső ellátási lánc 

Forrás: MENTZER, 2001 

A lánchoz tartozik még a pénzügyi szolgáltató is, amely a pénzforgalmi szolgáltatáson túl a 

hitelnyújtással segíti a központi vállalat és a beszállító működését. Az ellátási lánc szereplői a 

fogyasztók igényeiről, valamint a termékkel és szolgáltatással kapcsolatos véleményükről 

piackutatással tájékozódnak. Az utolsó szállító és végső vevő (fogyasztó) ismerete teszi 

lehetővé az ellátási lánc folyamatainak hatékony nyomon követhetőségét és az eredményes 

irányítását.  

A Sturbucks átláthatóságot kíván teremteni a kávébab megteremtésétől a fogyasztó asztaláig 

vezető út során, ezért pilot programot indított, amely során Costa Rica-i, kolumbiai és ruandai 

termelőhelyeket bevonva, követi a kávé útját: blockchain technológiával. A pilot célja, hogy 

garantálható legyen az etikus körülmények között és fenntartható módon termesztett kávé 

feldolgozása. (NAGY, 2018) 

Az ellátási lánc szemlélet a teljes folyamatra (beszerzéstől megkezdve a gyártáson át az 

elosztáson keresztül) és működésre kiterjed miközben egységes rendszerbe integrálja az összes 

szereplőt. Az elsődleges cél minden lánc tag számára a fogyasztói igények kielégítése, amelyet 

egyensúlyba kell hozni a költségek és eszközök megtérülésével, hogy a végső cél teljesüljön, 
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vagyis a teljes ellátási lánc teljesítménye fokozódjon. Az ellátási lánc lényegét és főbb 

jellemzőit SZEGEDI (2012) alapján a 9. táblázat foglalja össze. 

9. táblázat Az ellátási lánc főbb jellemzői 

Cél 

Elsődleges cél a fogyasztói igények 

kiszolgálása; ezt kell egyensúlyba hozni a 

költségekkel és az eszközök megtérülésével 

Kiterjedés 

A teljes folyamatot (de legalábbis annak 

nagyobb szakaszait) átfogja a termék vagy 

szolgáltatás előállításától a végső 

fogyasztóhoz történő eljuttatásáig 

Rendszerszemlélet 
Lehetőleg az összes szereplőt és folyamatot 

egy egységes rendszerbe integrálja 

Együttműködés 

Szervezeti határokon ível át; mind a 

szervezeten belüli, mind a szervezetek 

közötti kapcsolatok kiemelkedően fontosak 

Megvalósítás eszköze 

A kooperációt és a koordinációt olyan 

információs rendszeren keresztül valósítja 

meg, amelyben a tagok addig titkosan kezelt 

információkat osztják meg egymással 

Forrás: SZEGEDI, 2012 

A szereplők közötti kooperáció és koordináció az együttműködés hosszú távú fenntartását teszi 

lehetővé és biztosítja a felek zökkenőmentes kapcsolatát, mindeközben a teljes folyamatot 

átfogja (előállítástól a fogyasztóig való eljutásig) és hozzájárul a partnerek hatékony és 

eredményes működéséhez.  

7.2 Ellátási lánc menedzsment 

Az ellátási lánc mellett az ellátási lánc menedzsment sem ismeretlen kifejezés a logisztika 

fogalomtárában, ugyanis az ellátási lánc folyamatinak menedzselése nélkülözhetetlen a 

szereplők közötti zavartalan együttműködéshez, kialakulása egyidős az ellátási lánccal. Az 

ellátási lánc menedzsment alapvető feladata a teljes anyagáramlás biztosítása a szállítótól a 

végső felhasználóig (JONES és RILEY, 1985). Mivel az ellátási lánc szereplőinek saját céljaik 

elérése mellett közös érdekük a fogyasztók igényeinek kielégítése, ezért az eredményes 

működés érdekében az egész ellátási lánc tevékenységét/folyamatát össze kell hangolniuk. A 

hatékonyon működő ellátási lánc alapja: a közös információ és a kockázat/előny megosztása, a 

folyamatok és a működés összehangolása, az együttműködés és a hosszú távú kapcsolat 

kialakítása (10. táblázat).  

 

 

 

 



 

10. táblázat A hatékonyan működő ellátási lánc alapjai 

Közös információ 

megosztás 

A gyakori információ megosztás az ellátási lánc szereplői között a 

hatékony ellátási lánc menedzsment alapja (COOPER és 

szerzőtársai, 1997). 

Az információ megosztás a partnerekkel, mint a készletszint, az 

előrejelzések, az eladásösztönzés és a marketing stratégia 

csökkenti a szereplők közötti bizonytalanságot és ennek 

megfelelően fokozza a lánc teljesítményét (ANDEL, 1997). 

Kockázat és előny 

megosztása 

Egy jól működő ellátási láncban a szereplők megosztják 

egymással a kockázatot és az előnyt egyaránt, amelynek 

eredményeként versenyelőnyre tesznek szert a piacon (COOPER 

és szerzőtársai, 1997). 

Folyamatok 

összehangolása 

Az ellátási lánc menedzsment feltételezi a folyamatok 

összehangolását, a beszerzéstől megkezdve a gyártáson át az 

elosztáson keresztül (COOPER és szerzőtársai, 1997). 

Működés 

összehangolása 

Napjaink versenykörnyezetében a vállalatok működésének 

összehangolása a javasolt (a szállítókat és a vevőket is beleértve) 

(BOWERSOX és CLOSS,1996). 

Együttműködés 

Az ellátási lánc szereplői közötti együttműködés a hatékony 

ellátási lánc menedzsment alapja (ELLRAM és COOPER, 1990). 

Az ellátási lánc szereplői együttműködésüknek köszönhetően 

kölcsönös vagy egyéni előnyökre tehetnek szert (ANDERSON és 

JAMES, 1990). 

Hosszú távú 

kapcsolat kialakítása 

és fenntartása 

A hatékony ellátási lánc menedzsment szoros kapcsolaton alapul, 

tehát a partnereknek a hosszú távú kapcsolat kialakítására és 

fenntartására kell törekedniük (COOPER és szerzőtársai, 1997). 

Forrás: MENTZER és szerzőtársai (2001) 

A hatékonyan működő ellátási lánc alapja tehát a szereplők közötti hosszú távú együttműködés, 

amely során a tagok összehangolják a folyamataikat és a működésüket, mindezek mellett 

megosztják egymással a rendelkezésükre álló információt, az előnyöket és a kockázatokat is 

egyaránt. A hatékonyan működő ellátási láncban a szereplők között az együttműködő 

modell valósul meg, amelyben a szállítót (szállító száma: egy vagy kevés) partnernek tekintik, 

a szerződéskötés rugalmas (a tranzakciók kereteként szolgál) és nem csak formális, de már 

informális kapcsolat is jellemző a felek között (akár szóbeli megegyezések is születnek az üzleti 

kapcsolat résztvevői között). A szereplők közös tevékenységeket folytatnak és a stratégiájukat 

úgy alakítják ki, hogy azzal mindenki nyerjen. A szállító értékelése kétoldalú és már megjelenik 

magának a kapcsolatnak az értékelése is. A szállító kiválasztása tárgyalás útján történik, a 

rendelések gyakran és kis tételben történnek. Ezzel szemben a versenyeztető modellben a 

szállítót (szállító száma: sok) ellenfélként kezelik. Az üzleti kapcsolat rendszerint egyszeri 

tranzakcióra korlátozódik, amelyet szigorúan szabályozott, merev szerződéskötés jellemzi. A 

felek tevékenységei teljesen elkülönülnek, közös tevékenység nincs. A rendelés alkalomszerű 

és a szállító értékelése egyoldalú. A szállító kiválasztása versenyeztetés alapján történik, a 

tárgyalások során a győztes-vesztes stratégia érvényesül (SZEGEDI, 2012).   

A szereplők közös érdeke az egész ellátási lánc sikere, hiszen egy jól működő lánchoz való 

tartozás a tagok számára versenyelőnyt nyújthat a piacon. Az ellátási lánc szemlélet előnyeit 

és a hátrányait a SZEGEDI (2012) alapján összeállított 11. táblázat ismerteti. Látható, hogy 

egy ellátási lánchoz való csatlakozás számos lehetőséget és erőfölényt nyújt a vállalat számára, 

amely megmutatkozhat akár a piaci részesedés növekedésében, a jobb minőségben és a 



 

kiszolgálás színvonalának javulásában, de akár a szereplők közötti gyakoribb egyeztetésekben 

is. Mindezek mellett a lánchoz csatlakozó vállalat információhoz jut a termelés, a vezetés és a 

logisztika területén is. Technológiai előnyre tehet szert egy láncon kívüli vállalattal szemben, 

hiszen a szereplők egymásnak át is adhatják a termeléshez vagy szolgáltatáshoz szükséges 

eszközöket. 

11. táblázat: az ellátási lánc szemlélet előnyei és hátrányai 

E
lő

n
y
ö
k

 

Cégen belüli folyamatokban 

tapasztalható gazdálkodási és működési 

előnyök 

H
á
tr

á
n

y
o
k

 

Eredendő (vele született) hátrányok 

nagyobb piaci részesedés rugalmatlanná válik a vezetés és 

szervezet merev struktúravégzetes 

lehet 
készletcsökkenés a teljes ellátási lánc 

mentén 

magasabb vevő kiszolgálási színvonal a többi lánctag (vállalat) érdekeinek 

figyelmen kívül hagyásaez a 

valóságban ritka 
jobb minőség 

rövidebb termékfejlesztési átfutási idő 

kockázatcsökkenésmegosztott kockázat 

a szereplők között 

bázisszemlélet („elmúlt év plusz 5 

százalék) előtérbe kerüléseazon 

szervezetek, amelyek valamilyen 

ellátási láncbeli egyezségek keretében 

működnek, nem igazán innovatívak, az 

adott gazdasági környezetben 

törekszenek a működési hatékonyság 

növelésére 

a partnerek érdekeit is szem előtt tartó 

készletezési politika 

fizetési feltételek terén a cég számára 

előnyös egyezségek 

nagyobb projectekbe történő közös 

befektetések lehetősége 

A cégközi folyamatokban tapasztalható 

előnyök 

Szerzett (a folyamatos együttműködés 

során fellépő) hátrányok 

közös célok kialakulása a tagok között Bizalmatlanság 

nagyobb koordinációszívásos stratégiák 

(pl. JIT) előnyei jobban kihasználhatók 

A partnerek közötti dominanciaa 

hatalom kihasználása a domináns tag 

számára rövid távú előnyökkel jár 

lánctagok közötti gyakoribb egyeztetések 

a költségek hatékonyabb menedzselését, 

illetve a beszerzési megállapodások 

eredményesebb kezelését teszik lehetővé. 

A cégközi együttműködés egyben a 

vállalati önállóság egy részének 

feladásával jára vállalati határok 

elmosódása. A határ addig tart, ameddig 

a tulajdonosok „teljes körű ellenőrzése 

kiterjed”. 

Forrás: SZEGEDI, 2012 

Bár a szakirodalomban kevesebb szó esik az ellátási láncban történő működés hátrányairól, 

mégis érdemes szót ejteni róla. Mint minden üzleti kapcsolatban, itt is megjelenhet a szereplők 

közötti hatalmi egyensúlytalanság. A hatalmi asszimetriából származó előnyöket a domináns 

tag ki is használhatja (kedvezőbb feltételeket teremthet magának a tranzakció során), bár a 

bizalmi, hosszú távú kapcsolatokban ez kevésbé jellemző.  Fontos megemlíteni, hogy az egyik 

legnagyobb fenyegetést jelentheti a szereplők hosszú távú együttműködésében az innovativitás 

csökkenése. Mindezen hátrányok ellenére megállapítható, hogy az üzleti partnerek közötti 

ellátási lánc szemlélet egyértelműen hozzájárul a szereplők eredményességének és 



 

hatékonyságának javulásához, az együttműködésből származó hátrányok pedig a felek 

odafigyelésével mérsékelhetőek, illetve megszüntethetőek. 

Az IKEA döntése és annak hatása az egész ellátási láncra 

Az IKEA lényeges változást akart elérni, és konfrontálódnia kellett a szállítójával. Amikor a 

szállító elutasította az együttműködést, az IKEA-nak meg kellett mutatnia, hogy komoly a 

kérése, és találnia kellett valakit, aki kész alkalmazkodnia az igényéhez. Az IKEA olyan szállítót 

próbált találni, amelynek már megvoltak a kellő eszközei és tapasztalata, hogy klórmentes és 

újrahasznosított papírt gyártson. Viszont az IKEA-nak, mielőtt szállítót váltott volna, meg 

kellett próbálnia együttműködnie az előzővel. Kiderült, hogy a Haindl képtelen alkalmazkodni, 

ugyanis őt is korlátozzák a kapcsolatai. A Haindl is tudta, hogy kevés teljesen klórmentes papírt 

gyártanak. Ha úgy dönt, hogy az IKEA igényeit kielégíti, akkor sok más fontos német ügyfelet 

bosszantott volna fel (mert ők is környezetbarát képet akartak festeni magukról) és a Haindl 

nem akart ezekkel az ügyfelekkel konfrontálódni. Az IKEA és a Haindl közötti kapcsolat 

eredménye katasztrofális volt mind az eredményesség, és mind a hatékonyság tekintetébenl. 

Egyik fél sem volt képes megérteni a másik nézeteit, így a kapcsolat végül felbomlott. Valamivel 

később a Haindl igyekezett újraépíteni a kapcsolatot, de nem járt sikerrel. Az IKEA szállítói 

kapcsolatainak drasztikus megváltoztatása és az abból következő technológiai fejlődés 

eredményeként az egész ellátási lánc is átalakult, tehát a döntés az összes tagot érintette. Az új 

klórmentes papírt széles körben kezdték el használni, s ennek igen drámai hatása volt több pép- 

és papírgyártóra is (HÅKANSSON, 2010) 

Az ellátási láncok szereplői közötti üzleti kapcsolatok tudatos kapcsolat menedzsmentet 

igényelnek, amelyek számos előnyöket nyújthatnak a szereplőknek, viszont jelentős költséget 

is jelenthetnek. Ezek a költségek a kapcsolat koordinálásából származnak, amelyek 

összefoglaló néven tranzakciós költségeknek nevezünk. A tranzakciós költségek közzé 

soroljuk, azt a költséget, amely a partner kereséséhez, annak értékeléséhez és az új kapcsolat 

kialakításához kapcsolódik. E tevékenységekkel járó költségeket összességében keresési 

költségként azonosíthatjuk. Az új üzleti kapcsolat felkutatása érdekében keletkezett keresési 

költség mellett a már meglévő partnerekkel való együttműködések is költségekkel járnak. 

Mindezen költségek mérséklésének érdekében a felek kölcsönös érdeke a hosszú távú kapcsolat 

fenntartása. 

  



 

7.3 ÉRTÉKLÁNC 

„amit az emberek értékelnek, az motiválja cselekvéseiket” 

SZEGEDI, 2012 

 

Napjainkban egyre inkább a „hagyományos” ellátási láncokon túlmutató értékláncok kerültek 

a középpontba, amelyek a vállalatok tevékenységszervezését új alapokra fektette. Az 

értékláncok kiindulási pontjaként azonosítható, hogy minden üzleti vállalkozás alapvető célja, 

a fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése mellett.  Az ellátási lánc összes tagjának az 

az érdeke, hogy a végső fogyasztó igényeinek változásait nyomon kövesse és arra reagálva a 

saját folyamataiba beépítse azt, hozzáadott érték formájában. Tehát a vállalatok értéklánca 

azon tevékenységek sorozata, amelyek során az erőforrásokból különböző 

transzformációkkal olyan nagyobb értéket állítanak elő, amely a fogyasztó számára 

értéket képvisel. Az elsődleges cél a hatékonyság, amely értelmében a fogyasztói igény úgy 

elégül ki, hogy az a vállalat számára rentábilis. Ebben az esetben a fogyasztó az új értéket 

elismeri azzal, hogy hajlandó olyan árat fizetni érte, amely fedezi a vállalat költségeit, és ezen 

kívül még nyereséget is biztosít (CHIKÁN, 1997).  Ennek értelmében a vállalat számára olyan 

termék előállítása, illetve szolgáltatás nyújtása a cél, amely a leginkább megfelel a vevő 

elvárásainak. Így felmerül a kérdés, hogy mi képvisel a vevő számára értéket?  

A vevői érték és komponensei 

Érték akkor képződik, ha az adott tranzakcióból származó haszon, meghaladja a kapott termék 

és szolgáltatáscsomag tulajdonlásának teljes költségét (CHIKÁN és DEMETER, 2004). A 

vevők specifikus, számukra haszonnal járó kritériumokat értékelnek, amelyeket a 12. táblázat 

ismertet.  A vevő számára értéket képviselhet például a termék/szolgáltatástermék minősége, 

amelyet jól tükröz a Siemens minőségmottóját is: „Minőség az, amikor a vevők, és nem a 

termékeink jönnek vissza” (KOTLER, 2000). A minőségen felül értéket jelenthet a vevő számára 

még a megbízhatóság, a kapcsolódó szolgáltatási garanciák, az esztétika, a kényelem stb.  

Érték – a vevő szemszögéből 

A gazdaságosság értelmében az ásványvíz azt az alapvető előnyt nyújtja a fogyasztó számára, 

hogy oltja a szomjat. Ha kiakarjuk választani a megfelelő ásványvizet és fontos szempont (vevői 

elvárás) az ár, akkor nem a drágábbat vásároljuk meg, mert nem teljesül a gazdaságosság, 

mint elvárt vevői érték. 

De érdekes lehet, ha a fogyasztó számára a divatkövetés képvisel értéket. Például az Evian a 

1,5 literes szénsavmentes ásványvizet 540 forintért értékesíti. Azonban forgalmaz egy 

arcfrissítő sprayt is 150 ml-es kiszerelésben 3200 forintért ért. Voltaképpen ez is csak víz, de a 

fogyasztó azt az érzést fizeti meg, hogy a meleg időben a kedvenc ásványvízével frissülhet fel.  

  



 

12. táblázat A vevő által elvárt érték komponensei 

Vevő által 

elvárt érték 

Példák a vevő által 

elvárt érték 

komponenseire 

Akciók és döntések a vevő által észlelt 

érték komponenseinek „előállítására” 

Teljesítmény/ 

minőség 

Minőségi termék 

(szolgáltatástermék) 

legyen 

A termék fizikai (műszaki-technológiai stb.) 

paraméterei 

Üzemkihasználtság 

Újrafeldolgozott termékek számának 

csökkenése 

Csökkentett kutatás-fejlesztési kiadások 

Megnövekedett versenyelőny 

Gazdaságosság 
Az árszint elfogadható 

legyen 

Árkonzisztencia, ami biztosítja az árrések 

fenntartását és a verseny-pozíció megtartását 

Biztonság 

Jótállás, alkatrészek, 

támogatás 

rendelkezésre állása 

Terméktámogatás 

Panaszkezelés 

Szervizalkatrészek vészhelyzetekre 

Megbízhatóság 

A kiszállás és a termék 

/szolgáltatás 

rendelkezésre állása 

konzisztens legyen 

A szükséges készlettartás pénzügyileg 

megvalósítható szinten legyen 

A vevőkiszolgálás színvonal megfelelő 

legyen 

Esztétika 

Testreszabás, 

stílus/design, 

divatkövetés 

Jó imázs „modern” megjelenés 

Kényelem 

Megrendelés 

egyszerűsége, gyors 

válasz 

Rendelésfeladási és – feldolgozási rendszer 

7/24-es kiszolgálás, desk to desk stb. 

Forrás: SZEGEDI, 2012 

A vevők a termék és/vagy szolgáltatás megvásárlásakor a tényleges költségeket (valamint az 

alternatív költségeket) fizetik meg. SZEGEDI (2012) szerint „a vevő által elvárt érték tényezői 

a termék megvásárlásának fő okaként meghatározott kulcselőnyöket jelentik. Ha ezen előnyök 

nem teljesülnek, akkor a termék megvásárlásának valószínűsége kisebb lesz.” 

A vevők által elvárt értékek jelentik összességében a vevői elvárásokat, a vállalatok 

tevékenységének (értéklánctagok) eredménye pedig a vevő által észlelt értékként jelennek 

meg. Az elvárt és az észlelt eredmény nem minden esetben esik egybe. Abban az esetben, ha a 

termék/szolgáltatás észlelt értéke alulmúlja az elvárást, a vevő elégedetlen lesz. Az ellátási lánc 

szemlélet ebben az esetben központi kérdésként jelenik meg. Hiszen a hatékonyan működő 

ellátási láncban a szereplők közötti információ áramlás fokozott, amely számos olyan ismeretet 

és tudást/tapasztalatot tartalmazhat, amely a végső fogyasztóhoz és annak elvárásaihoz kötődik. 

Ezen információk például az ellátási lánc elején álló gyártó vállalat számára is olyan hasznos 

ismeretet nyújthatnak, amelyek segítségével, olyan terméket tudnak előállítani, amely a vevői 

elvárásoknak a leginkább megfelelnek.  Ha viszont az észlelt érték megfelel az elvárásoknak, 

vagy akár felülmúlja azt, akkor az a vevőben olyan elégedettség érzést vált ki, amellyel akár ezt 

követően újravásárolja a terméke és annak jóhírét keltheti, mindamellett, hogy érzéketlenebb 

lesz a konkurens ajánlataival szemben. Ebből a szemléletből indult ki az Eastman Kodak vezére 

is, aki szerint „a minőség terén túl kell lépnünk a vevői elégedettségen, hogy eljussunk a vevő 



 

elragadtatásáig” (KENESEI – KOLOS, 2007). Tehát manapság már nem elég a vevői igényeket 

kielégíteni, hanem el kell ragadtatni őket. Ehhez viszont a legfontosabb, hogy az értéklánctagok 

felismerjék és pontosan megismerjék a vevők elvárásait, illetve az elvárásokat alakító 

komponenseket.  

Porter féle értéklánc koncepció 

1985-ben a Michael E. Porter amerikai professzor által kialakított „értéklánc-koncepció a 

logisztika stratégiai jelentőségére világított rá. A termelés és a marketing mellett az értéklánc 

elsődleges tevékenységei közé sorolja, és egyben kiemeli és hangsúlyozza a logisztika 

jelentőségét, hiszen a logisztika a versenyelőnyök kialakításában és fenntartásában jelentős 

szerepet játszik. 

A Porter-féle szemlélet alapja, hogy a vállalat főtevékenységei láncszerűen kapcsolódnak 

egymáshoz, és a támogató tevékenységek segítségével törekednek arra, hogy minél 

hatékonyabban mozgósítsák erőforrásaikat a termékek és szolgáltatások értékének növelése és 

a fogyasztói igények kielégítése érdekében (43.ábra). Tehát a vállalat egésze részt vesz az 

értékteremtésben. Ennek alapján PORTER (1991) a vállalati tevékenységet 2 részre bontja:  

o elsődleges tevékenység 

o támogató tevékenység 

 

44. ábra: Értéklánc modell 

Forrás: PORTER, 1991 

  

 Elsődleges tevékenység 

Az elsődleges tevékenységek, azok a tevékenységek, amelyek közvetlenül értéket teremtenek. 

Fő céljuk a profittermelés (az előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás költségeinél nagyobb 

értéket hozzanak létre), valamint nagyban hozzájárulnak a versenyelőnyök megszerzéséhez. 
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 Az elsődleges tevékenységek a következő elemekből állnak: 

 Befelé irányuló logisztika: célja, hogy a termeléshez szükséges input anyagok 

rendelkezésre álljanak. Így az alapvető feladataihoz kapcsolódnak például a 

rendelésfelvétel, raktározás, készletezés stb. 

 Termelés: az inputok felhasználásával történő végtermék előállítást jelenti. 

 Kifelé irányuló logisztika: feladata, hogy az áru és információ áramlás megtervezze, 

irányítsa és ellenőrizze annak érdekében, hogy a termelés során előállított termék a 

megfelelő mennyiségben, minőségben valamint időpontban a raktárakból a 

fogyasztóhoz eljusson.  

 Marketing és eladás: az előállított termék és a fizetőképes kereslet összehangolásáért 

felelős (pl. reklám, értékesítési csatorna megválasztása stb.) 

 Szerviz, utógondozás: a vásárlás utáni szakasz feladatait látja el (betanítás, 

karbantartás, panaszkezelés, szervizmunkálatok, termékkövetés stb.) (SZEGEDI, 2012) 

 

 Támogató tevékenységek 

A támogató tevékenységek, azok a tevékenységek, amelyek közvetlenül nem teremtenek 

értéket, de menedzselésükkel az elsődleges tevékenységeket támogatják, hatékonyabbá teszik 

és amelyekkel versenyelőnyre tehet szert a vállalat. 

 Beszerzés: feladat, hogy az anyagok a megfelelő mennyiségben, a megfelelő 

minőségben, a megfelelő időben, a megfelelő áron és a megfelelő forrásból történő 

biztosítását jelenti. 

 Technológia fejlesztése: magába foglalja a kutatás-fejlesztést, a folyamatok 

automatizálását, illetve mindazon technológiai fejlesztést, amelyek az elsődleges 

tevékenységeket támogatják. 

 Emberi erőforrások: tartalmazza a munkaerő toborzást, a munkaerőképzést, a bérezési 

rendszer kialakítását stb. 

o A vállalat infrastruktúrája: az értékteremtő folyamatokat fenntartó irányítási és 

adminisztrációs tevékenységek összességét jelenti. Idesorolható: a szervezeti 

struktúra, a minőségmenedzsment, a költséggazdálkodás, a teljesítménymérés, 

a kontrolling, a szervezeti kultúra stb. (SZEGEDI, 2012). 

 

Bár a versenyelőny elérésében elsősorban az elsődleges tevékenységeknek van szerepük, de a 

támogató tevékenységek hatékony menedzselésével is realizálhat előnyöket a vállalat, így 

jelentőségük nem elhanyagolható.   

Az emberi erőforrás értéke 

A holland termelő vállalatokat vizsgálata során kimutatták, hogy a 1990 és 1993 közötti képzési 

kiadások hozzáadott érték növelő hatása rendkívül magas, s arányaiban a K+F kiadásokéval 

közel azonos volt. A tudás felértékelődését mutatja az a tény is, hogy a fejlett országokban 

növekszik a képzett és képzettség nélküli emberek bére közötti különbség.  Míg 1980-ban az 

Egyesült Államokban a középiskolát elvégző dolgozók átlagjövedelme 130 százalékkal haladta 

meg az alacsonyabb iskolai végzettségűekét, a kilencvenes évek elejére ez a különbség csaknem 

megduplázódott. Ezt tükrözi BREALEY és MYERS (1999) véleménye is, akik szerint „a legtöbb 

vállalkozás értéke az emberi erőforrások értékén múlik” JUHÁSZ (2004). 



 

Az értéklánc nem csak egy adott vállalatra értelmezhető. A fogyasztói igények kielégítése 

érdekében együttműködő vállalatok értékláncainak összekapcsolódásával értékrendszereket 

alkotnak (44. ábra).  

 

 

 

 

 

 

45. ábra A Porter-féle értékrendszer 

Forrás: PORTER, 1991 

Így a lánc összes tagjának a teljesítménye összeadódik, amely a teljes ellátási lánc 

teljesítményét eredményezi. Ez az jelenti, hogy egy vállalat versenyképessége és 

eredményessége nem csak a saját értékláncának, hanem az egész értékrendszernek a függvénye.  

Racionalizálás 

Az értékrendszer egyben magában hordozza a racionalizálás lehetőségét: A szállító output 

(kifelé irányuló) logisztikája például átfedéseket mutat a termelő input (befelé irányuló) 

logisztikájával. Ebben az esetben a szállító outputraktárában ugyanazokat a termékeket 

tárolják, mint a termelő inputraktárában. Elméletileg tehát az egyik raktár felesleges, azaz akár 

meg is szüntethető, hiszen nem ad hozzáadott értéket és a végső fogyasztó szempontjából 

felesleges többletköltséggel jár, amit neki kell(ene) megfizetnie (SZEGEDI, 2012). 
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8. ÜZLETI KAPCSOLATOK 

„ha minden más tényező azonos, az emberek szívesebben üzletelnek a barátaikkal, és ha nem 

is teljesen azonos minden tényező, az emberek még mindig szívesebben üzletelnek a 

barátaikkal". 

(INTERNET 1) 

 

Napjainkban az üzleti kapcsolatok jelentősége egyre inkább felértékelődött és szerepük a 

vállalati érték alakításában is egyre jelentősebb. Az ellátási láncban az üzleti kapcsolatok 

lényeges elemekként jelennek meg, amelyek csomópontjai az üzleti egységek.  A kapcsolatokat 

úgy fogalmazhatjuk meg, mint összekötő szálakat a csomópontok között, amelyek 

meghatározzák az ellátási lánc jellegét. (GELEI és szerzőtársai, 2010) Ma már tudjuk, hogy „az 

ellátási lánc szereplői közötti kapcsolatok hatással vannak az ellátási lánc teljesítményére” 

(COOPER és szerzőtársai, 1997) valamint „a kiemelkedő ellátási lánc teljesítményének kritikus 

tényezője az ellátási lánc kapcsolatainak jellege” (SEAKMAN és szerzőtársai, 1998). Ugyanis 

egy jól működő ellátási lánc szereplői versenyelőnyre tehetnek szert a piacon, hiszen a tagok 

megosztják egymással a rendelkezésükre álló információt és a szereplők között olyan szocio-

kulturális kötelékek alakulhatnak ki, mint a bizalom és az elkötelezettség. Az ellátási lánc tagjai 

figyelembe veszik, hogy döntéseik hatással lehetnek a lánc többi szereplőire is.  Hozzájárulnak 

egymás jövedelmezőségéhez és kölcsönös előnyök elérésére törekednek. 

A kapcsolat jelentősége – P&G 

A P&G mosószereit kiskereskedelmi láncok útján értékesíti a piacon. Az egyes kiskereskedelmi 

vállalatok és a velük való üzleti kapcsolat annyira fontosak számára, hogy egy-egy 

kapcsolatmenedzsert bíz meg a felmerülő közös ügyek intézésével. Ezek szakértői csoportot 

alakítanak, amelyben logisztikai, pénzügyi és közönségszolgálati szakemberek is dolgoznak 

(KOTLER, 2000) 

Az üzleti kapcsolaton két szervezet közötti interkatív kapcsolatot értünk, amely kialakulásának 

folyamatát BÓDI-SCHUBERT (2010) alapján a 45. ábra szemlélteti. Az üzleti kapcsolatok 

kiinduló pontja a csere, amely egyszeri tranzakciót jelent a szereplők között. A tranzakció 

tárgya lehet termék, szolgáltatás és pénz. A lánc szereplői közötti csere a rövid távú 

kapcsolatokhoz tartozik (diszkrét kapcsolat), mivel minden tranzakció külön ügylet, melynek 

teljesítése után a partnerek a későbbi üzletekhez akár másik félt is választhatnak. Abban az 

esetben, ha a csere a felek között többször ismétlődik, akkor már epizódokról beszélünk, amely 

a vállalatok közötti egyedi, különböző tárgyú, egyszerű cserék, tranzakciók sorozatai. Az 

epizódok a tranzakciókhoz hasonlóan működnek, hiszen termékek és szolgáltatás cseréjére 

irányul a kapcsolat, amelyet pénzügyi teljesítés követ. Habár a felek a tranzakciók során 

megosztják a rendelkezésükre álló információt és szocio-kulturális kötelékek is megjelenhetnek 

közöttük ennek ellenére az epizódokat is rövid távú kapcsolatokként kell kezelni. Az epizódok 

szintjén értelmezett rövid távú kapcsolatok viszont már a hosszú távú kapcsolatok alapját 

jelentik (VÁNYI, 2014).   



 

Az epizódok rendszeres ismétlődésével interakciók alakulnak ki a partnerek között, amelyek 

az epizódok tudatos irányítását feltételezik. A vállalatok az interakciók során már hosszú távon 

működnek együtt, olyannyira, hogy a közöttük zajló folyamatok rutinszerűvé válnak, és nem 

ritka a tevékenységek intézményesülése sem. Megjelenik a szereplők egymásrautaltsága, amely 

kiterjedhet erőforrásra, képességre, de akár információra is. A hosszú távú kapcsolatban a felek 

között keretmegállapodások születnek és tervezési előírások által válik stabilabbá. A 

kompromisszumos konfliktusmegoldásra kölcsönösen törekednek, hiszen ellenkező esetben 

számolniuk kell a partnerváltás költségeivel. Az interakciók ismétlődésével a kapcsolatok 

szorosabbá, a tranzakciók pedig már-már rutinszerűvé válnak. Az üzleti kapcsolatok során 

„kölcsönös és erőteljes adaptáció alakul ki az együttműködő felek között. Az együttműködés 

intézményesült, folyamatait standardizáció és formalizáltság jellemzi, azaz az együttműködés 

kváziszervezeti jellemzőket vesz fel. Az üzleti kapcsolatnak van múltja, amelynek tapasztalatai 

beépülnek az együttműködés rutinmegoldásaiba, de az együttműködés erőteljesen 

jövőorientált”(GELEI, 2010).  

 

 

46. ábra A vállalatok közötti kapcsolat – meghatározások rendszerezése 

Forrás: BÓDI-SCHUBERT (2010) 

Az üzleti kapcsolatokon túlmutat a partnerkapcsolat, amely a hosszú távú együttműködésen, a 

kölcsönös függésen és akár kapcsolatspecifikus beruházásokat is alapszik. MOHR és 

SPEKMAN (1994) megfogalmazásában „a partnerkapcsolatok független vállalatok közötti, 

tudatos céllal létrehozott stratégiai kapcsolatok, amelyekben a résztvevők összeegyeztethető 

célokkal rendelkeznek, kölcsönös előnyök elérésére törekszenek, s tudomásul veszik a kapcsolat 

által kialakított erős kölcsönös függést”. Az üzleti kapcsolatokon túl a felek egymás stratégiai 

partnerei is. Jellemzően „a partnerek megőrzik viszonylagos stratégiai önállóságukat és piaci 

szegmenseiket, de egy kölcsönös előnyökkel járó hosszabbtávú és átfogó együttműködést 

alakítanak ki. Integrálják a tevékenységüket eszközök és know-how megosztásán keresztül, azaz 

a szövetség rendelkezésére bocsátanak bizonyos erőforrásokat.” (TARI, 1996).   
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A kézfogas nem helyettesíthető 

Felmérések igazolják, hogy az internet korában nem csökken az igény a személyes üzleti 

megbeszélés iránt. Hiába az üzletemberek jellemzője a hatékonyság és a gyors cselekvés, hiába 

csökkent az üzleti utak száma a szűkös büdzsék miatt, hiába hozza be az internet az összes üzleti 

lehetőséget egy másodperc alatt, mégsem csökkent az igény a személyes találkozásra és 

megbeszélésre. Tudnivaló, hogy az üzleti kapcsolatokat érdekek határozzák meg. Ennek 

ellenére nem elhanyagolható szerepe van bennük a személyes tényezőnek (szereplők közötti 

kötelékeknek). Az üzleteket emberek kötik, akik emberi mivoltukat akár akaratuk ellenére sem 

képesek levetkőzni. Ennek értelmében bármennyire is igyekszik valaki egy üzleti szituációban 

elveinek és előzetes, magával szemben támasztott elvárásainak megfelelően teljesen 

racionálisan cselekedni, elkerülhetetlen, hogy érzelmei befolyásolják a gondolkodását. A 

legtöbbször bizonytalan körülmények között, gyakran az ideálisnál sokkal gyorsabban kell 

határozni és döntéseket hozni, ilyenkor a megérzéseknek és a bizalomnak is kiemelkedő szerep 

jut. A személyes kapcsolatok az üzleti életben azért is fontosak, mert megkönnyítik az ember 

gondolatainak megértését és megértetését. A személyes kapcsolat során lehetőség nyílik 

informális beszélgetésekre is, amelyek elősegítik az üzletfelek közötti együttműködés és 

kompromisszum létrejöttét, lehetőség van azonnali visszacsatolásra, amely csökkenti a 

félreértés lehetőségét, és sokkal gyorsabb megegyezést eredményezhet. Abban, hogy pontosan 

fel tudjuk mérni és megérteni a partner szándékait, érzelmeit, hogy eldönthessük, bízhatunk-e 

benne, nagyon fontos szerepe van a mimikának, testbeszédnek, hangsúlyoknak és például a 

kézfogásnak is, tehát a személyes találkozásnak, ami igen nehezen helyettesíthető akár egy 

kimerítően hosszú és pontosan megfogalmazott e-maillel is. Az informális kapcsolatok 

fenntartása hosszabb távon jelent segítséget a feleknek. Ha valakit nemcsak egy konkrét ügy 

kapcsán keresünk fel, hanem általában ismerjük őt, a körülményeit, képességeit, tevékenységét, 

a beszélgetések során szóba kerülhetnek olyan ügyek, amelyeket esetleg nem is terveztünk, de 

a cég jövője szempontjából hosszabb távon hasznosnak bizonyulnak és amely akár 

hozzájárulhat a partnerségi kapcsolat kialakulásához (INTERNET 2).  

8.1 Az üzleti kapcsolatok minősége 

Annak ellenére, hogy a kapcsolati minőség az üzleti együttműködések központi elemeként 

azonosítható, igen kevés figyelmet fordítanak az ellátási lánccal kapcsolatos kutatásokban a 

kapcsolati minőségre, annak meghatározó tényezőire és az általuk generált eredményekre. A 

kapcsolati minőség alapjait a kapcsolati marketing fektette le, számos minőség-interpretációval 

és kapcsolati modellel. Mivel napjainkban az üzleti kapcsolatok jelentősége felerősödött, így 

annak értékelésére a kutatók megalkották a „kapcsolati minőség” definíciót, amelynek 

használata széles körben elfogadott, viszont meghatározásában már nem alakult ki egyetértés.  

HOLMLUND (2008) a kapcsolati minőséget a szolgáltatásmarketing nézőpontjából az üzleti 

interakciók kognitív értékeléseként fogalmazta meg, amely magában foglalja a megvalósult 

interakciók összehasonlítását olyan lehetséges alternatív interakciókkal, amelyek 

összehasonlítási sztenderdként alkalmazhatók. A kapcsolati minőség tehát ebben az 

értelmezésben alapvetően tapasztalatokon, illetve a lehetséges interakciókkal való összevetésen 

alapul, amelyek az értékelést is meghatározzák.  

Más megközelítésben a kapcsolati minőség a vevő-szállító között meglévő jellemző 

magatartást és érzelmeket fejezi ki, amelyre úgy lehet tekinteni, mint egy magasabb rendű 

konstrukcióra, amely tényezői jól tükrözik a szereplők kapcsolatát (HENNIG – THURAU 

és szerzőtársai, 2002). Ebben az értelmezésben a kapcsolati minőség egy olyan 

metakonstrukció, amelynek kulcstényezői a teljes kapcsolati jellemzőket kifejezi a szereplők 



 

között, így a kapcsolat erősségének az általános értékelése is lehetővé válik. Ennek értelmében 

a kapcsolat minősége a szereplők magatartása szerint ítélhető meg, vagyis az alapján, hogy 

hogyan viselkednek egymással a partnerek, illetve milyen érzelmi kötelékek jelennek meg az 

interakciók során, amelyek a kapcsolat fenntartásának és fejlesztésének alapja. A kapcsolati 

minőség tehát úgy értelmezhető, mint annak a mércéjét, hogy mennyire erős a kapcsolat a 

szállító és vevő között, és amelynek pozitív értékelésével a vevő akkor is vásárolni fog a 

szállítójától, ha az problémába ütközik. Ezek alapján, tehát a vevő és szállító közötti szoros és 

erős kapcsolat a további tranzakciókat ösztönzi még úgy is, ha nézetletérések akadnak a 

szereplők között. Ennek legfontosabb oka, hogy a felek feltételezhetően a kompromisszumos 

megoldásra törekednek annak érdekében, hogy a számukra értékes kapcsolatot továbbra is 

fenntartsák.   

A leggyakrabban hivatkozott és legelfogadottabb kapcsolati rendszer kutatás eredményei 

MORGAN és HUNT (1994) nevéhez fűződik, akik már nem csak a központi vállalaton belüli 

együttműködéseket vizsgálták, hanem a vállalaton kívüli partnerkapcsolatokat és azok 

rendszerét is. KMV (key mediating variable, kulcsfontosságú közvetítő változó) modellben a 

bizalom és az elkötelezettség közötti kapcsolatot elemzik, illetve azokat a független változókat, 

amelyek az említett két kapcsolati minőségi tényezőt befolyásolják. A modellben a bizalom és 

az elkötelezettség a sikeres kapcsolatok kulcsfontosságú elemeiként szerepelnek. A szerzők 

szerint a modell alkalmazható az összes marketing kapcsolatban, tehát a vállalaton belüli és 

kívüli együttműködésekben is. Viszont a modell használata során problémát okozhat az 

interkulturális használata, hiszen különböző kultúrákban a szereplők közötti társadalmi cserék 

szimbolikus struktúrái eltérőek lehetnek (BERGHÄLL, 2011), 

A kapcsolati minőséget meghatározó tényezőket a szerzők többnyire eltérően azonosítják, de 

egyes kutatási eredményekben felfedezhetőek átfedések, illetve azok kombinációja. CROSBY 

és szerzőtársai (1990) a kapcsolati minőség két fő elemeként a bizalmat és az elégedettséget 

jelölték meg. SMITH (1998) a vevő-szállító kapcsolatok minőségének vizsgálatánál 

egyértelműen kijelentette, hogy a bizalom, az elégedettség és az elkötelezettség a központi 

meghatározó elemek. Ehhez kapcsolódóan ISMAIL (2009) hozzá fűzte, hogy az említett három 

fő tényező nem független egymástól, hanem szorosan együttműködve határozzák meg a 

kapcsolati minőséget. Megállapítható, hogy a bizalom, az elkötelezettség és az elégedettség a 

leggyakrabban említett és leginkább elfogadott kapcsolati minőséget meghatározó tényezők 

közzé tartoznak. Ezen tényezők bővebb tárgyalása a Teljesítménymérés c. fejezetben olvasható. 

8.2 Üzleti kapcsolatok beágyazottsága 

„egyaránt érvényes, hogy a vállalat maga határozza meg a kapcsolatait, de a vállalatot is 

meghatározzák a kapcsolatai” 

(Håkansson, 2010) 

 

Az üzleti kapcsolat stabilitását, egyben 1beágyazottságát nagyban meghatározza a kapcsolat-

specifikus beruházások (adaptáció) mértéke. . GELEI (2008) megfogalmazása szerint a 

kapcsolat-specifikus beruházások azok, „melyek az adott partnerkapcsolat működésének 

támogatása érdekében kerültek kivitelezésre, s melyek más kapcsolatba nem, vagy csak jelentős 

értékvesztéssel vihetők át”. A kapcsolat-specifikus beruházások számos formája ismert, az 

                                                           
1 Üzleti kapcsolat beágyazottsága: Az üzleti kapcsolat beágyazottsága azt a költséget mutatja meg, amelybe egy 

adott, már kialakult kapcsolatfelbontása, az abból való kilépés kerül. E költségek gyakorlatilag a kapcsolatba 

korábban befektetett relációspecifikus befektetésekről történő lemondás miatt merülnek fel. 



 

egyik legelfogadottabb tipizálás HÅKANSSON és JOHANSON (1992) szerzőtől származik, 

akik a kötelékek három típusát különböztetik meg:  

 

 

 

1. Szociális kötelékek: az üzleti kapcsolatokban a felek közötti interakciók a szociális 

kötelékek kialakulását generálja. Ebben az esetben az együttműködés nem csak 

csereepizódok sorozata, hanem a csereepizódokon alapuló, de egyben azoktól független 

elemekkel is bír, mint például: bizalom, elkötelezettség és elégedettség. A szociális 

kötelék tehát olyan szoros kötelék a szereplők között, amelyben a partnerek bíznak 

egymásban, elkötelezettek egymás irányába és mindezeken felül értékelik és 

befolyásolják egymást.  

2. Tevékenység kötelék: a tevékenységkötelék szorosságát alapvetően meghatározza a 

szereplők közötti együttműködés integrációjának és koordinációjának mértéke. A felek 

közötti tevékenységek lehetnek például: az együttműködők közötti információ 

megosztás, probléma megoldás és konfliktus kezelés stb. A közös tranzakciók 

ismétlődésével ezek a tevékenységek rendszeressé válnak, strukturálódnak, amely 

fokozza a szereplők közötti kapcsolatspecifikus beruházási hajlamot.  

3. Erőforrás-kötelék: az együttműködés során a felek kölcsönösen alkalmazkodnak 

egymáshoz és akár egymás erőforrásait is beilleszthetik saját tevékenységükbe, így az 

erőforrás kötelék kialakulása a szereplők között a hosszú távú kapcsolat során 

fokozatosan épül be a kapcsolatba. Az együttműködés alapvető célja, hogy a fogyasztói 

értékteremtéshez szükséges, az egyes vállalatok számára korlátozott mértékben 

rendelkezésre álló erőforrásokat kombinálja és kiegészítse. Ez az erőforrás-kombináció 

végbemegy nemcsak a klasszikus erőforrások, de a nem megragadható erőforrások 

(például tudás és ismeret) és képességek esetén is. Az erőforrásoknak ez az illesztése a 

gazdaság hatékonyságnövelésének forrása, de mindemellett lehetővé teszi azt is, hogy 

az együttműködő felek közötti erőforrások kombinációjával új erőforrások fejlődjenek 

ki. A hatékonyság növelése mellett az erőforrások összekapcsolása az innováció 

alapvető forrása. Mind az együttműködő felek erőforrásainak illesztése, mind a közös 

erőforrások kialakítása maga után vonja a kapcsolatspecifikus befektetéseket (GELEI 

és szerzőtársai, 2010). 

 

Az üzleti kapcsolatok építőelemeiként megjelenő kötelékek egymáshoz szorosan kapcsolódnak 

és mindegyik kialakítása és fokozása kapcsolatspecifikus beruházást igényel. Minél erősebb 

szociáliskötelék alakul ki a felek között, illetve minél több és intenzívebb a közösen végzett 

tevékenység – amely során mélyül a szereplők közötti erőforrás-kötelék – annál magasabb a 

kapcsolatspecifikus beruházás mértéke és ezzel egyidőben a kapcsolat beágyazottsága is. A 

szereplők közötti kötelékek erősödése (kapcsolat beágyazottsága) jelentősen hozzájárul a 

kölcsönösen előnyökre épülő kapcsolat megalapozásához.  

 

 

 

1. Szociális kötelék (actor bonds) 

2. Erőforrás kötelék (resource ties) 

3. Tevékenység kötelék (activity links) 

ARA MODELL 



 

9. TELJESÍTMÉNYMÉRÉS 

„Ha nem tudod mérni, nem tudod szabályozni. Ha nem tudod szabályozni, nem tudod 

irányítani. Ha nem tudod irányítani, nem tudod fejleszteni” 

HARRINGTON (1991) 

 

Az ellátási láncok teljesítménymérésének jelentősége az évek során egyre jobban 

felértékelődött. Ennek legfőbb oka, hogy a vállalatok vezetői felismerték, hogy a 

teljesítménymérésével átfogó képet kaphatnak a vállalat működéséről, amely irányt mutat, hogy 

melyek azok a területek, amelyekben több lehetőség rejlik és melyek azok, amelyekkel 

problémájuk adódhat. A teljesítménymérés segíti a folyamatok jobb megértését, az elért 

eredmények nyomon követését, a problémák felismerését és lehetőségek azonosítását 

(GUNASEKAREN és KOBU, 2007). A teljesítménymérés igazi eszenciája a vállalkozások 

tevékenységének hatékonyságának és eredményességének számszerűsítésében nyilvánul meg. 

Tehát a teljesítménymérés valamely tevékenység eredményességének és gazdaságosságának 

mérését jelenti.  Mind a hatékonyság és mind az eredményesség értelmezésének 

középpontjában a kitűzött cél elérése áll. Alapvetően az eredményesség informál arról, hogy 

megvalósult-e a vállalkozás által kitűzött cél, míg a hatékonyság pedig megmutatja az ehhez 

kapcsolódó erőforrás felhasználás gazdaságosságát. A teljesítménymérés, tehát információt 

nyújt a döntéshozóknak, hogy elérték-e a kitűzött céljukat és megvalósulásuk mennyire volt 

hatékony a vállalkozás számára. NEELY et al. (2002) mindezek mellett felhívja a figyelmet a 

teljesítménymérés döntéstámogató szerepére, de ebben az értelmezésben is megjelenik a 

hatékonyság és az eredményesség: „a teljesítménymérés feladata a megalapozott döntések és 

cselekvések támogatása, azáltal, hogy a megfelelő adatok összegyűjtésével, feldolgozásával, 

rendszerezésével, elemzésével és értelmezésével számszerűsíti a múltbeli cselekedetek 

hatékonyságát és eredményességét”. (VÁNYI,) 

Problémák a teljesítménymérés rendszerében 

Hogy hogyan kell az ellátási lánc teljesítményét mérni, nincs általánosan elfogadott válasz. Az 

a tény viszont széles körben elfogadott, hogy a hatékony méréshez, egy jól felépített rendszerre 

van szükség. Alapvető szemléletváltásra van szükség, amelynek egyik megnyilvánulása, hogy 

a teljesítménymérést az egyéni fókusz helyett ellátási lánc szintre kell helyezni. Ugyanis a 

korábban használt hagyományos szemlélet csak a vállalat belső működési folyamataira 

koncentrál, viszont nem csak a vállalaton belüli belső folyamatok megértése a cél, hanem 

ellátási lánc szinten kell működnie a teljesítménymérésnek, hiszen figyelembe kell vennie az 

ellátási láncon belül más tagok teljesítmény elvárásait is, egészen a végső szállítótól a 

fogyasztóig. Ennek legfőbb oka, hogy a lánc szereplői együttműködésük során hatással vannak 

egymásra (például függőségi viszony akár szállítói és/vagy vevői oldalról) ezért az üzleti 

partner teljesítménye, illetve a partnerrel való kapcsolat értékelése alapvető fontosságú, amely 

már láthatóan túlmutat a vállalat határain és diadikus és/vagy lánc szintű teljesítmény mérést 

igényel. Mindezek mellett a hagyományos teljesítménymérés csak a vállalaton belüli lehetséges 

problémákra nyújt rálátást. A vállalkozásoknak a határaikon túl kell tekinteniük annak 

érdekében, hogy az egész ellátási lánc teljesítménye javuljon (ARAMYAN, 2007). 

A teljesítménymérésben nehézséget jelent, hogy nincs egyértelműen meghatározva, hogy 

mely indikátorokat kell használni a hatékony méréshez, ezért a legtöbb vállalkozás nehéznek 

találja ennek alkalmazását. Ennek a problémának a feloldásához szükség lenne az egész ellátási 

lánc tevékenységének áttekintésére és annak elfogadására, hogy a teljesítmény hatással van az 

ellátási lánc más szereplőjére is. A rendszer legalapvetőbb gyengeségének a hiányos és 

következetlen mérési rendszert jelölhető meg, amely a mérőszámok indokolatlanul nagy 



 

mennyiségével párosul, és amelyek nem egységes használata az ellátási láncon belül komoly 

kihívást jelent a szereplők számára. A következetlen teljesítmény mérési rendszer 

alkalmazásának egyik oka lehet, hogy a vállalatok különböző ellátási lánc menedzsment 

gyakorlatokat alkalmaznak, így az általuk alkalmazott mérési rendszerek nem összehangoltan 

működnek és ebből kifolyólag pedig az egységes teljesítmény értékelés lánc szinten korlátolttá 

válik. Míg egyes vállalkozások a pénzügyi teljesítmény mérésre koncentrálnak, addig mások a 

folyamatok hatékonyságára. Minden szereplőt más érdekel és elsősorban saját teljesítményükre 

és annak javítására helyezik a hangsúlyt. Így nehéz hatékonyan értékelni a saját és a lánc szintű 

teljesítményt. Ennek a problémának a megoldását szolgálná a lánc szereplői közötti a mérési 

rendszer összehangolása.  A teljesítménymérési rendszert még mindig elsődlegesen költség 

oldalról közelítik meg, amelyek gyakran nem tartalmazzák vagy nincsenek összhangban a 

szervezet stratégiai céljaival és nem veszik figyelembe a bizonytalanságot. Az olyan 

hagyományos teljesítménymérés, mint a jövedelmezőség kevésbé lényeges eleme az ellátási 

lánc teljesítményének, mert az az egyénre helyezi a hangsúlyt nem pedig a lánc szintű 

területekre. MASKELL (1991) „Világszínvonalú gyártás teljesítmény mérése” című 

tanulmányában kijelentette, hogy bár a pénzügyi teljesítménymérés fontos a stratégiai döntések 

esetén, de a napi szintű gyártás ellenőrzése és az elosztás működése nem pénzügyi mutatók 

alkalmazásával érhető el. Ennek a problémának a feloldására született meg az az egyensúlyi 

megközelítés, amely értelmében a mérési rendszerben törekedni kell a pénzügyi és a nem 

pénzügyi mutatók kiegyenlített arányára. Amint látható a teljesítménymérési rendszer egyik fő 

problémája a pénzügyi mutatók túlsúlya és az emberi tényezők figyelmen kívül hagyása. A 

korábbi kutatások eredményei egy olyan szemléletváltás igényére hívják fel a figyelmet, 

amelyben nagyobb hangsúlyt fektetnek a humán aspektusra és a teljesítménymérés során a 

kapcsolati teljesítményt is értékelik. 

Teljesítménymérés – hazai hiányosságok 

A hazai vállalatok teljesítménymérési gyakorlatának vizsgálata azt mutatja, hogy az 

alkalmazott eszközök nem támogatják megfelelően az értékteremtő folyamatokat, bár az elmúlt 

években kedvező változások indultak el ezen a területen. A vállalatok teljesítménymérési 

gyakorlata sok tekintetben konzisztensebb lett. A hangsúly ugyanakkor még mindig az utólagos 

ellenőrzésen van, s nem a döntések támogatásán. Az eredmények szerint a különböző 

versenytényezők nyomon követése kiegyensúlyozottabbá vált, a kiszolgálási színvonal, a vevői 

elégedettség mérése viszont kisebb szerepet kap a vállalatok által értékelt fontosságához képest, 

s elmarad a külföldi sikeres vállalatok gyakorlatától. 

A magyarországi teljesítménymérési gyakorlattal kapcsolatban a következő megállapítások 

tehetők: 

 A hangsúly még mindig az utólagos ellenőrzésen van. 

 A hagyományos pénzügyi-számviteli, költség-alapú teljesítménymérési módszerek 

(pénzügyi mutatók) túlsúlya a jellemző. 

 A minőség fontos versenytényező, ugyanakkor leginkább a mérés a végeredményre 

koncentrál. 

 Az idő és a rugalmasság, mint versenytényező nem jelentős, az erre vonatkozó mutatók 

használata csak ritkán jelenik meg. 

 A belső, pénzügyi információk dominálnak, míg a szubjektív információk szerepe nem 

jelentős. 

 A hagyományos mutatók esetében (költség, kihasználtság) a túlmérés a jellemző, míg az 

új versenytényezők (minőség, idő, kiszolgálási színvonal, bizalom, elkötelezettség) 

esetében alulmérés a jellemző. (WIMMER, 2000) 

 

 



 

Teljesítménymérés kiterjedése 

A vállalatok közötti kapcsolati teljesítmény széles körben vizsgált terület, a szociológia, 

szociálpszichológia és az antropológia egyaránt foglalkozik vele. A kapcsolati teljesítmény 

feltárására számos empirikus kutatást található a szakirodalmi forrásokban, amelyek jellemzően 

csak a fókusz vállalat szemszögéből mérik a teljesítményt. A hatékony teljesítménymérés 

viszont a vállalatok határain túl mutat, már vállalatok közötti teljesítménymérést igényel, vagyis 

diadikus és triadikus elemzést (46. ábra). 

 

47. ábra A vállalatok, diadikus és tradikus szintű vizsgálatok 

Forrás: Molnár, 2010 

Teljesítménymérés – lehetőségek 

MEDLIN (2003) munkájában már diadikus kapcsolatok között mérte a kapcsolati teljesítményt 

a következő tényezőkkel: 1. Teljes teljesítmény, 2. Profit, 3. Értékesítés, 4. Értékesítés 

növekedése, 5. Piaci részesedés, 6. Piaci részesedés növekedése. MOLNÁR (2010) doktori 

disszertációjában az ellátási lánc teljesítményét már lánc szinten vizsgálta és öt teljesítmény 

konstrukciót határozott meg: 1. Hagyomány, 2. Hatékonyság, 3. Reagálóképesség, 4. Minőség, 

5. egyensúly. 

 

 

 
- - - - 

Vállalatok szintjén történő elemzés 

- - - - 

Diadikus szintű elemzés 

- - - - 

Triadikus szintű elemzés 



 

Esettanulmány – Teljesítménymérés az élelmiszer szektorban 

Az ellátási lánc teljesítményének mérésére ARAMYAN (2007) „Teljesítménymérés az élelmiszer 

szektorban” c. tanulmányában tesz javaslatot az élelmiszeripari termékekre vonatkozóan, 

amelyben teljesítménymutatóként a hatékonyságot, rugalmasságot, teljesítést és az 

élelmiszerminőséget jelölte meg (47. ábra). A hatékonyság megmutatja, hogy a rendelkezésre 

álló erőforrásokat mennyire körültekintően használják fel a lánc szereplői, például termelési 

költség, profit és megtérülés. A rugalmasság annak a fokát mutatja meg, hogy hogyan reagál 

az ellátási lánc a környezeti változásokra illetve a rendkívüli fogyasztói igényekre. A 

rugalmasság, mint teljesítmény mutató magába foglalja a vevői elégedettséget, a szállítás 

rugalmasságát, a visszárut és az elveszett eladások számát. A teljesítést, az átfutási-, teljesítési, 

szállítási idő, a termék esetleges késésének ideje és az esetleges vevői panaszok határozzák 

meg. Az élelmiszerminőség, mint teljesítmény mutató magába foglalja a termék és a folyamat 

minőségét. A termék minőségét az érzékszervi tulajdonságok, a raktározási idő és a 

termékbiztonság határozza meg, a folyamat minőségét pedig a termelés rendszere, a marketing 

és a környezeti hatások.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. ábra Ellátási lánc teljesítmény mérési rendszere 

Forrás: ARAMYAN, 2007 

 

Hatékonyság 

Költség 

 Termelés költsége 

 Elosztás költsége 

 Tranzakciós költség 

Profit 

Megtérülés 

Leltár 

Rugalmasság 

Mennyiség rugalmassága 

Szállítás rugalmassága 

A visszáru száma 

Elveszett eladások száma 

Vevői elégedettség 

Teljesítmény 

Élelmiszerminőség Teljesítés 

Teljesítési arány 

Termék késés 

Átfutási idő 

Szállítási idő 

Fogyasztói válasz idő 

Vevői panaszok 

Termékminőség 

 Érzékszervi tulajdonság és 

raktározási idő 

 Termék biztonság és egészség 

 

Folyamat minőség 

 Termelés rendszere 

 Környezeti hatások 

 Marketing 
 



 

Az élelmiszeripari termékek teljesítmény mérése meglehetősen nehéz, mert olyan 

tulajdonságokkal bírnak, amelyek eltérnek más típusú ellátási láncoktól: 

 Termelés szezonalitása 

 Termékbiztonsági kérdések 

 Eltarthatósági korlátok/romlékonyság  

 Hosszú termelési átfutási idő 

 Érzékszervi tulajdonságok: megjelenés, szín, íz, szag és méret. 

 Szállítás és tárolás körülményei 

 A természeti körülmények hatása a termék minőségére és mennyiségére. 

Az Aramyan által alkalmazott teljesítménymérési rendszere már olyan emberi tényezőket is 

figyelembe veszi, mint a vevői panaszok és vevői elégedettség, amely a teljesítménymérés 

átfogóbb alkalmazását teszi lehetővé.  

Ellátási láncok teljesítménymérési rendszere 

Ma már számos kutató az integrált teljesítménymérési rendszer alkalmazását javasolja a 

hagyományossal szemben, amelyet egy olyan információs rendszerként fogalmazható meg, 

amely a teljesítmény-menedzsment folyamatok mozgató rugója és kritikusan fontosként 

jelölhető meg a hatékony és az eredmény működéshez. Az integrált mérési rendszer továbbá az 

egész ellátási lánc teljesítményéről sokkal átfogóbb képet nyújt, mintha az csak egyéni szinten 

történne meg. Tehát a teljesítménymérés során, a vállalaton belüli hagyományos mérési 

rendszeren túl a vállalat határain kívüli integrált rendszer alkalmazására van szükség, amely 

során a lánc többi szereplőinek céljait, elégedettségét és fejlesztési lehetőségeit is figyelembe 

kell venni. 

Partnerkapcsolatok hatékonyságának mérése 

Az üzleti kapcsolatokban a kapcsolati minőség vizsgálata különösen fontos, hiszen mérésével 

lehetővé válik az üzleti partnerek közötti kapcsolat erősségének általános értékelése és 

megállapítható, hogy milyen mértékben találkoztak a szereplők igényei és várakozásai, 

amelyek alapját a sikeres vagy sikertelen üzleti események adják (CROSBY és szerzőtársai, 

1990). Az üzleti együttműködésekben a kapcsolati minőség mellett a teljesítménynek – és 

annak mérésének – is kulcsfontosságú szerepe van. A teljesítménymérés igazi esszenciája 

ahogy már említettük, a tevékenységek hatékonyságának és eredményességének 

számszerűsítésében rejlik (NEELY és szerzőtársai, 1995), amely segíti a döntések és 

cselekvések megalapozását, azáltal, hogy lehetővé teszi a folyamatok jobb megértését, az elért 

eredmények nyomon követését, a problémák felismerését és a lehetőségek azonosítását 

(GUNASEKAREN és KOBU, 2007). Az ellátási lánc teljesítménymérésének egyik központi 

kérdése a szereplők közötti kapcsolati minőség, amely magasabb működési és kapcsolati 

teljesítményhez vezet (NARASIMHAN és JAYARAM, 1998). Ennek értelmében a vállalatok 

teljesítmény mérésénél kulcsfontosságú szerepe van a szereplők közötti kapcsolatnak, vagyis a 

kapcsolat minőségének. 

A teljesítménymérés gyakran figyelmen kívül hagyja az emberi jellegzetességeket, mint például 

az együttműködés, képességek, kommunikáció. Ez azért is nagy hiányossága a rendszernek, 

mert igen fontos tényezőként azonosíthatóak és ennek ellenére a legtöbb ellátási lánc 

teljesítmény modellből hiányzik. VAN (2000) ehhez kapcsolódó javaslata, hogy a „tripla P” 

szemléletet be kell építeni az alkalmazott indikátorokba, amelyek a következők: ember, bolygó, 



 

profit (people, planet, profit). Mindezek mellett nem csak a vevő-szállító teljesítményeit kell 

mérni, hanem a kettőjük közötti kapcsolatot is értékelni kell. 

A vevő-szállító közötti kapcsolat hatékonyságának (teljesítményének) értékelését 

meghatározza, hogy milyen ellátási lánc tagjai a szereplők. Az értékelés szempontja lehet a 

felek közötti együttműködés, a bizalom és az elkötelezettség szintje (alacsony, közepes, 

magas), a szereplők közötti adaptáció és függés, illetve a konfliktus mértéke. Mindezek 

mellett meghatározó még a vállalat mérete (mikro-, kis-, közepes és nagyvállalat) és funkciója 

(termelés, beszerzés, elosztás stb.).  

Adaptáció 

Az üzleti kapcsolatokban egyik kiemelkedő költségként jelenik meg a kapcsolatspecifikus 

beruházások (adaptáció) költségei és egyben az együttműködés fokának meghatározó 

tényezőjeként említhető. Az adaptáció széles körben kutatott a vállalatok közötti kapcsolatok 

témakörében és az üzleti kapcsolatok fontos elemeként azonosítható. A vevő-szállító kapcsolat 

közötti adaptáció viselkedési vagy strukturális változtatások egyéni, csoportos vagy vállalati 

szinten, amelyet elsősorban azért terveznek, hogy megfeleljenek más szervezetek sajátos 

szükségleteinek (BRENNAN és TURNBULL, 1998). GELEI (2008) megfogalmazása szerint a 

kapcsolat-specifikus beruházások azok, „melyek az adott partnerkapcsolat működésének 

támogatása érdekében kerültek kivitelezésre, s melyek más kapcsolatba nem, vagy csak jelentős 

értékvesztéssel vihetők át”. Az adaptációt tehát olyan szokásostól eltérő befektetésekként 

azonosította, amelyek az egész kapcsolatra hatással lehetnek, és amely megmutatja, hogy 

milyen mértékben tesznek a partnerek jelentős beruházásokat a kapcsolatba. Az üzleti kapcsolat 

szereplői közötti adaptáció céljaként tehát a partner elvárásaihoz való alkalmazkodás jelölhető 

meg, amely az üzleti kapcsolat további fenntartása érdekében valósul meg. 

Adaptáció megnyilvánulási formái 

A kapcsolatspecifikus befektetéseknek számos típusa létezik, az adott kapcsolatban használt 

specifikus létesítmények (például egy éppen időben (just in time) történő kiszolgálásra alkalmas 

raktár), speciális gyártószerszámok, a kapcsolatban együttműködő felek telephelyei közötti 

távolság, a problémás helyzetek vagy éppen közös fejlesztések során alkalmazott 

vendégmérnökök adott kapcsolat kezelése érdekében eltöltött munkaideje, illetve munkabére a 

kapcsolatspecifikus befektetések konkrét megnyilvánulási formái (GELEI és szerzőtársai, 

2010). 

Az adaptációhoz sorolhatóak azok a kapcsolat-specifikus beruházásokat, amelyek a kutatás-

fejlesztés területén valósulnak meg, illetve a vállalat-specifikus tudáshoz, ismerethez 

kapcsolódnak. Mindezek mellett a termék, termelési folyamat tervezéssel, értékelemzéssel, 

minőség kontrollal, szállítási rendszerrel és költségcél meghatározásával azonosítható. Tehát 

az adaptáció létrejöhet termék, termelési folyamat, információcsere és pénzügyi 

menedzsment mentén. Az üzleti partnerek közötti adaptációnak számos forrása lehet, de 

mindegyikben közös, hogy ezen beruházások visszavonása jelentős költséggel járna a beruházó 

számára. Ennek értelmében a kapcsolat-specifikus beruházások korlátozzák az érintett felek 

tranzakcióit, illetve a partner váltást is. Ezt a tényt támasztják alá HALLEN és szerzőtársai 

(1991), akik az üzleti kapcsolatokban megjelenő adaptáció vizsgálata során megállapították, 

hogy az adaptáció összeköti a szereplőket és megakadályozza a versenytárs szállító/vevő 

belépését. Ezt azzal magyarázzák, hogy a vállalatok közötti adaptáció – amely egy vagy 

mindkét vállalat részéről jön létre –, jelentős beruházást foglal magába, amelyet gyakran nem 

tudnának más kapcsolatokba átvinni a kapcsolat specifikus jellegükből fakadóan. Ez a 



 

kapcsolatspecifikusság olyan fizikai vagy humán beruházást jelent, amely különleges üzleti 

partnerek részére történik és visszavonása jelentős költséget vonna maga után. Ennek alapján 

az adaptáció a vevő-szállító kapcsolatokban a hosszú távú hatékony együttműködés alapjaként 

említhető. Mivel az üzleti kapcsolatokban igen nagy mérföldkő az adaptáció (amely a teljes 

hatékonyságot növeli), így egyértelműen megállapítható, hogy a kapcsolat-specifikus 

beruházás közvetlen és pozitív hatással van a teljesítményre.  

A szakirodalomi forrásokban a leggyakrabban említett és legelfogadottabb portfolió BENSAOU 

(1999) szerzőtől származik, aki  a vevő-szállító kapcsolatokat vizsgálta az amerikai autógyártó 

vállalat 447 menedzserének kérdőíves felmérése alapján az eszközölt beruházások 

függvényében. A portfólióban 4 kapcsolati típust különböztetett meg: fogoly megrendelő, 

fogoly beszállító, stratégiai partnerkapcsolat és piaci cserekapcsolat (48. ábra). 

 

49. ábra Az együttműködési kapcsolatok tipizálása a kapcsolat-specifikus befektetések 

mértéke alapján 

Forrás: BENSAOU, 1999 

 

A fogoly megrendelő vállalat az értelmezés szerint egyoldalúan eszközöl kapcsolat-specifikus 

beruházásokat, amely során olyan aszimmetrikus kapcsolat alakul ki a felek között, ahol a 

szállító szabadon válthat partnert, míg a vevő az együttműködésre korlátozódik.  A fogoly 

beszállító vállalat esetében szintén egyoldalú befektetésről beszélhetünk, de ebben az esetben 

a szállító érezheti magát csapdában az egyoldalú befektetéséből adódóan. A stratégiai 

partnerkapcsolat során mindkét együttműködő fél magas kapcsolat-specifikus beruházással 

járul hozzá a kapcsolat fenntartásához, amely a piaci cserekapcsolat esetén nem valósul meg, 

hiszen egyik fél sem fektet be a kapcsolatba beruházások formájában. A portfolióval 

kapcsolatban kritikaként felmerült a későbbiekben az egyéb tényezők figyelembevételének 

hiánya, mint a bizalom, az elégedettség, a hatalom, a hírnév és szociális kötelékek. Bár az ületi 

kapcsolatok menedzselésé során mind a négy kapcsolattípus megjelenhet, de mégis 

összességében a piaci cserekapcsolat és a stratégiai partnerkapcsolat azok, amelyek hosszú 

távon is fenn maradhatnak. Ugyanis ezekben a kapcsolatokban a felek között a win-win 

szemlélet érvényesül, amely során csökken az opportunizmusra való hajlam és a szereplők a 

kölcsönös előnyök elérésére törekednek.  

Béres Gyógyszertár 

A gyógyszeripari anyagbeszerzés a szigorú szabályozáson túl egy még inkább speciális területe a beszerzésnek, 

mivel csekély azoknak a gyártóknak a száma, akik mind a szigorú technológiai elvárásoknak, mind pedig a 

dokumentációs követelményeknek (különböző engedélyek, vizsgálatok és módszerek) képesek maradéktalanul 

megfelelni. Mindemellett sokkal nehezebb az anyagok helyettesíthetőségének megoldása és az alternatív gyártók 
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Megrendelő kapcsolat-specifikus befektetései 



 

felkutatása ezen a területen. Beszállítói oldalról sem könnyű a helyzet, hiszen a gyógyszerpiacra lépés lehetőségei 

igen korlátozottak. Már-már szállóigévé vált az a mondás, hogy „a gyógyszeriparba beszállítóként bekerülni 

nehéz, de kikerülni is legalább ugyanennyire az”. Ennek legjelentősebb oka, hogy egy új gyógyszerfejlesztési 

project akár több évig is elhúzódhat, a késztermék törzskönyvébe pedig minden anyagra és gyártóra vonatkozó 

specifikus adatnak szerepelnie kell. Tehát igen fontos, hogy a fejlesztett termékbe beépülő anyagok ellátását 

változatlan formában és a lehető legtovább képesek legyenek biztosítani. A beszállítókkal való kapcsolatok ezért 

csak stratégiai partnerségi alapon képzelhetőek el, és legtöbbször szóba se jöhet a beszállítók versenyeztetése, 

mivel vagy az érintett beszállítónak, vagy az általa forgalmazott/gyártott anyagnak nincs alternatívája. Mivel a 

kockázati tényezők szerteágazóak, ezért csak olyan stratégiában lehet és érdemes gondolkodni, amely win-win 

(nyer-nyer szemlélet) helyzetet teremt az együttműködők számára. Egy markáns példa a kockázati tényezőkre a 

Béres Gyógyszergyár tárából:„Amerikában az Iván hurrikán gyógynövény földeket pusztított el 2004-ben, melynek 

eredményeként a gyógyszerkészítmények ellátása is veszélybe került. Szintén Amerikában a 2017-es hurrikán 

sorozat után az egyik legnagyobb segédanyaggyártó partner jelezte, hogy gyártóhelyüket érintette a hurrikán 

útvonala és az ellátást jelentősen befolyásolja az okozott kár. Ilyen kockázati elemként lehet még megemlíteni a 

bevándorlási krízist, amely kapcsán elkészítették az ún. „havaria.tervet” a kialakult helyzet kezelésére, felmérve 

az az alternatív szállítmányozási és útvonal lehetőségeket” (KELNER-HEGEDŰS, 2018) 

 

Függés 

 

Ahhoz, hogy a vevő-szállító kapcsolatokat megértsük, ismerni kell a partnerek közötti függési 

viszonyokat, amelyek alapvetően meghatározzák az üzleti kapcsolatokat és ennélfogva a 

teljesítményt is. A hatékony teljesítmény eléréséhez alapvető fontosságú, hogy megértsük a 

vevő-szállító kapcsolatokban megjelenő egymásrautaltság természetét, hiszen minden egyes 

egymásrautaltsági forma más és más irányítási struktúrát igényel.  

A függés fogalmának egyik legkomplexebb meghatározása PFEFFER és SALANCIK (1978) 

szerzőpárostól származik, miszerint „az egymásrautaltság akkor van jelen egy kapcsolatban, 

ha két vagy több gazdasági szereplő függ a másik termékétől, folyamatától (folyamat 

hatékonyságától) és/vagy stratégiailag fontos erőforrásától és képességétől, amelyet a partnere 

birtokol”. A függés alapvetően két dimenzión keresztül határozható meg:  

 az erőforrás fontossága és 

 a partner pótlás nehézségének kontextusában.  

 

A két dimenziót is magába foglalja a következő meghatározás: „A” szereplő függ a „B” 

szereplőtől, ha közvetlenül arányos „A” motivációs befektetése a „B” által közvetített célokba 

és fordítottan arányos ezeknek a céloknak az „A” és „B” közötti kapcsolaton kívüli 

elérhetőségeivel” (EMERSON, 1962). Tehát a függés ebben az értelemben meghatározható úgy, 

mint az erőforrás fontossága a másik fél számára és annak a fokaként, hogy milyen mértékben 

áll rendelkezésre ennek az erőforrásnak alternatívája. 

A függés jelensége a köznyelvben többnyire negatív töltéssel bír, igen gyakran a 

kiszolgáltatottsággal azonosítják. Ezt támasztja alá, hogy a függés a Magyar értelmező 

kéziszótár szerint alárendeltségi viszonyt jelent, „valakinek a lekötelezettje, valakinek a 

kiszolgáltatottja”, a Magyar nyelv teljes szótára függés alatt pedig a következőt érti: „valaki 

hatalma alatt áll”. A szereplők függési helyzetéből származhatnak előnyök és hátrányok is 

egyaránt, annak mértékét az együttműködők közötti függési-hatalmi helyzet határozza meg. 

Ugyanis a függés és a hatalom szorosan kapcsolódó fogalmak. Hiszen ha a vevő függ a 

szállítótól, akkor az a szállító hatalmát fokozhatja (és fordítva is teljesül). A függést 

kétféleképpen lehet értelmezni: 

 a kapcsolati értelemben két fél között, ahol jellemzően az egyik fél a szállító, a másik 

pedig a vevő.  



 

 az egyik fél hatalmaként is értelmezhető a másik felett, amelynek okaként a függés 

határozható meg (HANDFIELD, 2004). 

 

A hatalom és a függés szoros kapcsolatát mutatja PFEFFER (1981) relatív hatalom 

meghatározása is, miszerint ha „A” jobban függ „B”-től, mint amennyire „B” függ „A”-tól, 

akkor „B” hatalmat gyakorol „A” felett. Számos hatalmi viszonyt eredményezhet, ha az egyik 

fél rendelkezik és kontrollálja azt az erőforrást, amelyre a másiknak szüksége van, ezzel 

nagyobb erőfölényre szert téve és akár kedvezőbb feltételeket teremtve magának a csere 

folyamán. A függési helyzetet fokozza, ha a kapcsolatból származó eredmények fontosak vagy, 

ha a kapcsolatból származó eredmények jobbak, mint más partnerrel elérhető eredmények, 

valamint ha kevés más alternatív csereforrással rendelkezik a vállalkozás. Az érzékelt függés 

meghatározó összetevői: az erőforrás fontossága, az alternatív elérhető források száma, az 

érdekcsoport befolyásának mértéke és hogy milyen mértékben korlátozottak az 

alternatívák. Ezen megfogalmazások értelmében a vállalkozások érdeke egyrészt, hogy a saját 

függőségi helyzetüket csökkentsék a partnerüktől, másik oldalon viszont más partnerek 

függésének növelése saját vállalkozásuktól. 

Egymásrautaltságból származó előnyök 

Az üzleti függésből származó előnyök egyik jó példája az Apple és az AT&T kapcsolata. Az Apple, miután 

eldöntötte, hogy be akarja vezetni a piacon az iPhone-t, kizárólagos forgalmazói megállapodást kötött az AT&T-

vel. Az Apple az AT&T megbízható kiskereskedelmi hálózatán keresztül forgalmazta a terméket, az AT&T pedig 

cserében az iPhone forgalmazására nem jogosult versenytársaktól, így például a Verizontól és T-Mobile-tól 

elhódított ügyfelekkel bővíthette előfizetőinek körét. Mindkét szervezetnek komoly haszna származott abból, hogy 

egyesítették erőiket az iPhone AT&T-s értékesítési csatornákon keresztül történő forgalmazása céljából. 

 

Az üzleti függésből származó előnyök másik jó példája, amikor egy „tisztán” biotechnológiával foglalkozó cég, 

mint amilyen az Amgen, és egy nagy gyógyszergyár, például a Wyeth szövetkezik egymással. A Wyeth az orvosokat 

látogató és a cég termékeire emlékeztető népes értékesítőgárdával rendelkezik, a gyógyszerfejlesztéssel azonban 

igen komoly gondjai vannak. Az Amgen ezzel szemben igen nagy szaktudást mondhat magáénak, de az 

értékesítésben és a piacon nincs jelen. A két szervezetnek egyaránt komoly hasznot jelentett, hogy erőiket 

egyesítették, és az Amgen egyes gyógyszereit a Wyeth értékesítőgárdáján keresztül hozták forgalomba (INTERNET 

3).  

 

A szereplők közötti függés hatását meghatározza, hogy az egymásrautaltság kölcsönös vagy 

egyoldalú. Érdemes különbséget tenni az aszimmetrikus kapcsolat, az egyensúlyi kapcsolat, 

az egymásrautaltsági asszimetria és a szimmetrikus egymásrautaltság között. Az 

aszimmetrikus kapcsolat értelmében a csere során a leginkább független partner dominál, míg 

az egyensúlyi kapcsolatban egyik félnek sincs domináns szerepe. Az aszimmetrikus 

egymásrautaltság esetén különbség van a felek függési helyzetében, míg a szimmetrikus 

egymásrautaltság során mindkét fél egyenlő mértékben függ a másiktól. A függési asszimetria 

negatív hatással van a teljesítményre, mert elősegíti a hatalom kényszerítő erejének 

alkalmazását és csökkenti a kompromisszumos hajlandóságot. MENTZER és szerzőtársai 

(2001) ezt megerősítve az aszimmetrikus függés negatív hatását hangsúlyozták a stratégiai 

partnerre. Véleményük szerint ezek a kapcsolatok sokkal instabilabbak és amelyekben kisebb 

a bizalom és az együttműködés mértéke. Mindemellett a vevő-szállító kapcsolatokban kevésbé 

produktív együttműködéseket eredményez, amelyekben a szereplők kisebb mértékű 

együttműködése tapasztalható és sokkal inkább hajlamosak a konfliktusra. Tehát kölcsönös 

függés termékeny kapcsolatot eredményezhet, míg az asszimetria esetén az egyik fél 

kiaknázhatja a hatalmából származó előnyöket. Ez a magatartás viszont nem törvényszerű, a 

függési és hatalmi asszimetriából nem feltétlenül kell (kellene) következnie a másik fél 

kihasználásának.  

 



 

Mivel a vállalatok a működésükhöz szükséges erőforrásokat a környezetüktől szerzik be, ez 

számos aszimmetrikus hatalmi-függési helyzetet eredményezhet. Ezeknek a szituációknak az 

alakulását nagyban meghatározza, hogy a vállat számára szükséges erőforrás beszerzése 

mennyire ütközik nehézségbe, illetve mennyire fontos működéséhez. Ha a beszállító olyan 

kritikus erőforrással rendelkezik amelyet nehéz beszerezni és/vagy alapvető fontosságú a 

vállalat számára, akkor az nagymértékben fokozhatja hatalmát a vevő felett. COX (2001) az 

ellátási lánc szereplői között alapvetően négyféle diadikus hatalmi helyzetet különít el 

(49.ábra) az alábbi szempontok szerint: 

 a vevők, illetve beszállítók száma szerint 

 a partner kibocsátásából, illetve megrendeléséből való részesedésének aránya, 

 partnerváltás költségei 

 termékjellemzők és működési kompetencia jellemzői, 

 információs asszimetria 

 tranzakció és kapcsolatspecifikus beruházás mértéke (KIRÁLY, 2011) 

 

50. ábra eltérő hatalmi helyzetek az elllátási lánc partnerkapcsolataiban 

Forrás: COX, 2001 

 
A kiskereskedelmi üzletláncok és szállítóik 

A kiskereskedelmi üzletláncok és szállítóik üzleti kapcsolatrendszerében a szállító üzletlánchoz (vevőhöz) 

viszonyított kicsi ereje, valamint az üzletlánc (vevő) szállítójához viszonyított nagy ereje alapján a kiskereskedelmi 

üzletlánc, azaz a vevő egyértelmű és jelentős dominanciája érvényesül (KIRÁLY, 2011). 

 

Bizalom 

Az ellátási lánc szereplői közötti együttműködésekben központi kérdésként jelenik meg, 

hogyan tudják a szereplők kiépíteni és fenntartani egymás között a bizalmat. A bizalom iránti 

igény napjainkban egyre jobban felerősödött, hiszen az üzleti kapcsolatokban a feleknek 

egyfajta biztosítékot jelent, hogy számíthatnak a partnerükre. Ennek hiányában erőteljes 

kontrollra van szükségük, a szerződésektől megkezdve a szigorú szabályozásokon át.  

A bizalmat gazdasági oldalról vizsgálva két alapvető megközelítése terjedt el, a hiten és a 

kockázaton alapuló szemlélet (PIRICZ, 2014; NAGY és SCHUBERT, 2007). A bizalom 

egyrészt hit, hogy a partner a csere folyamán nem fogja kihasználni a másik sebezhetőségét 

DWYER és szerzőtársai (1987). A kihasználás még akkor sem valósul meg, ha ez a másik fél 

számára nehezen lenne érzékelhető. Tehát a bizakodó fél azt feltételezi, hogy ha a körülmények 

lehetővé tennék a másik fél számára, akkor sem fog oly módon cselekedni, amely őt negatívan 
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érintené. A bizalom értelmezhető szándékként is, hogy partner az elvártak szerint cselekszik 

(DONEY és CANNON, 1998). Tehát ebben az esetben nemcsak érzelmeken alapuló 

várakozásról beszélünk, hanem olyan bizalomról is, amely cselekvéssel alátámasztott.  

A kockázati oldalról történő megközelítés szerint a bizalom hajlandóság a kockázatvállalásra. 

Ebben az értelmezésben a bizalom egyfajta pozitív vélekedés, miszerint ha a körülmények 

változnak, a másik fél akkor sem fog opportunista módon cselekedni (DAS és TENG, 2004) 

Tehát ebben az esetben a bizalom önkéntes kockázatvállalással jár, amely magában hordozza a 

sérülékenység lehetőségét. A bizalom mindezek mellett magába foglalja a sebezhetőséget és a 

kockázatvállalást arra vonatkozóan, hogy a partner cselekedhet oly módon, mely nem csak 

veszélyezteti az együttműködést, hanem a jövőbeni törekvésekre is negatívan hathat. A 

kockázati oldalról történő megközelítésben, tehát a bizakodó félnek el kell fogadnia, és vállalnia 

kell a veszélyt, hogy a másik fél akár opportunista módon is viselkedhet.  

A bizalom legismertebb modellje ANDALEEB (1992) nevéhez fűződik, aki azt vizsgálta, hogy 

az üzleti partnerek hogyan észlelik egymást. Véleménye szerint a bizalom az észleléstől, a 

motivációtól (szándék) és az üzleti fél képességétől (kompetenciájának észlelésétől) függ. 

ANDALEEB (1992) a piaci kapcsolatokat alapul véve a képesség és a motiváció függvényében 

a bizalom négy szintjét különböztette meg: erős bizalom (magas képesség és pozitív 

motiváció), bizalmatlanság (alacsony képesség és negatív motiváció), reménykedő bizalom 

(alacsony képesség és pozitív motiváció) és a nem stabil bizalom (magas képesség és negatív 

motiváció) (13. táblázat).   

13. táblázat A bizalom kategóriái 

 
Képesség 

Magas Alacsony 

Motivációk 

Pozitív Erős bizalom 
Reménykedő 

bizalom 

Negatív Nem stabil bizalom Bizalmatlanság 

  Forrás: ANDALEEB, 1992 

Az üzleti kapcsolatban a legideálisabb az erős bizalom kialakulása a szereplők között, amellyel 

csökken a szereplők közötti bizonytalanság és az opportunista viselkedésre való hajlam. 

További gazdasági hatékonyságot jelent a szereplők közötti magas bizalom, hiszen a felek 

versenyelőnyre tehetnek szert a piacon és a csere során alacsonyabb tranzakciós és tárgyalási 

költséggel kell számolniuk. Másrészt a bizalom ösztönzi a reláció-specifikus eszközökbe 

történő beruházásokat és hatására a szereplők között egy magasabb szintű, hatékonyabb 

információcsere alakul ki, mérsékelve ezzel az információs asszimetriát. A gazdasági 

hatékonyság mellett, a bizalomnak kimagasló szerepe van a szereplők közötti problémák 

megoldási folyamatában azáltal, hogy segít átalakítani a nézeteltéréseket operatív módon 

megoldható feladatokká ezáltal hatékonyság javulást eredményez. A bizalom mindemellett 

ösztönzi a szereplők közötti kommunikációt, a stratégiai együttműködést és növeli a tulajdonosi 

és érintetti értékteremtést. A bizalom jelentőségét jól összefoglalja ROBERT KIYOSAKI: „A 

legfontosabb dolog az üzleti életben a korrektség és a bizalom. Ha ezt egyszer is megszeged, 

meglátod, gyorsan híre megy. Onnantól kezdve akármilyen jó üzletet is kínálsz, az emberek 

eleve szkeptikusak és bizalmatlanok lesznek veled. A legnagyobb érték az üzleti életben az 

emberek közti hosszú távú bizalom. Csak másodlagos dolog a tényleges üzleti ajánlat.”  



 

 A bizalom minden megállapodás alapja is, de az üzleti életben betöltött jelentőségét azok a kihívások is növelik, 

amelyekkel a gazdasági élet szereplői egyre gyakrabban szembesülnek. A versenyhelyzetek növekvő száma és a 

bizonytalan környezet nagyon megnehezíti a bizalom kiépítését és fenntartását, és mind emberi, mind üzleti 

szempontból kockázatosabbá az abba való befektetést. Pedig a bizalom nem csak valamiféle érzelgős humbug. 

Stephen M. R. Covey amerikai kutató a Bizalom sebessége című könyvében megfogalmazott egyszerű alapvetése 

szerint minél alacsonyabb a bizalom szintje, annál lassabban és költségesebben mennek a dolgok, ami különsen 

igaz az üzleti kapcsolatokra. Mindenki által ismert példa, hogy manapság órákat állunk sorban a repülőterek 

biztonsági ellenőrzésénél, ahol rengeteg ember és még több modern gép dolgozik azon, hogy bízhassunk abban, 

nem lesz veszélyes anyag vagy fegyver a gépen. A szerző ellentétes példája egy fánkárusról szól, aki rájött, 

kevesebb embert tud kiszolgálni ebédidőben, mivel minden vendégnél igen sok idő kiszámolni a visszajárót. Ezért 

a zsúfolt időszakokban kitett egy kosár egydollárost a kassza mellé, és a vendégekre bízta, hogy vegyék el saját 

maguk az aprót. Az emberek jelentős többsége tisztességes volt, sőt nőtt a borravaló is – a vendégek értékelték a 

barátságos közeget -, a gyorsabb kiszolgálás miatt pedig még több vevőt lehetett ellátni azonos idő alatt 

(INTERNET 4). 

 

Konfliktus 
 

Az ellátási lánc szereplői közötti üzleti kapcsolat megköveteli a szereplők közötti jó 

kommunikációt, a gyakori információ cserét és a képességet, hogy hatékonyan tudjanak 

együttműködni. De bármennyire is stabilan működik egy kapcsolat, az üzleti kapcsolatok 

dinamikus jellege miatt a konfliktus különböző mértékben elkerülhetetlenül felüti a fejét. Dan 

Millman szerint: „A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége” 

(INTERNET 4). 

A konfliktus nem más, mint „Két vagy több társadalmi egység közötti feszültség, amely a 

tényleges vagy a kívánt válaszok összeférhetetlenségéből adódik” (RAVEN és KRUGLANSKI, 

1970). A konfliktus alapjaként a szereplők közötti összeférhetetlenség jelenik meg, amely 

eredhet a célok, tevékenységek összeegyeztethetetlenségéből és a szereplők közötti 

ellenségeskedésből. 

A köznyelvben a konfliktus negatív tartalommal bír, amely azt sugallja, hogy csak káros 

következményei lehetnek a résztvevők számára, amely költséggel jár és csak romboló hatással 

lehet egy együttműködésre nézve. Úgy gondolják, hogy ha nézeteltérés adódik azt azonnal meg 

kell oldani és elkerülni, ahogy csak lehet. Ez köszönhető annak a ténynek, hogy a konfliktus 

szót gyakran a „győztes-vesztes” szituációval és az agresszióval párosítják. COSER (1956) ezt 

alátámasztva a konfliktus bomlasztó és káros kihatásaira hívta fel a figyelmet, amelynél az 

elsődleges cél a konfliktus elkerülése. PONDY (1967) ezzel szemben azt állította, hogy a 

konfliktus lehet káros és hasznos is egyaránt, amelyet GADDE és HÅKANSSON (1993) a 

konfliktus nagysága és az együttműködés mértéke függvényében ábrázoltak (50. ábra).  

 
 



 

51. ábra A konfliktus értelmezése az együttműködés mértéke és a konfliktus szintje 

függvényében 

Forrás: GADDE és HÅKANSSON, 1993 

 

A modellből kiderül, hogy kis konfliktussal járó együttműködések barátságos és csekély 

jelentőségű kapcsolatokat generálnak. Abban az esetben, ha a szereplők kapcsolatára a 

konfliktusmentesség és a szoros együttműködés a jellemző, akkor a felek kölcsönös előnyökre 

épülő hatékony tranzakciókon nyugvó fejlett intézményi mechanizmus keretén belül működő 

kapcsolatban állnak. Ezzel szemben a kis konfliktus és az együttműködés alacsony szintje egy 

olyan kapcsolatot eredményezhet, amelyből egyik fél sem húzhat hasznot. Azokban a 

kapcsolatokban, ahol az eladó és a vevő között gyakoriak a konfliktushelyzetek és az 

együttműködésre való hajlam alacsony, ellenséges együttműködéseket születhetnek, amely a 

kapcsolat hatékonyságát kérdőjelezi meg. Ha viszont mind a konfliktus és mind az 

együttműködés mértéke nagy, akkor az olyan fejlett kapcsolatot eredményez, amelyben a felek 

hatékonyan tudnak együttműködni és konfliktushelyzeteket megoldani. Ennek értelmében, 

tehát a konfliktus jelenléte nem zárja ki az eredményes együttműködés lehetőségét, sőt GADDE 

és HÅKANSSON (1993) szerint a fejlett eladó-vevő kapcsolatra a konfliktus és a kooperáció 

egyidejű jelenléte jellemző. 

A konfliktus előnyei 

2006-ban egy tanulmányt tettek közzé, azokról a vállalatokról, amelyek a konfliktusaikat tudatosan, úgynevezett 

portfólió megközelítéssel kezelik. Ez azt jelenti, hogy ezekben a vállalatokban, a konfliktusokat tágabb nézőpontból 

vizsgálják, az egyes vitákat a többihez való viszonyukban elemzik, azzal a céllal, hogy csökkentsék az ezzel járó 

költségeket, időveszteséget és rizikókat, valamint hogy megőrizzék értékes üzleti kapcsolataikat. A konfliktusaikat 

tudatosan kezelő cégek konfliktusmegelőző programokban vesznek részt, és olyan működési feltételeket dolgoznak 

ki, amelyek segítik a konfliktusok kialakulását és eszkalációját. Azok a cégek, amelyek mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy konfliktusaikat tudatosan kezeljék, 28%-kal magasabb az árfolyam-nyereség arányuk az állami 

vállalatok átlagánál, és 68%-kal magasabb, mint a konfliktusukat legkevésbé tudatosan kezelő cégek. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a magas tudatosság mögött az az érdek húzódik meg, hogy a vállalat minél inkább 

megőrizze jó kapcsolatát az összes érintettel. 

A tudatos vállalati konfliktuskezelés főbb előnyei a következők: 

 Jobb, erősebb kapcsolat a vevőkkel, szállítókkal, alkalmazottakkal. Az üzleti partnerek kifejezetten 

kiválónak tartják a kapcsolatot a vállalattal. 

 Magasra értékelik az alternatív vitarendezés jelentőségét, azon belül is a gyorsaságát és a folyamat 

tisztaságát, és mindezek mellett előbb választják ezt a konfliktuskezelési formát, mint a pereskedést. 

 Ezen felül alacsonyabb ügyvédi költségek és nagyobb belső hatékonyság. 

 A vállalati jogi osztály erőforrásainak jelentősen jobb kihasználása” (INTERNET 5). 

 

Esettanulmány – a kapcsolati minőséget meghatározó tényezők értékelése 

Az a tény, hogy az ellátási lánc szereplőinek eredményes működésében kulcsfontosságú szerepe 

van a partnerek közötti kapcsolat minőségnek már nem újkeletű gondolat, mégis egyrészt igen 

kevés figyelmet fordítanak az ellátási lánccal kapcsolatos kutatásokban a kapcsolati minőségre, 

másrészt nincs egy mindenki által elfogadott skála, amellyel mérni lehetne, illetve meghatározó 

tényezőiben sincs egyetértés. Továbbá annak ellenére, hogy a kapcsolat minősége és a 

kapcsolati teljesítmény egymással szorosan összefüggő tényezőkként azonosíthatóak, mégis a 

kapcsolati minőség mellett a kapcsolati teljesítmény is feltáratlan területként jelölhető meg.  

Egy 2018-ban gazdálkodók körében végzett kutatás során a termelő – vevő és termelő – szállító 

kapcsolatainak (közvetlen ellátási lánc) az elemzése volt a cél, illetve a kapcsolati minőség és 

a kapcsolati teljesítmény közötti kapcsolat feltárása. A kapcsolati minőség meghatározó 

tényezőiként: a bizalom, az elkötelezettség, a konfliktus mentesség, az adaptáció, a függés és a 



 

baráti kapcsolat lett megjelölve, a kapcsolati teljesítmény meghatározó elemeiként pedig: a 

profitot, a termelési folyamat hatékonyságát, az értékesítés növekedését, a piaci előnyt és a teljes 

teljesítményt lett megnevezve. A kapcsolati minőség és a kapcsolati teljesítmény közötti 

összefüggéseket a 51.ábra szemlélteti. 

 

 

52. ábra A kapcsolati minőség és a kapcsolati teljesítmény dimenziók közötti összefüggés 

Forrás: Ványi (2018) 

 

A kérdőíves megkérdezés gyümölcstermelők vevői és szállítói kapcsolatainak feltárására 

irányult a kapcsolati minőség és kapcsolati teljesítmény függvényében. A szerző közvetlen 

ellátási láncokat vizsgált, amelyek egy központi vállalkozásból (a kutatásban 

gyümölcstermelők), egy beszállítóból és egy vevőből állnak, akik összefogják a termékek, a 

szolgáltatások, a pénzeszközök és/vagy az információk befelé és/vagy kifelé történő áramlásait 

(MENTZER és szerzőtársai, 2001).  

A szerző a kapcsolatokat diadikus szinten tárta fel. A termelők és legfontosabb vevői 

együttműködéseiket korlátozott lefelé irányuló diadikus szinten vizsgálta, a termelők és 

szállítói együttműködéseiket pedig korlátozott felfelé irányuló diadikus szinten (52. ábra). 

A korlátozott lefelé irányuló diadikus szinten a központi vállalat és a vevőjének 

együttműködése, a korlátozott felfelé irányuló diadikus szinten pedig a központi vállalat és a 

szállítójának együttműködése érthető (FABBE és JAHRE, 2008). A két együttműködést 

összevontan, korlátozott triadikus szinten vizsgálta. A korlátozott triadikus szint a központi 

vállalat vevőjének és szállítójának együttműködését jelenti, amely eltekint atttól, hogy lefelé 

vagy felfelé irányuló kapcsolatokról van szó (FABBE és JAHRE, 2008). 
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53. ábra A közvetlen ellátási láncot alkotó üzleti kapcsolatok szintjei 

Forrás: Ványi, 2018 

Az állításokat a termelőknek 1-től 5ig terjedő Likert skálán kellet értékelniük. Mindkét esetben 

a legkisebb érték (1) az abszolút ellenkezést, míg a legnagyobb végpont a teljes egyetértést 

jeleníti meg, amelyek között a válaszadó elhelyezi a véleményét a különböző állításokkal 

kapcsolatban.  

A termelők értékesítési kapcsolatai 

A további elemzések a termelők és a legfontosabb vevő kapcsolataikra irányultak. A termelők 

legfontosabb vevő kapcsolatainak meghatározása a megkérdezettek válaszainak átlaga alapján 

történt. A termelők legrelevánsabb vevő kapcsolataiként a közvetítő kereskedőt (59,6%) 

azonosították. A második meghatározó kapcsolat a Tész/Tcs-vel (17%) való együttműködés, 

amelyet a nagykereskedelmi egység követ 10,3%-kal. A felmérésben résztvevők 5,8%-a helyi 

piacokat, 4%-a a kiskereskedelmi egységet és 2,7%-a a zöldség-gyümölcs nagybani piacot 

választotta kulcsfontosságú partnerként. Az egyéb kapcsolatok 0,4%-kal szerepel (53. ábra). 

 

54. ábra A termelők legfontosabb értékesítési kapcsolatai 
Forrás: Ványi, 2018 
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A kapcsolati minőség és kapcsolati teljesítmény a diadikus szintű termelő – vevő 

kapcsolatokban 

A vizsgálat következő részében a termelő és vevő kapcsolatok értékelésére került sor a 

kapcsolati minőség és a kapcsolati teljesítmény függvényében.  

A termelők 15%-a negatívan ítélte meg az üzleti kapcsolatát a bizalom tekintetében. Amely 

abból fakadhat, hogy a termelők 52%-a szerint ritka az információcsere üzleti partnerével, 

amely alapján úgy érzik, hogy partnerük nem ad át minden rendelkezésére álló információt és 

abban sem biztosak, hogy a kapott információ megfelel-e a valóságnak. A válaszadókban 

továbbá bizonytalanságot kelt, hogy úgy gondolják, hogy a másik fél nem tájékoztatja őket az 

aktuális piaci trendekről és a változó piaci igényekről. A bizalom érzetet, tehát az üzleti 

szereplők közötti korlátozott információcsere csökkentheti. Az eredmények jól tükrözik, hogy 

nem csak az információ mennyisége, hanem annak minősége is fontos az üzleti kapcsolatokban. 

A termelők mindezek mellett nem biztosak abban, hogy partnerük döntéseinél figyelembe 

veszi-e az érdekeiket. A megkérdezettek 10%-ánál nulla körüli a skála érték, amely bizonytalan 

véleményt, illetve ambivalenciát jelez. A kapcsolati minőség értékelésénél összességében a 

bizalom tényezőjét ítélték meg a legkedvezőbben (75%) a termelők. Úgy érzik, hogy üzleti 

partnerükre az ígéretek és a határidők betartása a jellemző, illetve úgy gondolják, hogy 

partnerük elismert tisztességes piaci magatartásáról.  

A válaszadók az elkötelezettség tényezőt az összes állítást együtt nézve 39%-ban negatívan 

ítélték meg. Ennek egyik oka lehet, hogy nem jellemző a partnerükkel a közös információs 

rendszer alkalmazása és a közös innovációs tevékenységek. Mindemellett nem biztosak abban, 

hogy a másik félnek fontosak az ők sikerük is. Az elkötelezettség hiányának legmeghatározóbb 

okaként jelölhető meg az a tény, hogy a termelők 54%-a lecserélné a vevőjét, ha alkalma adódna 

rá. A negatívan vélekedők 6%-a egyáltalán nem érez elkötelezettséget partnerük irányába. Az 

elkötelezettség tényező esetén a válaszadók 26%-a húzódott középre. A megkérdezettek 35%-

a gondolta úgy összességében, hogy elkötelezett a partnere felé. Annak ellenére, hogy az 

elkötelezettséghez rendelt állításokat a megkérdezettek többnyire negatívan értékelték (39%) 

vagy nulla közeli értéket adtak (26%), arra az állításra, miszerint „teljes mértékben elkötelezett 

módon viselkedek vevőimmel szemben” a termelők 58%-a a maximális 100 pontot adta. Ennek 

oka az lehet, hogy alapvetően elkötelezettnek érzik magukat a termelők a vevő irányába, de ha 

részletesen megvizsgáljuk az elkötelezettséghez rendelt többi állításokra adott értékeket, akkor 

kiderül, hogy ez csak percepció és a gyakorlat – amint látható – mást mutat.  

A konfliktusmentességet csupán a termelők 11%-a értékelte összességében negatívan, tehát 

csak kevesen gondolják úgy, hogy jellemző a konfliktus a legfontosabb vevő kapcsolatára. A 

válaszadók 15%-a körében 0 körüli a skála érték. A válaszadók 15%-a körében 0 körüli a skála 

érték. A konfliktusmentesség tényezőhöz rendelt állításokat azonban a válaszadók döntően 

pozitívan ítélték meg (74%), amely jól tükrözi a felek helyes konfliktuskezelési és megelőzési 

szokásait.  A válaszadók úgy gondolják, hogy kulcsfontosságú kérdésekben egyetértenek 

partnerükkel. A pozitívan vélekedők kapcsolatára mindemellett jellemző, hogy feltételezik, 

hogy vevőik csak indokolt reklamációval fordulnak feléjük és ilyen esetekben is a 

kompromisszumos megoldásra törekednek. A termelő-vevő kapcsolatokban nagy hangsúlyt 

fektetnek a felek a konfliktus megelőzésére, amely a további konfliktusok elkerülése miatt 

fontos. A válaszadók 14%-a szerint nem jellemző a konfliktus közte és üzleti partnere között. 

A megkérdezettek 50%-a úgy ítélte meg, hogy nem függ  a vevőjétől, 18%-a pedig a középutat 

választotta az állítások értékelésénél, amely azt jelenti, hogy a függés tényezőjének megítélése 

ellentétes érzelmeket vált ki a válaszadókból. A termelők 32%-a összességében úgy ítélte meg, 



 

hogy függ üzleti partnerétől. Ennek legfontosabb oka lehet, hogy azt gondolják, hogy a 

legfontosabb vevőkapcsolatuk elengedhetetlen a vállalkozásuk számára, még annak ellenére is, 

hogy megítélésük szerint számos partnernek értékesíthetnék termékeiket. A válaszokból 

továbbá kiderült, hogy az üzleti kapcsolat és az általuk kínált termék nem elengedhetetlen a 

vevőik számára. A függés érzését tovább fokozhatja, hogy a válaszadók szerint a vevőjük 

számos más termelőtől is beszerezhetné az általuk kínált terméket, amely alapján úgy érzik, 

hogy nem ők a legfontosabb szállítójuk a partnerüknek, amely tovább növelheti a 

kiszolgáltatottság érzését.  

A válaszadók 65%-ára nem jellemző, hogy az együttműködés fenntartása érdekében jelentős 

befektetést hajtanának végre emberi erőforrás vagy speciális eszközök területén, új működési 

eljárásokba sem fektettek be, illetve új telephelyet sem alakítottak ki. A válaszadók 15%-a az 

adaptációhoz rendelt összes állításra a negatívan értékelte, tehát egyáltalán nem jellemző 

kapcsolataikra ezek a befektetések. A megkérdezettek 10%-a 0 körüli értéket adott az adaptáció 

dimenzióra. A termelők 25%-a összességében pozitívan vélekedett az adaptációról, tehát 

kapcsolatuk fenntartása érdekében befektetést hajtottak végre valamely területen.  

A baráti kapcsolat megítélésénél a megkérdezettek 42%-a gondolta úgy, hogy partnerével 

kizárólag a tranzakcióra korlátozódik a kapcsolata. Közülük is 33%-ban egyáltalán nem 

jellemző, hogy vevőjükkel közvetlen, szinte baráti kapcsolatban állnának. Azok a termelők, 

akik negatívan vélekedtek, nem találkoznak üzleti partnerükkel munkán kívüli 

összejöveteleken és úgy gondolják, hogy az értékrendjük is különbözik partnerükétől. A baráti 

kapcsolat esetében igen magas a véleménynélküliség, mintegy 28%. A válaszadók 30%-a ítélte 

meg összességében pozitívan a baráti kapcsolat tényezőt, amely azt jelenti, hogy közöttük 

közvetlen kapcsolat alakul ki az együttműködés során.  

A termelők arra a kérdésre, hogy mennyire járul hozzá üzleti kapcsolatuk a teljesítményük 

fokozásához 36%-ban negatívan válaszoltak. Tehát úgy érzik, hogy a vevővel való 

együttműködésük nem járul hozzá a költségeik és a hibás teljesítések csökkenéséhez, az éves 

forgalom növekedéséhez, illetve ahhoz, hogy jobb áron tudják értékesíteni a termékeiket. A 

válaszadók szerint üzleti kapcsolatuk által nem tettek szert versenyelőnyre a piacon a 

versenytársakhoz képest. A teljesítmény megítélésénél 15% húzódott középre. Az 

ambivalenciának az lehet az oka ebben az esetben, hogy nem tudták egyértelműen megítélni az 

üzleti kapcsolatuk hatását a teljesítményükre. A válaszadók csaknem fele (49%) viszont 

kedvezőnek érzékelte a kapcsolat hatását. Ennek értelmében úgy ítélik meg, hogy a kapcsolatuk 

jelentősen hozzájárul teljesítményük fokozásához, mégpedig úgy, hogy véleményük szerint az 

együttműködés biztosítja a számukra is elfogadható jövedelmezőséget, illetve, hogy a 

fogyasztói igényeket sokkal jobban kielégítő termékeket állítsanak elő. 

A termelők vevői kapcsolatainak értékelését a kapcsolati minőség és kapcsolati teljesítmény 

függvényében a 54.ábra összegzi. 



 

55. ábra A kapcsolati minőség tényezőinek és a kapcsolati teljesítmény megítélése 

Forrás: Ványi, 2018 

 

Az eredmények alapján összességében megállapítható, hogy a termelők a vevő kapcsolataik 

vonatkozásában a bizalmat, a konfliktus mentességet és a kapcsolati teljesítményt döntően 

pozitívan ítélték meg, míg az elkötelezettséget, a függést, a baráti kapcsolatot és az adaptációt 

inkább negatívan. 

A kapcsolati minőség és kapcsolati teljesítmény a diadikus szintű termelő – szállító 

kapcsolatokban 

A válaszadók döntő többsége (78,9%) a növényvédőszert értékesítő partnert jelölték meg. A 

továbbiakban a kapcsolati minőség és a kapcsolati teljesítmény kerül bemutatásra az alapján, 

hogy hogyan ítélték meg a termelők a legfontosabb szállító kapcsolatukban az adott kapcsolati 

tényezőket. A bizalom tényezőt a termelők 17%-a negatívan ítélte meg a szállítói kapcsolatukra 

vonatkozóan. A bizalom tényezőhöz rendelt állítások értékeléseit külön-külön nézve, a negatív 

megítélés kiváltó okaként – a vevő kapcsolathoz hasonlóan – az információáramlást lehet 

megnevezni. A termelők és a szállítók között ritka az információcsere és a válaszadók nem 

biztosak abban, hogy a partnerük minden rendelkezésükre álló információt megoszt velük, 

illetve kételkednek abban, hogy minden esetben tájékoztatják őket az aktuális piaci trendekről. 

Másik okként emelhető ki, hogy a megkérdezettek szerint a partnereik a döntéseiknél nem 

veszik figyelembe érdekeiket, amely a bizalmatlanság alapjaként szolgálhat. A termelők 20%-

a a bizalomhoz rendelt állításokra 0 körüli értéket adott, amely bizonytalan véleményt, illetve 

ambivalenciát jelez. A válaszadók 63%-a viszont pozitívan vélekedett a bizalom tényezőről, 

amely kiemelkedően magasnak számít. Fontos megemlíteni, hogy a megkérdezettek 24%-a 

teljes mértékig megbízik szállítójában, amelynek oka lehet, hogy a termelők egyértelműen 

pozitívan vélekedtek a szállítók ígéreteinek betartásáról.  
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A termelők 12%-a szerint jellemző a konfliktus a legfontosabb szállítói kapcsolatukra, 

amelynek oka az lehet, hogy kulcsfontosságú kérdésekben nem értenek egyet partnereikkel. A 

válaszadók 13%-a adott 0 körüli értéket a tényező véleményezésénél. A bizalomhoz hasonlóan 

a konfliktusmentesség pozitív megítélése is kiemelkedően magas, mintegy 75%. A 

konfliktusmentesség okaként lehet megemlíteni, hogy a válaszadók 27%-a a maximális 

értékelést adta arra az állításra miszerint „konfliktus elkerülése érdekében a megelőzésre 

helyezzük a hangsúlyt”. Tehát az, hogy a termelő-szállító kapcsolatokban kevésbé jellemző a 

konfliktus, nem csak a helyes konfliktuskezelésnek köszönhető, hanem annak is, hogy a felek 

igyekeznek megelőzni ezeket a konfliktushelyzeteket. 

A válaszadók 64%-a szerint nem jellemző, hogy befektetéseket hajtanának végre a kapcsolat 

fenntartása érdekében. A negatívan vélekedők kapcsolatára nem jellemző, hogy az 

együttműködés fenntartása érdekében jelentős befektetést hajtanának végre emberi erőforrás 

vagy speciális eszközök területén, új működési eljárásokba sem fektettek be, illetve új 

telephelyet sem alakítottak ki. A válaszadók 23%-a húzódott középre a válaszadásnál, tehát 0 

körüli értéket adtak az állításokra. A termelők 13%-a összességében pozitívan vélekedett az 

adaptációról, tehát kapcsolatuk fenntartása érdekében befektetést hajtottak végre valamely 

területen, ez az érték viszont meglehetősen alacsony.  

A termelők az elkötelezettség tényezőt 44%-ban negatívan ítélték meg. Ennek oka lehet, hogy 

a válaszadók és a szállítók között nem jellemző a közös információs rendszer alkalmazása és a 

közös innovációs tevékenység sem. Mindemellett a negatív vélekedés legfontosabb okaként 

említhető meg, hogy a megkérdezettek 55%-a lecserélné üzleti partnerét, ha tehetné. A termelők 

16%-a 0 körüli értéket adott az elkötelezettség tényezőre. A válaszadók 40%-ban pozitívan 

ítélték meg az elkötelezettséget. A válaszadók fele úgy gondolja, hogy partnerének fontos az ő 

sikere is és úgy érzik, hogy teljes mértékig elkötelezettek a másik fél irányába. 

A függés tényezőhöz rendelt állítások értékeléseit együtt nézve megállapítható, hogy a termelők 

42%-a szerint nem függ a szállítójától. Azt az állítást viszont, miszerint „jelentős mértékben 

függök szállítómtól”, a válaszadók 70%-a utasította el egyértelműen. Ennek az lehet az oka, 

hogy alapvetően a termelők úgy érzik, hogy nem függnek partnerüktől, de ha részletesen 

megvizsgáljuk a függés tényezőjét, akkor kiderül, hogy a gyakorlat mást mutat, tehát nagyobb 

a függés mértéke, mint amit éreznek. A függés tényező megítélésénél magas a 

véleménynélküliség, mintegy 24%. A válaszadók 34%-a érzi úgy, hogy függ partnerétől. Ha a 

függés tényezőhöz rendelt állításokat megnézzük, akkor a válaszadók döntő többsége úgy 

gondolja, hogy számos szállítótól beszerezhetné azt a terméket, amelyet a legfontosabb szállító 

értékesít, illetve nem érzik úgy, hogy a kapcsolatuk a szállítóval elengedhetetlen lenne a 

vállalkozása számára.  

A termelők 31%-a szerint nem jellemző együttműködéseikben a szoros baráti kapcsolat 

kialakulása. Arra a kijelentésre, miszerint „gyakran találkozok üzleti partneremmel munkán 

kívüli összejöveteleken is” 73%-ban negatívan vélekedtek, kapcsolatuk inkább csak a 

tranzakcióra korlátozódik. A válaszadók 29%-a a középutat választotta az értékelésnél, tehát 0 

körüli értéket adtak az állításokra. A baráti kapcsolat tényezőt a megkérdezettek 40%-ban 

pozitívan ítélték meg. A pozitívan vélekedők szerint hasonló értékrenddel rendelkeznek 

partnerükkel és a jó személyes kapcsolat miatt könnyebben jutnak információhoz.  

A termelők arra a kérdésre, hogy mennyire járul hozzá üzleti kapcsolatuk a kapcsolati 

teljesítményük fokozásához 32%-ban negatívan válaszoltak. Ennek legfontosabb oka lehet, 

hogy a válaszadók úgy érzik, hogy a legfontosabb szállítói kapcsolattal való együttműködés 

nem járul hozzá ahhoz, hogy versenyelőnyre tegyen szert a piacon. A teljesítmény 



 

megítélésénél igen alacsony a középre húzódók aránya a válaszok alapján, mindössze 8%, ami 

azt jelenti, hogy a megkérdezetteknek viszonylag könnyen meg tudták ítélni a partnerük 

szerepét teljesítményük alakulásában. A válaszadók 60%-a viszont pozitívnak érezte a 

kapcsolat hatását teljesítményére. Ennek értelmében a megkérdezettek úgy ítélik meg, hogy a 

kapcsolatuk jelentősen hozzájárul teljesítményük fokozásához, mégpedig úgy, hogy 

véleményük szerint az együttműködés biztosítja a számukra is elfogadható jövedelmezőséget, 

a költségek és a hibás teljesítések csökkenését. A 6 kapcsolati minőség tényező és a kapcsolati 

teljesítmény megítélését a termelő-szállító kapcsolatokban a 55.ábra összegzi. 

 

56. ábra: A termelő-szállító kapcsolat megítélésének összefoglaló ábrája 

Forrás: Ványi, 2018 

 

Az eredmények alapján összességében elmondható, hogy a termelők a szállító kapcsolataikban 

a konfliktusmentességet, a bizalmat, a kapcsolati teljesítményt és a baráti kapcsolatot inkább 

pozitívan, az elkötelezettséget, a függést és az adaptációt pedig inkább negatívan ítélték meg. 

A termelő-vevő és termelő-szállító együttműködések feltárása triadikus szinten  

Az elemzés további részében a termelő-vevő és termelő-szállító kapcsolatokat összevontan, 

triadikus szinten került elemzésre annak érdekében, hogy kiderüljön, melyik együttműködést 

ítélték meg kedvezőbben a termelők. Összességében a kapcsolati minőség és kapcsolati 

teljesítmény megítélése a termelő-vevő és termelő-szállító együttműködésekben hasonlóságot 

mutat. A bizalom tényezőt a vevő kapcsolatokban ítélték meg kedvezőbben a termelők. 

Mindkét kapcsolatban a bizalmatlanság okaként a ritka információcsere és annak kérdéses 

valóságtartalma jelölhető meg, illetve, hogy nem biztosak a termelők abban, hogy partnerük 

figyelembe veszik döntéseiknél érdekeiket. Mind a vevőre és mind a szállítóra jellemző az 

ígéretek és határidők megtartása és a tisztességes piaci magatartás, de összességében a termelők 

bizalmi szintje a vevő kapcsolatokban magasabb. Az adaptációt is a vevővel való 
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együttműködésekben ítélték meg kedvezőbben, azonban még így is igen alacsony a kapcsolat-

specifikus beruházásokra való hajlam ezekben a kapcsolatokban is. A konfliktusmentesség 

megítélésénél sem állapítható meg éles különbség a vevő és szállítói kapcsolatok között, tehát 

az együttműködésekre alapvetően a helyes konfliktuskezelés a jellemző, és a felek a 

megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek.  Megállapítható, hogy a termelők elkötelezettebbek 

a szállító kapcsolatukban, viszont mindkét együttműködésben a válaszadók többsége úgy 

gondolja, hogy ha alkalma adódna rá, lecserélné a partnerét. A termelő és szállító kapcsolatokra 

jellemzőbb a szoros és baráti kapcsolat kialakulása, mint a termelő-vevő együttműködésekre. 

Ennek oka, hogy míg a termelők szerint a szállítójukkal hasonló értékrenddel rendelkeznek, 

addig a vevő kapcsolatokban ez nem érvényesül. A válaszadók úgy érzik, hogy vevő 

kapcsolataikban jobban függnek a partnerüktől, azonban mindkét kapcsolatot a termelők 

nélkülözhetetlennek tartják annak ellenére, hogy véleményük szerint számos másik partnerrel 

is köthetnének üzletet, illetve ha tehetnék, lecserélnék partnerüket. A válaszadók összességében 

úgy ítélték meg, hogy a szállítóval való együttműködésük nagyobb mértékben járul hozzá 

kapcsolati teljesítményük fokozásához, mint a vevőkapcsolatuk (56. ábra). 

57. ábra: A tervevő és szállító kapcsolatok megítélésének összefoglaló ábrája 
Forrás: Ványi, 2018 

 

Az eredményeik alapján a gazdálkodóknak mind a vevői, mind a szállítói kapcsolataikban oda 

kell figyelniük a minőséget befolyásoló tényezőkre, amelyek mind a kétféle üzleti kapcsolatban 

közel hasonló szereppel és hatással vesznek részt. A tradicionálisan alkalmazott tényezők és 

mutatók mellett áldozzanak ezek alkalmazására is a gazdálkodásban. 

 

-15
-65

-11

-39

-50
-42

-36
-17

-64
-12 -44

-42
-31

-32

10 10 15
26

18
28 1520

23
13

16 24 29

8

75

25

74

35 32 30

49
63

13

75

40 34 40
60

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

m
ér

té
k
e 

(m
ér

le
g
-i

n
d
ex

)

kapcsolati minőség tényezők és kapcsolati teljesítmény

Negatív vélemény (vevő kapcsolat) Negatív vélemény (szállító kapcsolat)

Vélemény nélküli (vevő kapcsolat) Vélemény nélküli (szállító kapcsolat)

Pozitív vélemény (vevő kapcsolat) Pozitív vélemény (szállító kapcsolat)



 

9.1 Teljesítmény prizma 

A teljesítmény prizma egy olyan öttényezős keret, amely a teljesítménymérés és mendzsment 

eszközeként szolgál. Egy háromszög alapú hasáb formájában ábrázolják, amelynek alapját az 

elégedettség adja, vagyis az érintettek elvárásai, amely kiegészül az érintettek hozzájárulásával. 

A prizma oldalait a stratégia, a folyamatok és a képességek alkotják. A prizma újdonsága a 

korábbi teljesítménymérési rendszerekhez viszonyítva, hogy a vállalat valamennyi érintettjével 

(befektetők, vevők, felhasználók, munkatársak, beszállítók, stratégiai partnerek, helyi 

közösségek, szabályozó hatóságok) való kapcsolatot számításba veszi és a kapcsolat 

kölcsönösségét feltételezi (57.ábra).  

Kölcsönösség 

Azon túl, hogy mit várnak el az érintettek a vállalkozástól, hasonlóan fontos kérdés, hogy mit nyújtanak 

számára. Az alkalmazottak például biztos megélhetést, versenyképes fizetést, megfelelő munkahelyi 

körülményeket, jó légkört, továbbképzési lehetőséget, szakmai és erkölcsi elismerést, előrelépési 

lehetőségeket stb. várnak. Cserébe a vállalkozás azt várja, hogy az alkalmazottak munkájukkal és 

hozzáállásukkal, illetve javaslataikkal stb. járuljanak hozzá a vállalati célok eléréséhez, a teljesítmény 

fejlesztéséhez. A kapcsolat valamennyi érintett esetében kétoldalú és kölcsönösségen alapul, noha a 

gyakorlatban ezek kezelése sokszor nem kiegyensúlyozott (INTERNET 6) 

 

A prizma az alábbi öt, egymástól jól elhatárolható, mégis egymáshoz kapcsolódó szempontot 

jelöli ki, mint a teljesítménymérési rendszer alapjai: 

1. Az érintett személyek elégedettsége: kik az érintettjeink (partnereink) és mik az 

elvárásaik és mire van szükségük? 

2. Az érintett személyek hozzájárulása: mi mit akarunk az érintettjeinktől 

(partnereinktől), tőlük mire van szükségünk a kölcsönösség alapján? 

3. Stratégiák: milyen stratégiákat kell alkalmaznunk, ahhoz hogy megfeleljünk az 

érintettjeink elvárásainak? 

4. Folyamatok: milyen folyamatokat kell alkalmaznunk, hogy a stratégiáinkat meg tudjuk 

valósítani?  

5. Kapacitások: milyen kapacitásokat kell felhasználnunk, hogy ezeket a folyamatokat 

működtetni, és korrigálni tudjuk? (NÉMETH, 2009) 

 

 

58. ábra Teljesítmény prizma 
Forrás: Németh, 2009 
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A teljesítmény prizma alkalmazásával átfogó képet kaphatunk az ellátási lánc érintettjeiről és 

egy olyan ajánlásként szolgál, amely arra ösztönzi a vállalatvezetőket, hogy a kulcsfontosságú 

kérdéseket megfogalmazzák, és ezek mentén határozzák meg stratégiáikat, amely a hatékony 

és eredményes működés eredőjeként tekinthető. 

9.2 Balanced Scorecard 

A KAPLAN és NORTON (1996) által alkotott „Balanced Scoredcard” stratégiai mutatószám 

rendszer az 1992-es megjelenése óta széles körben alkalmazott és a teljesítménymérés és a 

stratégiai menedzsment céljaira alkalmazható (58.ábra). „A Balanced  Scorecard több mint a 

pénzügyi és a nem pénzügyi mutatószámok egyszerű halmaza.  A BSC az üzleti egység 

stratégiájának lefordítása olyan, egymással összefüggő mutatószámokra, amelyek mind a 

hosszú távú stratégiai célokat, mind pedig a célok eléréséhez vezetőmechanizmusokat 

meghatározzák.”(KAPLAN és NORTON, 1996). A BSC jelentősége a stratégiai irányítás és a 

kontroll összehangolásában mutatkozik meg, amely során a pénzügyi mutatók mellett nem 

pénzügyi mutatók is megjelennek. A mérések során a vállalatok tevékenységüket négy 

szempont felosztásával értékelik: 

1. Pénzügyi szempont: Ha sikerrel járunk, hogyan viszonyuljunk a részvényeseinkhez? 

A növekedés, a jövedelmezőség és a kockázat a részvényesek szemszögéből nézve. 

2. Vevő szempontja: „A víziók megvalósulásához hogyan kell viszonyulni a 

vevőimhez?” Az értékteremtés és a differenciálódás stratégiája a vevők szemszögéből. 

3. Belső perspektíva: „Milyen folyamatokban kell jeleskednem ahhoz, hogy a vevői 

igényeket kielégítsem?” A vevők és tulajdonosok igényeinek kielégítéséhez a 

különböző üzleti folyamatok milyen stratégiai prioritáson keresztül vezet az út? 

4. Tanulási és növekedési perspektíva: „A víziók megvalósításához hogyan kell a 

szervezetemnek fejlődni?” Melyek azok a prioritások, amelyek a szervezeti 

változásokat, az innovációt, illetve a növekedést elősegítő légkör kialakulásához 

hozzájárulnak? (NÉMETH, 2009) 

 

59. ábra: Balanced Scorecard 
Forrás: NÉMETH, 2009 
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A Balanced Scorecardot hatékony alkalmazásával a következő előnyök realizálhatóak: 

o A stratégiából indul ki, amelyet mutatószámokká alakít: a vállalati jövőképből és 

stratégiából egyéni szintre lebontott célkitűzéseket alakít ki.  

o A komplexitás csökkenése: a mutatószámokat négy csoportba rendezi, számukat 

csökkentve átláthatóvá teszi a vállalat teljesítményét.  

o A mutatószámok közötti hatásbeli összefüggések feltárása: az egymásra hatások 

kimutatása megkönnyíti a szervezet működésének megértését, és így elősegítik a 

maximális teljesítmény elérését.  

 

A BSC a négy nézőponthoz tartozó kitűzött célokat, az azok megvalósítását célzó lépéseket, 

feladatokat, intézkedéseket és terveket összehangolásával a stratégiai elképzeléseket támogatja. 

A modell sajátossága, hogy a pénzügyi mutatókon felül a nem pénzügyi mutatókkal is számol. 

Megfigyelhető, hogy manapság a legtöbb szervezet 16-25-nél jóval több mutatószámot 

alkalmaz a saját teljesítményének értékelésére és a működés irányítására. Sok menedzser 

kételkedik abban, hogy a 16-25 mutatóból álló Balances Scorecard elegendő lehet a szervezet 

vezetéséhez, menedzseléséhez. Ebben az értelemben ezeknek a vezetőknek teljes mértékben 

igazuk van.  Különbséget kell azonban tennünk a stratégiai és a diagnosztikai mutatószámok 

között. A stratégiai mutatószámok célja a versenyképesség és a sikeres stratégia elérése, ezzel 

szemben a diagnosztikai mutatószámok az azonnal figyelmet érdemlő, nem szokásos 

események jelzésére szolgálnak.  A vállalatok életében néha több száz olyan paramétert, 

mutatót kell figyelni, ami azt ellenőrzi, hogy az adott szervezet az elvárt módon működik-e 

valamint azonnal jelzik, ha beavatkozásra van szükség. Ezek elengedhetetlenek a mindennapi 

problémamentes működéshez, de nem elégségesek az üzletisiker eléréséhez. A diagnosztikai 

mérőszámok csak azokat a jellemzőket ragadják meg, amelyek a szervezet működéséhez 

szükségesek, általában egy előre beállított szabványhoz viszonyítva.  Mindaddig nem kell 

beavatkozni a rendszer operatív működésébe, amíg a tényleges értékek megfelelnek a 

szabványnak.  A Balancerd Scorecard tehát nem helyettesítheti egy szervezet napi szinten 

működtetett teljesítménymérési rendszerét.  (INTERNET 7) 

A Balance Scorecard számos előnye mellett hiányosságokat is rejt magában. Ennek 

kiküszöbölésére a BSC-t alkalmazó cégek a saját szempontjaik szerint módosították. A NOKIA 

például felismerve az emberi tényezők (emberi erőforrás gazdálkodás) jelentőségét, már olyan 

tényezőkkel is kiegészítették, amely az eredeti BSC modellben nem szerepeltek. (NÉMETH, 

2009) 

SCOR modell 

A SCOR modellt az 1996-ban alapított Supply Chain Council (Ellátási Lánc Tanácsa) hozta 

létre. A SCOR modell a különböző üzleti folyamokat, mérési, gyakorlati és műszaki 

paramétereket kapcsolja össze, amellyel lehetővé teszi az ellátási láncban résztvevő felek 

számára az információ-megosztást és a közös fejlesztést, miközben azonosíthatóvá, mérhetővé, 

újraszervezhetővé és fejleszthetővé válik az ellátási lánc (59. ábra). A modell lehetővé teszi 

ellátási láncok tevékenységének és teljesítményének a kiértékelését, illetve összehasonlítását.  

A SCOR modell működésének alappillérei:  

1. Folyamat modellezése 

2. Teljesítménymérés 



 

3. Legjobb gyakorlatok megosztása 

4. Emberi tényezők 

 

1. Folyamat modellezése: azonosítja azokat a folyamatokat, amelyek lehetővé teszik a 

vásárlói megrendelések kielégítését, amelynek három szintje különböztethető meg: 

 

1) 1. szint: A modell lényegének meghatározása. A folyamatok modellezését öt 

menedzsment folyamat határozza meg:  

o tervezés: információ gyűjtés kereslet és kínálat összehangolására  

o erőforrás biztosítása: a tervezett és a tényleges keresletnek megfelelően 

ütemterv készítése 

o termelés: késztermék előállítása 

o elosztás: megrendelések alapján szállítások megszervezése, konkrét szállítás 

o reverse folyamatok-return folyamatok menedzsmentje: vevői elégedettség, 

panaszok és a visszaküldött termékek, göngyölegek stb. és ezen folyamatok 

kezelése 

 

2) A 2. szinten a stratégiai kiválasztása és kialakítása történik.  

 

3) A 3. szinten a stratégia megvalósulásához szükséges lépéseket tartalmazza. A 

lépések végrehajtásának sorrendisége meghatározza a 2. szint folyamatainak és az 

egész ellátási lánc teljesítményét.  

 



 

60. ábra SCOR modell 
Forrás: Kerekes, 2017 

 

 

2. Teljesítménymérés 

 

A SCOR modell a megbízhatóságot, reagáló képességet, gyorsaságot, költség és eszköz 

menedzsmentet emeli ki, mint a teljesítményt meghatározó tényezőket. A modell különböző 

szintjein eltérő mérőszámok vannak. Az első szint külső információkat foglal magába: pl. piaci 

részesedések, növekedési ráták, demográfiai adatok és gazdasági mutatók (pl. GNP, inflációs 

ráta, kamatlábak) továbbá a „benchmarkok”. A második és a harmadik szintek mérőszámait a 

14.táblázat tartalmazza (SZEGEDI, 2012). 
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14. táblázat A SCOR-modell második és harmadik szintjének mérőszámai 
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T
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Forrás: Hugos, 2006 

 

3. Legjobb gyakorlatok megosztása 

 

A SCOR modell négy kategóriába sorolja a különböző gyakorlati elemeket, a bevételre/piaci 

részesedésre és a kockázatokra vonatkozóan, amely szoros hasonlóságot mutat a marketingben 

is gyakran használt BCG mátrix-szal. (FEKETE, 2011) 

 

 



 

15. táblázat 
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 Legjobb gyakorlatok Vezetői gyakorlatok 

A legjobb gyakorlatok azok, amelyek 

folyamatosak, struktúráltak és 

megismételhetők. Pozitív hatásuk az 

ellátási lánc teljesítményére bizonyított.  

A vezető gyakorlatok új technológiát, 

tapasztalatot, tudást, vagy radikális 

folyamatokat, újításokat jelentenek. 

Hátrány, hogy ezeknek a gyakorlatoknak a 

bevezetése nem könnyű, mivel speciális 

technológiát, tudás igényel. Továbbá, ezek a 

gyakorlatok korábban nem voltak tesztelve. 
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 Közös/Hagyományos gyakorlatok „Szegényes” gyakorlatok 

Sokak által használt gyakorlatokról van 

szó, amelyek nem jelentenek jelentős 

költség vagy versenyelőnyt más 

gyakorlatokon túlmenően. 

Ezeket a tényezőket olyan szereplők 

használjak, amelyeknek az ellátási láncban 

betöltött teljesítménye alacsony. 

ALACSONY/MÉRSÉKELT 

KOCKÁZAT 
Magas kockázat 

4. Emberi tényezők 

A SCOR-modell az emberi tényezők hatását is értékeli, mégpedig az emberek három fő 

csoportjának: a vevők, a munkatársak és a vezetők vonatkozásában. A 4 kulcstényező a 

következő: szakértelem, tapasztalat, adottság, képzés és alkalmasság.  A vállalatok a SCOR 

modell alkalmazásával és az emberi tényező figyelembevételével a vevők számára kedvező 

szervezetet tudnak kialakítani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. táblázat 

 Előnyök Hátrányok 
B
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B
S

C
 

(1
9
9
2
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- átlátható és naprakész stratégiát biztosít 

- feltárja és megerősíti az ok-okozati kapcsolatokat 

- a vállalat egészére vonatkozóan alakít ki kommunikációs 

stratégiát 

- teljesítményvizsgálatok végzése szervezeti tanulás és 

stratégia fejlesztése 

- stratégiai kezdeményezéseket támogat és szervez 

- a stratégia és az egyéni célok összehangolása 

- pénzügyi és nem pénzügyi tényezők  

 
 

- Túl nagy hangsúly a vevő szempontjaira  hallgatólagosan elsiklik 

a szélesebb piaci szempontok fölött 

- Nem foglalkozik érdemben azzal a hozzájárulással, amelyet a cég 

feladatai és céljai eléréséhez az alkalmazottak és beszállítók nyújtanak 

- A cég működése során használt környezet meghatározásakor az adott 

környezet szerepét figyelmen kívül hagyja 

- Az érintett szereplők hozzájárulásának felmérése során nem tisztázza 

a teljesítménymérés módját 

- Nem mutat rá kellőképpen a „motivált alkalmazottak” jelentőségére, 

annak ellenére sem, hogy ez a tényező a szolgáltatási szférában 

kikerülhetetlen 
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1
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- a mérések kiválasztásának folyamata előtt vizsgálja az adott 

cég kidolgozott stratégiáját a teljesítmény mérés biztos 

alapokon nyugszik  

- a korábbi teljesítménymérési módszerek kialakításánál 

elhanyagolt szereplőket (mint pl. alkalmazottak, 

beszállítók, vagy közvetítők) is figyelembe veszi  a korábbi, 

„hagyományos” teljesítményméréseken túlmutat  

- keveset árul el arról, hogy maga a teljesítménymérés hogyan kerül 

végrehajtásra 

- igen kevés, sőt szinte semmilyen figyelmet nem fordít arra, hogy az 

adott vállalatoknál milyen, esetleg már meglévő teljesítménymérési 

rendszereket alkalmaznak. 
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- figyelembe veszi a teljes ellátási lánc teljesítményét 

- egyensúlyi megközelítés 

- az ellátási lánc teljesítménye in multiple dimensions 

- nem terjed ki az összes üzleti folyamatra és tevékenységre 

- nem foglalkozik részletesen a képzéssel, a minőséggel, az 

információtechnológiával és az adminisztrációval 

Forrás: Németh (2009) és Szegedi (2012) 
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