
 



Azonosító Kategória Kérdés szövege 

TM_01_TevmenTárgya1.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya Az értékteremtő folyamat erőforrások beszerzése, kezelése és felhasználása abból a célból, hogy a fogyasztónak, illetve a vevőnek értéket állítsunk elő. 

TM_01_TevmenTárgya2.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

A termelés nem más, mint az a tevékenység-csoport, mely biztosítja, hogy a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználásával más 
erőforrásokon tartós változásokat végrehajtva új javakat hozzunk létre.  

TM_01_TevmenTárgya3.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

A logisztikát olyan tevékenységek rendszereként értelmezzük, mely biztosítja, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termékek a 
megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben és választékban álljanak rendelkezésre.  

TM_01_TevmenTárgya4.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A logisztikai rendszer három alrendszerből tevődik össze: a beszerzés, a termelés ellátása és az értékesítés logisztikai alrendszereiből.  

TM_01_TevmenTárgya5.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A vállalat értékteremtő folyamatát funkcionális szempontból két fő folyamatra, a termelési és a logisztikai folyamatra bonthatjuk.  

TM_01_TevmenTárgya6.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A vállalat értékteremtő folyamatát felbonthatjuk tervezési és megvalósítási (azaz kivitelezési) folyamatokra.  

TM_01_TevmenTárgya7.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya Az értékteremtő folyamat szűkebb fogalom, mint a logisztika.  

TM_01_TevmenTárgya8.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A logisztika és a termelési logisztika szinonim fogalmak.  

TM_01_TevmenTárgya9.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya Rendelésre gyártásról beszélünk, ha a termelési folyamatot a konkrét vevői igények ismeretében indítjuk el.  

TM_01_TevmenTárgya10.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

Készletre gyártás esetén a termelési folyamat megkezdésekor a vevő konkrét személye még nem ismert, a termelés egy előrejelzett, becsült kereslet 
alapján indul meg.  

TM_01_TevmenTárgya11.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya .11. Készletre gyártás esetén a vevői igények adottak, a vevői elvárások, szükségletek pontos ismeretében indulnak meg az értékteremtő folyamatok. 

TM_01_TevmenTárgya12.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A logisztika konkrét megvalósítási, kivitelezési folyamatát logisztikai vevőkiszolgálási folyamatnak nevezzük.  

TM_01_TevmenTárgya13.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A logisztika vevőkiszolgálás folyamata magába a logisztika tervezési tevékenységét is. 

TM_01_TevmenTárgya14.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

Egy termékhez kapcsolódóan a logisztikai vevőkiszolgálási folyamat részfolyamatai a következők: Rendelés fogadása és feldolgozása, a vevőspecifikus 
raktári folyamatok elvégzése, készletezés és szállítás.  

TM_01_TevmenTárgya15.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya Egy termékhez kapcsolódóan a logisztikai vevőkiszolgálási folyamat részfolyamatai a következők: Rendelés fogadása és feldolgozása, készletezés és szállítás.  

TM_01_TevmenTárgya16.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

Egy termékhez kapcsolódóan a logisztikai vevőkiszolgálási folyamat részfolyamatai a következők: A vevőspecifikus raktári folyamatok elvégzése, készletezés 
és szállítás. 

TM_01_TevmenTárgya17.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

Az ellátási lánc értékteremtő – termelési és logisztikai – folyamatok együttműködő szervezeteken (vállalatokon) átívelő sorozata, mely vevői igények 
kielégítésére alkalmas terméket, illetve szolgáltatást hoz létre.  

TM_01_TevmenTárgya18.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A logisztikai szolgáltató vállalat olyan külső szolgáltató, amely a megbízó vállalat logisztikai folyamatát, vagy annak egyes részfolyamatait átvállalja, végzi. 

TM_01_TevmenTárgya19.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A logisztikai szolgáltatás és a logisztikai szolgáltató szinonim fogalmak.  



TM_01_TevmenTárgya20.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

Azt a vezetői döntést, mely során meghatározódik, hogy adott termék (és/vagy szolgáltatás) előállításához és vevőhöz történő eljuttatásához szükséges 
komplex értékteremtő folyamat elemeiből melyek azok amelyet maga a vállalat, s melyek azok, melyeket az ellátási láncban vele együttműködő partnerek 
végeznek „venni, vagy gyártani” döntésnek nevezzük.  

TM_01_TevmenTárgya21.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A kiszervezés és a „venni, vagy gyártani” döntése szinonim fogalmak.  

TM_01_TevmenTárgya22.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A” venni, vagy gyártani” döntés tartalmazza a kiszervezés és a visszaszervezés, tehát az outsourcing és az insourcing kérdéseket is.  

TM_01_TevmenTárgya23.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya Az ellátási lánc folyamatai termelési és logisztikai folyamatok.  

TM_01_TevmenTárgya24.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

Az ellátási láncnak azt a szereplőjét, mely a fogyasztói érték biztosításában kulcsjelentőségű termék- és szolgáltatáscsomag magját, központi elemét 
létrehozza, központi vállalatnak is szokás nevezni  

TM_01_TevmenTárgya25.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

Az ellátási lánc tipikus szereplője a központi vállalat, a közvetlen beszállító és a közvetlen megrendelő, a logisztikai szolgáltatók és maga a végső fogyasztó 
is. 

TM_01_TevmenTárgya26.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya Az ellátási lánc logisztikai szolgáltató vállalatok láncszerű összekapcsolódása.  

TM_01_TevmenTárgya27.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

A vállalati működés folyamat alapú megközelítése során az egyes összetartozó tevékenységeket az általuk létrehozott érték (pl. a vevő, mint kiemelt 
érintett számára teremtett érték) mentén határozzuk meg.  

TM_01_TevmenTárgya28.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya 

Egy vállalat termelési folyamatára vagy a rendelésre gyártás, vagy a készletre gyártás a jellemző, a kettő egy cég esetében soha nem jelenthet meg 
párhuzamosan. 

TM_01_TevmenTárgya29.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A logisztika tervezési folyamatát logisztikai vevőkiszolgálási folyamatnak nevezzük.  

TM_01_TevmenTárgya30.IH 
Tevékenységmenedzsment 
tárgya A logisztikai vevőkiszolgálási folyamat egyaránt tartalmazza a logisztikai tervezési és megvalósítási folyamat-elemeit.  

TM_02_Folyamat1.IH Készletek a folyamatokban 
A folyamatot olyan összetett tevékenységrendszerként értelmezzük, amely erőforrások (inputok) felhasználásával a folyamat megrendelő számára értéket képviselő 
outputot állít elő.  

TM_02_Folyamat2.IH Készletek a folyamatokban 
A folyamatot olyan összetett tevékenységrendszerként értelmezzük, amely erőforrások (inputok) felhasználásával a folyamat megrendelő számára értéket képviselő 
outputot állít elő.  

TM_02_Folyamat3.IH Készletek a folyamatokban A támogató jellegű tevékenységeket üzleti értéket teremtő folyamatoknak nevezzük.  

TM_02_Folyamat4.IH Készletek a folyamatokban A vállalat külső megrendelőjének létrehozott érték teremtésében közvetlenül részt vállaló folyamatokat üzleti értéket teremtő folyamatoknak is nevezzük.  

TM_02_Folyamat5.IH Készletek a folyamatokban Egy vállalatnál a támogató jellegű tevékenységek nem teremtenek értéket.  

TM_02_Folyamat6.IH Készletek a folyamatokban A vállalat működésének egésze nem értelmezhető egy folyamatként. Az csakis, mint kisebb folyamatok összekapcsolódásaként fogható fel.  

TM_02_Folyamat7.IH Készletek a folyamatokban 
Egy vállalat folyamatrendszerének elemzési céllal készített felbontását és az egyes folyamatok részletezettségének mértékét és szintjét elsődlegesen az elemzés célja 
határozza meg.  

TM_02_Folyamat8.IH Készletek a folyamatokban 
Egy vállalat folyamatrendszerének elemzési céllal készített felbontását és az egyes folyamatok részletezettségének mértékét és szintjét elsődlegesen a folyamat 
technológiai jellemzői határozzák meg.  

TM_02_Folyamat9.IH Készletek a folyamatokban Azokat a folyamatokat, amelyek teljes egészében egy adott vállalti funkción, szervezeti egységen belül mennek végbe, funkcionális folyamatoknak nevezzük. 

TM_02_Folyamat10.IH Készletek a folyamatokban Azokat a folyamatokat, amelyek több funkción, szervezeti egységen keresztül kerülnek megvalósításra, keresztfunkcionális folyamatnak nevezzük.  

TM_02_Folyamat11.IH Készletek a folyamatokban A keresztfunkcionális folyamat lényege, hogy elkülöníti egymástól az alapvető és a támogató jellegű folyamatokat.  



TM_02_Folyamat12.IH Készletek a folyamatokban Funkcionális folyamatnak neveztük azokat a folyamatokat, melyek több funkción, szervezeti egységen keresztül kerülnek megvalósításra.  

TM_02_Folyamat13.IH Készletek a folyamatokban A folyamatok lebontását a folyamat dekomponálásának is nevezzük.  

TM_02_Folyamat14.IH Készletek a folyamatokban A folyamatok dekomponálásáról akkor beszélünk, amikor egy új vállalat folyamatait és azok kapcsolatrendszerét rakjuk össze.  

TM_02_Folyamat15.IH Készletek a folyamatokban A funkcionális folyamattérkép a folyamatok sajátos ábrázolási módja, melyben az egyes folyamat-elemekhez hozzárendeljük a végzésükért felelős funkciókat is. 

TM_02_Folyamat16.IH Készletek a folyamatokban 
A funkcionális folyamattérkép a folyamatok olyan ábrázolási módja, melyben az egyes folyamat-elemekhez hozzárendeljük a végzésük során kritikus erőforrás-elemeket 
is. 

TM_02_Folyamat17.IH Készletek a folyamatokban Az időosztásos folyamattérkép a folyamatok olyan ábrázolási módja, melyben az egyes folyamat-elemekhez hozzárendeljük a végzésük során elvárt határidőket is. 

TM_02_Folyamat18.IH Készletek a folyamatokban 
Az időosztásos folyamattérkép a folyamatok olyan ábrázolási módja, melyben az egyes folyamat-elemekhez hozzárendeljük a végzésükhöz szükséges tényleges időigényt 
is.  

TM_02_Folyamat19.IH Készletek a folyamatokban A radikális folyamatfejlesztés során jellemzően változik a vállalat számos, akár összes lényeges szervezeti jellemzője is.  

TM_02_Folyamat20.IH Készletek a folyamatokban A radikális folyamatfejlesztés során jellemzően nem változnak a vállalat lényeges szervezeti jellemzői.  

TM_02_Folyamat21.IH Készletek a folyamatokban A radikális folyamatfejlesztésnek jellemzően nagy a tőkeigénye.  

TM_02_Folyamat22.IH Készletek a folyamatokban A radikális folyamatfejlesztés egyik típusa az inkrementális folyamatfejlesztés. 

TM_02_Folyamat23.IH Készletek a folyamatokban Az üzleti folyamatok újratervezése (business process reengineering) a radikális folyamatfejlesztés egyik típusa.  

TM_02_Folyamat24.IH Készletek a folyamatokban Az inkrementális folyamatfejlesztést jellemzően a szervezet alsóbb szinten elhelyezkedő vezetői irányítják és nem nagy a tőkeigénye.  

TM_02_Folyamat25.IH Készletek a folyamatokban Az inkrementális folyamatfejlesztés során a célul tűzött teljesítménymutató jellemzően kisebb, mint 30%-kal javul.  

TM_02_Folyamat26.IH Készletek a folyamatokban Az inkrementális folyamatfejlesztés jellemzően lépésről lépésre valósul meg.  

TM_02_Folyamat27.IH Készletek a folyamatokban A benchmarking a folyamatfejlesztés egy típusa.  

TM_02_Folyamat28.IH Készletek a folyamatokban A benchmarking a folyamatfejlesztés eszköze, mely során sor kerül a máshol már bevált gyakorlatok, megoldások felkutatására és elemzésére.  

TM_02_Folyamat29.IH Készletek a folyamatokban Jelentőség szerint a folyamatokat mag és támogató folyamatokra bonthatjuk.  

TM_02_Folyamat30.IH Készletek a folyamatokban A művelet folyamat.  

TM_03_Teljesítmény1.IH A folyamatok teljesítménye  
A vállalat komplex üzleti folyamatainak teljesítményét a Tevékenységmenedzsment tárgy e folyamat által a vállalati működés érintettjei számára létrehozott értékkel 
ragadja meg.  

TM_03_Teljesítmény2.IH A folyamatok teljesítménye A Tevékenységmenedzsment tárgy az értékteremtés szempontjából kiemelt érintettként kezeli a tulajdonost. 

TM_03_Teljesítmény3.IH A folyamatok teljesítménye A Tevékenységmenedzsment tárgy az értékteremtés szempontjából kiemelt érintettként kezeli a vevőt.  

TM_03_Teljesítmény4.IH A folyamatok teljesítménye A vevői érték egy adott termék- és szolgáltatáscsomag észlelt hasznának és észlelt költségének a különbözősége.  

TM_03_Teljesítmény5.IH A folyamatok teljesítménye A vevői érték egy adott termék- és szolgáltatáscsomag észlelt hasznával egyenlő.  

TM_03_Teljesítmény6.IH A folyamatok teljesítménye A vevői érték egy adott termék- és szolgáltatáscsomagnak a vállalat kontrolling rendszerének segítségével mért hasznának és költségének a különbözősége.  

TM_03_Teljesítmény7.IH A folyamatok teljesítménye Egy adott termék használati értékének biztosításáért elsősorban a termelés, míg a hely- és időértékének létrehozásáért a logisztika felel.  

TM_03_Teljesítmény8.IH A folyamatok teljesítménye A vevőkiszolgálás minősége és a logisztikai vevőkiszolgálási színvonal szinonim fogalmak. 

TM_03_Teljesitmeny9.IH A folyamatok teljesítménye A logisztikai vevőkiszolgálási folyamat minősége része a teljes vevőkiszolgálási folyamat minőségének, tehát annál szűkebb fogalom.  

TM_03_Teljesitmeny10.IH A folyamatok teljesítménye A logisztikai vevőkiszolgálási folyamat minősége az ún. logisztikai vevőkiszolgálási színvonal.  

TM_03_Teljesitmeny11.IH A folyamatok teljesítménye A logisztikai vevőkiszolgálási színvonal a logisztikai folyamat kiemelt teljesítménymutatója.  

TM_03_Teljesitmeny12.IH A folyamatok teljesítménye A logisztikai vevőkiszolgálási színvonal a vevői elégedettséget befolyásoló fontos teljesítménydimenzió, melyet számos konkrét teljesítménymutatóval lehet mérni. 

TM_03_Teljesitmeny13.IH A folyamatok teljesítménye 
A vevőkiszolgálás minőségét két elemre bonthatjuk: az adott termék- és szolgáltatáscsomag adás-vételét, azaz a tranzakciót megelőző minőségelemekre és a tranzakció 
alatti elemekre.  



TM_03_Teljesitmeny14.IH A folyamatok teljesítménye 
A vevőkiszolgálás minőségét három elemre bonthatjuk: az adott termék- és szolgáltatáscsomag adás-vételét, azaz a tranzakciót megelőző minőségelemekre, a tranzakció 
alatti és az azt követő minőség elemekre. 

TM_03_Teljesitmeny15.IH A folyamatok teljesítménye A logisztikai vevőkiszolgálási színvonal mutatói közé tartozik a termék rendelkezésre állásának mutatója, a rendelési tételnagyság, vagy például a szállítási határidő. 

TM_03_Teljesitmeny16.IH A folyamatok teljesítménye A logisztikai vevőkiszolgálási színvonal mutatói közé tartozik a termék rendelkezésre állásának mutatója, a szállítási határidő, de a szállítási költség is.  

TM_03_Teljesitmeny17.IH A folyamatok teljesítménye A logisztikai szolgáltatás minőségének hagyományos mutatóit szokás a kapcsolattartás szolgáltatási színvonalaként is megnevezni. 

TM_03_Teljesitmeny18.IH A folyamatok teljesítménye A logisztikai szolgáltatás minőségének hagyományos mutatóit szokás a fizikai árueljuttatás kiszolgálási színvonalának is nevezni. 

TM_03_Teljesitmeny19.IH A folyamatok teljesítménye 
A kapcsolattartás szolgáltatási színvonalának dimenziói közé tartozik a személyes kapcsolatok minősége, vagy a vevővel kapcsolatot tartó emberek 
problémamegoldásának minősége.  

TM_03_Teljesitmeny20.IH A folyamatok teljesítménye A logisztikai költségek a létrehozott termék (és/vagy szolgáltatás) megrendelőhöz történő eljuttatásának költsége.  

TM_03_Teljesitmeny21.IH A folyamatok teljesítménye A logisztikai költség egyenlő a szállítási költségekkel. 

TM_03_Teljesitmeny22.IH A folyamatok teljesítménye A raktározási és a készletezési költség szinonim fogalmak. 

TM_03_Teljesitmeny23.IH A folyamatok teljesítménye 
A raktározási költség a raktár fenntartásának és működtetésének költségeit foglalja magában, míg a készletezési költség a készlet tartásának költsége, melyet alapvetően 
a készletbe fektetett tőke költségével mérhetünk.  

TM_03_Teljesitmeny24IH A folyamatok teljesítménye 
A költségek közötti átváltások (trade-off) azt jelentik, hogy az értékteremtő folyamatok költségei között átváltások lehetnek, azaz egy adott vezetői döntés hatására az 
egyik költségtípus ugyan csökkenhet, de gyakran más költségek ezzel párhuzamosan növekednek.  

TM_03_Teljesitmeny25.IH A folyamatok teljesítménye 
A teljes költség koncepciója azt jelenti, hogy a döntéseket nem egy-egy kiemelt költség szempontjából mérlegeljük, hanem figyelembe vesszük az egyes költségek közötti 
esetleges átváltásokat is.  

TM_03_Teljesitmeny26.IH A folyamatok teljesítménye Az értékteremtő folyamat teljesítménymutatóit két nagy csoportra bonthatjuk, az eredmény- és a folyamatmutatók csoportjaira. 

TM_03_Teljesitmeny27.IH A folyamatok teljesítménye A kapacitáskihasználtság, vagy a termelékenység mutatója az eredménymutatók csoportjába tartozik.  

TM_03_Teljesitmeny28.IH A folyamatok teljesítménye A kapacitáskihasználtság, vagy a termelékenység mutatója a folyamatmutatók csoportjába tartozik.  

TM_03_Teljesitmeny29.IH A folyamatok teljesítménye 
Az eredménymutatók az értékteremtő folyamatok által létrehozott termék- és szolgáltatáscsomagnak (a folyamat outputjának) a vevői érték szempontjából kiemelt 
teljesítményét mérik.  

TM_03_Teljesitmeny30.IH A folyamatok teljesítménye 
A folyamatmutatók az értékteremtő folyamat belső teljesítményét mérik, melyek jellemzően önmagukban nem fontosak a vevő számára, bár nyilvánvalóan befolyásolják 
az eredménymutatók alakulását.  

TM_04_Tervezés1.IH A megvalósítás tervezése  Válasz alapú működésről akkor beszélünk, ha az értékteremtő folyamatokat a végső fogyasztói igények ismeretében valósítják meg. 

TM_04_Tervezés2.IH A megvalósítás tervezése Előrejelzés alapú működésnél az értékteremtő folyamatok a konkrét vevői igények ismeretének hiányában mennek végbe. 

TM_04_Tervezés3.IH A megvalósítás tervezése Válasz alapú működésről akkor beszélünk, ha az értékteremtő folyamatok a konkrét vevői igények ismeretének hiányában mennek végbe.  

TM_04_Tervezés4.IH A megvalósítás tervezése Előrejelzés alapú működésnél az értékteremtő folyamatok a végső fogyasztói igények ismeretében valósulnak meg.  

TM_04_Tervezés5.IH A megvalósítás tervezése A szétkapcsolási pont az értékteremtő folyamaton belül a termelési és a logisztikai folyamatok találkozását jelöli.  

TM_04_Tervezés6.IH A megvalósítás tervezése A szétkapcsolási pont a válasz és az előrejelzés alapú működési logika találkozási pontját jelöli.  

TM_04_Tervezés7.IH A megvalósítás tervezése A szétkapcsolási pont helye stratégiai döntés eredményeként alakul ki. 

TM_04_Tervezés8.IH A megvalósítás tervezése A szétkapcsolási pont helye a különböző ellátási láncokban mindig ugyan ott található.  

TM_04_Tervezés9.IH A megvalósítás tervezése Az előrejelzés alapú működésnél a vevői igények még nem ismertek, a reálfolyamatok megvalósítását a várható igények alapján indítják el.  

TM_04_Tervezés10.IH A megvalósítás tervezése A várható igények meghatározására két alapvető módszer áll rendelkezésre: a kereslet-előrejelzés módszertana és a szükségletek származtatásának módszertana. 

TM_04_Tervezés11.IH A megvalósítás tervezése A várható igények meghatározására két rendelkezésre álló módszertan az anyagszükségletek tervezése és az elosztási erőforrás-tervezési rendszer.  

TM_04_Tervezés12.IH A megvalósítás tervezése A kereslet előrejelzése és a szükségletek származtatása az értékteremtő folyamatok tervezési tevékenységeinek középtávú döntései közé tartozik.  



TM_04_Tervezés13.IH A megvalósítás tervezése A hagyományos keresletelőrejelzés egy becslési folyamat. Lényege, hogy a múltbéli adatok alapján becsüljük a jövőbeli várható keresletet.  

TM_04_Tervezés14.IH A megvalósítás tervezése Egy adott ellátási láncban a keresletelőrejelzés és a szükségletek származtatásának módszerét kiegészítő jelleggel is használhatják. 

TM_04_Tervezés15.IH A megvalósítás tervezése Az elosztási erőforrás-tervezési rendszer többszintű, közvetett elosztásnál alkalmazható. 

TM_04_Tervezés16.IH A megvalósítás tervezése Az elosztási erőforrás-tervezési rendszer a közvetlen elosztásnál alkalmazható.  

TM_04_Tervezés17.IH A megvalósítás tervezése A forrás- célállomás háló az elosztási rendszer struktúráját mutatja meg. 

TM_04_Tervezés18.IH A megvalósítás tervezése A forrás-célállomás háló az elosztási erőforrás-tervezési rendszer egyik inputja.  

TM_04_Tervezés19.IH A megvalósítás tervezése A forrás-célállomás háló az anyagszükséglet-tervezési rendszer egyik inputja. 

TM_04_Tervezés20.IH A megvalósítás tervezése 
A számításoknál figyelembe veendő függőségi viszonyokat az elosztási erőforrás-tervezési rendszerben a forrás-célállomás háló, míg az anyagszükséglet tervezési 
rendszervben az anyagjegyzék mutatja meg. 

TM_04_Tervezés21.IH A megvalósítás tervezése Az elosztási erőforrás-tervezési rendszer alkalmazásával megadhatjuk egy termék termelési vezérprogramját.  

TM_04_Tervezés22.IH A megvalósítás tervezése 
Az elosztási erőforrás-tervezési rendszer alkalmazásával megadhatjuk egy termék előállításához szükséges alapanyagok és részegységek időben ütemezett és 
mennyiségileg is specifikált tervét.  

TM_04_Tervezés23.IH A megvalósítás tervezése 
Az anyagszükséglet-tervezési rendszer alkalmazásával megadhatjuk egy termék előállításához szükséges alapanyagok és részegységek időben ütemezett és mennyiségileg 
is specifikált tervét.  

TM_04_Tervezés24IH A megvalósítás tervezése 
Az anyagjegyzék olyan információbázis, mely rögzíti, hogy az egyes független keresletű termékre az egységnyi végtermék előállításához szükséges alapanyagok, 
részegységek szükséges mennyiségét az előállítási folyamat valamennyi gyártási fázisára.  

TM_04_Tervezés25.IH A megvalósítás tervezése Függő keresletű termékről akkor beszélünk, ha az adott termék iránt jelentkező kereslet kapcsolatban van egy másik termék keresletével  

TM_04_Tervezés26.IH A megvalósítás tervezése A vállalat piacon értékesített termékei, így a végtermékek független keresletű termékek  

TM_04_Tervezés27.IH A megvalósítás tervezése Egy autóalkatrész minden esetben függő keresletű termék kategóriájába tartozik.  

TM_04_Tervezés28.IH A megvalósítás tervezése Az anyagszükséglet tervezése a függő keresletű termékek iráni igény meghatározását célozza.  

TM_04_Tervezés29.IH A megvalósítás tervezése Az anyagszükséglet tervezése a független keresletű termékek iráni igény meghatározását célozza. 

TM_04_Tervezés30.IH A megvalósítás tervezése A zárt láncú MRP nem csak az anyagi erőforrások tervezését végzi, de a kapacitások tervezését is. 

TM_05_Term-szolg1.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A méretgazdaságosság elve alapján a nagyobb mennyiségben létrehozott termék/szolgáltatás magasabb egységköltséget eredményez. 

TM_05_Term-szolg2.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A méretgazdaságosság elve alapján egy bizonyos határon belül a nagyobb mennyiségben létrehozott termék/szolgáltatás alacsonyabb egységköltséget eredményez. 

TM_05_Term-szolg3.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Az egyedi termék más termékektől eltérő tulajdonságokkal bír, de tömegesen állítják elő. 

TM_05_Term-szolg4.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Az egyedi termék egyedi tervek alapján készül, egyet vagy legfeljebb korlátozott számban állítják elő, más termékektől eltérő tulajdonságokkal bír. 

TM_05_Term-szolg5.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A standard termék esetén nem lehet kihasználni a méretgazdaságosság nyújtotta előnyöket. 

TM_05_Term-szolg6.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A standard termék rutinszerűen, (többnyire) tömegesen kerül előállításra a gyártóknál. 

TM_05_Term-szolg7.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok 

A termelési technológia szinonimája a gyártási technológia, mely alatt a termékek/szolgáltatások előállítása során alkalmazott gépek, berendezések, eljárások összességét 
értjük. 

TM_05_Term-szolg8.IH Termelési és szolgáltatási A termelési technológia szinonimája a terméktechnológia, mely a termékek/szolgáltatások előállítása során alkalmazott gépek, berendezések, eljárások összességét 



folyamatok jelenti. 

TM_05_Term-szolg9.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Az olcsó tömegtermékek költségszerkezete nem bírja el a jól képzett, drága szakemberek bérét.  

TM_05_Term-szolg10.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A specializált gépekkel való gyártáshoz csak akkor térül meg, ha drága, egyedi termékeket gyártunk.  

TM_05_Term-szolg11.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok 

A gyártási folyamattípusok vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy minél közelebb kerülünk a tömegszerűen gyártott termékekhez, annál nagyobb a nyújtott 
termékválaszték. 

TM_05_Term-szolg12.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A sorozatgyártás során egy szűk termékkört kínálunk, melyeket részben specializált berendezéseken állítunk elő kisebb-nagyobb sorozatokban. 

TM_05_Term-szolg13.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A projektgyártás az egyedi gyártás speciális esete, melynek során többfunkciós gépek segítségével egy üzemben történik az adott termék előállítása. 

TM_05_Term-szolg14.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A projektgyártás az egyedi gyártás speciális esete, ahol többfunkciós gépeket kell a helyszínre szállítani a termék előállításához. 

TM_05_Term-szolg15.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Az egyedi gyártás során jellemző a speciális rendeltetésű gépek, eszközök használata, melyek az előállítható termékek tekintetében rugalmasságot biztosítanak. 

TM_05_Term-szolg16.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Az egyedi gyártással előállított termékek különlegessége az egyediségükben rejlik, amely a gyártás során alkalmazott speciális rendeltetésű gépeknek köszönhető. 

TM_05_Term-szolg17.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A sorozatgyártás esetén a termékváltozatok száma kevesebb, mint az egyedi gyártásnál. 

TM_05_Term-szolg18.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok 

A sorozatgyártás esetén jellemző, hogy minél nagyobb a kereslet, annál nagyobb lehet a specializáció foka, azaz annál több változatban fog egy termék egy gyártósoron 
készülni. 

TM_05_Term-szolg19.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok 

Folyamatrendszerre jellemző, hogy a gépek a műveletek lényegi részeit elvégzik, így a gyártósoron dolgozóknak ebben a rendszerben van szükségük a legkevesebb 
szaktudásra. 

TM_05_Term-szolg20.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A folyamatrendszerre jellemző, hogy a gépek a gyártási lépések sorrendiségének megfelelően kerülnek elhelyezésre. 

TM_05_Term-szolg21.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A folyamatiparnál meghatározó, a gyártott termék jellemző nem diszkrét volta.  

TM_05_Term-szolg22.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A folyamatipar esetében alacsony fokú specializációról és kis volumenekről beszélhetünk. 

TM_05_Term-szolg23.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Tömeges testreszabás esetén a technológiai, szervezeti és folyamatmegoldások rugalmatlanok. 

TM_05_Term-szolg24.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A tömeges testreszabás legfejlettebb módja, amikor a terméktervet is a fogyasztó igényeihez alakítják. 

TM_05_Term-szolg25.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A gépelvű üzemberendezés esetén rövidebb az átfutási idő, a szállítási távolság és alacsonyabbak a termelésközi készletek, mint a termékelvű üzemberendezés esetén. 

TM_05_Term-szolg26.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A gépelvű üzemberendezés rugalmasabban képes kezelni a vevői igények változását, mint a termékelvű üzemberendezés. 

TM_05_Term-szolg27.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A termékelvű üzemberendezés rugalmasabban képes kezelni a vevői igények változását, mint a gépelvű üzemberendezés. 

TM_05_Term-szolg28.IH Termelési és szolgáltatási A termékelvű üzemberendezés biztosítja az átfutási idő, a szállítási távolság, és a termelésközi készletek alacsonyan tartását. 



folyamatok 

TM_05_Term-szolg29.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Az ütemezés annak eldöntése, hogy egy bizonyos rendszer adott elemén az arra kiosztott feladatok milyen sorrendben kerüljenek elvégzésre. 

TM_05_Term-szolg30.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Az ütemezés végrehajtása során folyamatosan figyelni kell a gyártásközi készletek mennyiségének alakulását. 

TM_05_Term-szolg31.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Az ütemezés két fő módja a statikus ütemezés és a kétgépes rendszerek esetén történő ütemezés. 

TM_05_Term-szolg32.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A LIFO szabály alapján az a termék kerül először feldolgozásra/értékesítésre, amelyik legelőször lépett be a rendszerbe. 

TM_05_Term-szolg33.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A LIFO szabály d. hátránya, hogy nem veszi figyelembe a termék lejárati idejét, szavatosságát. 

TM_05_Term-szolg34.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A SOT szabály szerinti ütemezés során a legkorábbi határidővel rendelkező termék kerül először feldolgozásra. 

TM_05_Term-szolg35.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A SOT szabály alkalmazásának előnye, hogy legtöbbször hatásosan csökkenthető a termelésközi készletek mennyisége, emellett alacsony marad a késő feladatok száma. 

TM_05_Term-szolg36.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A kapacitás egy megvalósult, mérhető jellemző, ami a múltról szól. 

TM_05_Term-szolg37.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A kapacitás a teljesítményt alulról határolja be. 

TM_05_Term-szolg38.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Az elméleti maximális kapacitás valós körülmények között, adott termelési, szolgáltatási feltételek mellett megvalósítható legnagyobb teljesítmény, vagy kibocsátás. 

TM_05_Term-szolg39.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok Az elméleti maximális kapacitás egy gép, alrendszer, vagy rendszer ideális körülmények között nyújtott legnagyobb teljesítménye. 

TM_05_Term-szolg40.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A tényleges kapacitáskihasználás  jellemzően alacsonyabb, mint az elérhető maximális kapacitás. 

TM_05_Term-szolg41.IH 
Termelési és szolgáltatási 
folyamatok A tényleges kapacitáskihasználás egy gép, alrendszer, vagy rendszer ideális körülmények között nyújtott legnagyobb teljesítménye. 

TM_06_Rend1.IH Rendelesfeldolgozas A rendelésfeldolgozás a konkrét vevői igény megjelenésétől a tényleges kivitelezés befejezéséig tart. 

TM_06_Rend2.IH Rendelesfeldolgozas A rendelésfeldolgozás feladata a rendelés fogadás és visszaigazolása, valamint annak rögzítése és továbbítása. 

TM_06_Rend3.IH Rendelesfeldolgozas A személyes ügyfélszolgálat előnye, hogy a kiszolgálási költségek fajlagosan alacsonyak. 

TM_06_Rend4.IH Rendelesfeldolgozas A telefonos ügyfélszolgálat előnye, hogy kényelmes és időtakarékos. 

TM_06_Rend5.IH Rendelesfeldolgozas Internetes ügyfélszolgálatot azon vállalatoknak érdemes létrehozniuk, amelyek nagy ügyfélkörrel rendelkeznek, illetve sokrétű szolgáltatást kínálnak. 

TM_06_Rend6.IH Rendelesfeldolgozas A kereskedelmi egységek globális és egyedi azonosítására a GTIN szám ad megoldást. 

TM_06_Rend7.IH Rendelesfeldolgozas A kereskedelmi egységek globális és egyedi azonosítására a GLN szám ad megoldást. 

TM_06_Rend8.IH Rendelesfeldolgozas A Globális kereskedelmi áruazonosító számok (GTIN) hosszúságukat tekintve lehetnek, 8, 12, 13, vagy 14 számjegyűek. 

TM_06_Rend9.IH Rendelesfeldolgozas A Globális kereskedelmi áruazonosító számok (GTIN) hosszúságukat tekintve 8 számjegyűek. 

TM_06_Rend10.IH Rendelesfeldolgozas A mindennapi életben leggyakrabban a 13 számjegyű GTIN-13 azonosító számmal találkozhaunk, a vonalkóddal ellátott termékeken. 

TM_06_Rend11.IH Rendelesfeldolgozas A logisztikai egység azonosítására szolgál a GS1 SSCC kódja 



TM_06_Rend12.IH Rendelesfeldolgozas A logisztikai egység egyedi azonosítására és nyomonkövetésére szolgál a GS1 GLN kódja 

TM_06_Rend13.IH Rendelesfeldolgozas A logisztikai folyamatokban az ellátási lánc szereplőit és a helyszíneket a GS1 Globális Helyazonosító Szám, a GLN-szám azonosítja. 

TM_06_Rend14.IH Rendelesfeldolgozas A logisztikai folyamatokban az ellátási lánc szereplőit és a helyszíneket a GTIN-szám azonosítja. 

TM_06_Rend15.IH Rendelesfeldolgozas A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek a termékek azonosítását és nyomonkövetését rádiófrekvenciás adatátvitelt alkalmazva biztosítják. 

TM_06_Rend16.IH Rendelesfeldolgozas Az RFID technológia ellátási láncokban való széleskörű elterjedését gátolja a globálisan elfogadott azonosítási szabvány hiánya. 

TM_06_Rend17.IH Rendelesfeldolgozas Az RFID technológia ellátási láncokban való széleskörű elterjedését gátolja az alacsony internet penetráció. 

TM_06_Rend18.IH Rendelesfeldolgozas 
Az EPCglobal Network képes biztosítani az ellátási lánc különböző szervezeteinek, hogy a lehető leggyorsabban reagálhassanak a logisztikai, kereskedelmi folyamatokban 
bekövetkező változásokra. 

TM_06_Rend19.IH Rendelesfeldolgozas A GTIN szám az elektronikus termékkód. 

TM_06_Rend20.IH Rendelesfeldolgozas Az EPC olyan azonosítási szabvány, amely RFID-tagek alkamazásával biztosítja egy termék egyedi azonosítását globális szinten. 

TM_06_Rend21.IH Rendelesfeldolgozas Az EDI üzleti dokumentumok vállalatok közötti elektronikus, szabványosított formában zajló cseréje. 

TM_06_Rend22.IH Rendelesfeldolgozas Az EDI üzleti dokumentumok vállalatok közötti cseréje. 

TM_06_Rend23.IH Rendelesfeldolgozas Az EDI célja, hogy elősegítse a nagymennyiségű adatcsere hatékony lebonyolítását. 

TM_06_Rend24.IH Rendelesfeldolgozas Az EDI-on keresztül üzleti dokumentumok strukturált formában, gépi feldolgozásra alkalmas módon cserélődnek. 

TM_06_Rend25.IH Rendelesfeldolgozas Egy-egy ellátási láncon, iparágon belül az EDI szabványokat tartalmazó tranzakciós csomagok biztosítják a partnerek közötti információcsere egységességét. 

TM_06_Rend26.IH Rendelesfeldolgozas A vállalatspecifikus EDI-rendszerek kialakulásához a vállalatok globális terjeszkedése vezetett. 

TM_06_Rend27.IH Rendelesfeldolgozas A vállalatspecifikus EDI-rendszereket multinacionális vállalatok és partnereik használják. 

TM_06_Rend28.IH Rendelesfeldolgozas 
Az értéknövelő hálózatok olyan szolgáltatók, akik a kommunikációs szabványohoz tartozó szabványos üzeneteket és információkat gyűjtik, amjd feldolgozás után 
továbbítják a felhasználóknak. 

TM_06_Rend29.IH Rendelesfeldolgozas Az értéknövelő hálózatok olyan alternatív szolgáltatók, akik nem a GS1-EDIFACT rendszer szerinti kommunikációs szabványokat terjesztik. 

TM_06_Rend30.IH Rendelesfeldolgozas A globális árukövető és helymeghatározó rendszer működésének alapköve az árura ragasztott RFID tag. 

TM_07_Készlet1.IH Készletek a folyamatokban Készletek alatt mindazon anyagi javakat, termékeket értjük, amelyek egy adott időpontban a vállalatnál rendelkezésre állnak. 

TM_07_Készlet2.IH Készletek a folyamatokban Készletek alatt mindazon anyagi javakat, termékeket értjük, amelyek egy adott időtartam alatt a vállalatnál rendelkezésre állnak. 

TM_07_Készlet3.IH Készletek a folyamatokban A biztonsági készlet és a spekulációs készlet szinonim fogalmak 

TM_07_Készlet4.IH Készletek a folyamatokban A biztonsági készletet nevezhetjük pufferkészletnek is. 

TM_07_Készlet5.IH Készletek a folyamatokban A rendelési költségek a külső rendelésfeladás elkészítésének költségét jelentik. 

TM_07_Készlet6.IH Készletek a folyamatokban A szállítóval való kommunikáció is része a rendelési költségeknek. 

TM_07_Készlet7.IH Készletek a folyamatokban A készletezési költség a készlettartás és a készlethiány költségeit is magában foglalja. 

TM_07_Készlet8.IH Készletek a folyamatokban A készlethiány rátája az egységnyi készletértékre egy meghatározott időszak alatt rárakódó költséget fejezi ki. 

TM_07_Készlet9.IH Készletek a folyamatokban A készlettartási ráta az egységnyi készletértékre egy meghatározott időszak alatt rárakódó költséget fejezi ki. 

TM_07_Készlet10.IH Készletek a folyamatokban A készlethiány bizonyos helyzetekben pótolható. 

TM_07_Készlet11.IH Készletek a folyamatokban Ha kevesebb a készlet, ritkábban kell rendelni. 

TM_07_Készlet12.IH Készletek a folyamatokban A (t,s) rögzített időközönként maximális készletszintre történő feltöltést jelent. 

TM_07_Készlet13.IH Készletek a folyamatokban A (s,S) készletezési mechanizmust kétraktáros készlettartás esetén használják. 

TM_07_Készlet14.IH Készletek a folyamatokban Az (s,q) készletezési mechanizmust kétraktáros készlettartás esetén használják. 



TM_07_Készlet15.IH Készletek a folyamatokban Tele kamion igénye esetén az (s,q) készletezési mechanizmus az ideális. 

TM_07_Készlet16.IH Készletek a folyamatokban Tele kamion igénye esetén a (t,q) készletezési mechanizmus az ideális. 

TM_07_Készlet17.IH Készletek a folyamatokban Az időszakos készletfigyelést a (t,S) készletezési mechanizmus támogatja. 

TM_07_Készlet18.IH Készletek a folyamatokban A készletezési mechanizmusok a „mikor és mennyit rendeljünk” kérdésekre adnak választ. 

TM_07_Készlet19.IH Készletek a folyamatokban A készletezési mechanizmusok a „mikor és hogyan rendeljünk” kérdésekre adnak választ. 

TM_07_Készlet20.IH Készletek a folyamatokban A fűrészfog modell az EOQ függvényszerű ábrázolása. 

TM_07_Készlet21.IH Készletek a folyamatokban A fűrészfog modell a (t,S) mechanizmus használatakor a készletelem szintű készletezési folyamatot leíró készletábra. 

TM_07_Készlet22.IH Készletek a folyamatokban A készletezés összköltsége a termékköltségből, a rendelési összköltségből és a készlettartási összköltségből épül fel. 

TM_07_Készlet23.IH Készletek a folyamatokban A készletezés összköltsége a rendelési összköltség és a készlettartási összköltség összege. 

TM_07_Készlet24IH Készletek a folyamatokban A gazdaságos rendelési mennyiség a rendelési és készlettartási összköltséget ábrázoló görbék metszéspontjában található. 

TM_07_Készlet25.IH Készletek a folyamatokban A készletezés összköltsége az EOQ pont felett kevésbé meredek, ezért a nagyobb mennyiségek rendelése nem okoz túl nagy költségnövekedést. 

TM_07_Készlet26.IH Készletek a folyamatokban Az ABC elemzés arra a paretoi elvre épít, hogy az anyagfajták átlagosan 20%-a teszi ki a készletezési költség nagyjából 80%-át. 

TM_07_Készlet27.IH Készletek a folyamatokban Az ABC elemzés arra a paretoi elvre épít, hogy az anyagfajták átlagosan 20%-a teszi ki az anyagköltség nagyjából 80%-át. 

TM_07_Készlet28.IH Készletek a folyamatokban Készletforgásnak nevezzük azt, hogy a rendelkezésre álló készlet mennyi időre elég. 

TM_07_Készlet29.IH Készletek a folyamatokban A készletfedezeti napoknak nevezzük azt, hogy a rendelkezésre álló készlet mennyi időre elég. 

TM_07_Készlet30.IH Készletek a folyamatokban A készletforgás azt mutatja, hogy adott értékű készletmennyiséget egy adott időszakban hányszor használnak fel. 

TM_08_Raktározás1.IH Raktározás A raktár és a disztribúciós központ szinonim fogalmak.  

TM_08_Raktározás2.IH Raktározás A disztribúciós központ az a raktártípust ragadja meg, mely a vállalat logisztikai rendszerének disztribúciós alrendszeréhez kapcsolódik. 

TM_08_Raktározás3.IH Raktározás 
Az árubontással működő raktár egy beszállítótól fogad árut, jellemzően nagy szállítási mennyiségben. Az árut készletre veszi, majd a konkrét vevői igény felmerülésekor, 
jellemzően kisebb kiszállítási egységekre bontva juttatja el a megrendelőhöz.  

TM_08_Raktározás4.IH Raktározás 
A közvetlen vevőkiszolgálással szemben az árubontással működő raktár a szállítási folyamatban realizálható méretgazdaságossági előnyök következtében alacsonyabb 
költségszintet biztosít. 

TM_08_Raktározás5.IH Raktározás 
A konszolidációs pontként működő raktár több beszállító partnerrel működik együtt. Ezek termékeiket nagy mennyiségekben szállítják be a raktárba, ahol azokat készletre 
veszik. A vevők rendeléseiket a széles termékportfólióra vonatkozóan adják le, ezért a kiszállítási mennyiségek is megnőnek, ami költségmegtakarításhoz vezet. 

TM_08_Raktározás6.IH Raktározás  
A konszolidációs pontként működő raktár egy beszállítótól fogad árut, jellemzően nagy szállítási mennyiségben. Az árut készletre veszi, majd a konkrét vevői igény 
felmerülésekor, jellemzően kisebb kiszállítási egységekre bontva juttatja el a megrendelőhöz. 

TM_08_Raktározás7.IH Raktározás 
Az árubontással működő raktár több beszállító partnerrel működik együtt. Ezek termékeiket nagy mennyiségekben szállítják be a raktárba, ahol azokat készletre veszik. A 
vevők rendeléseiket a széles termékportfólióra vonatkozóan adják le, ezért a kiszállítási mennyiségek is megnőnek, ami költségmegtakarításhoz vezet. 

TM_08_Raktározás8.IH Raktározás A késleltető raktár esetében a termék végső specifikációjáért felelős értékteremtő – sokszor gyártási jellegű – folyamatok egyes elemeit késleltetve, a raktárban végzik el.  

TM_08_Raktározás9.IH Raktározás A késleltető raktár nagy előnye, hogy a késleltetés következtében kevesebb lesz a készlettartási egységek száma és ezzel a készletszint is.  

TM_08_Raktározás10.IH Raktározás A késleltető raktár nagy előnye, hogy a szállítási tevékenységben elért nagy méretgazdaságosság miatt jelentős szállítási költségcsökkenést biztosít.  

TM_08_Raktározás11.IH Raktározás Az átrakási pont olyan speciális raktár, ahol a hangsúly nem a termék tárolásán és készletezésen, inkább a beérkező árun végzett manipulációs tevékenységen van.  

TM_08_Raktározás12.IH Raktározás Az átrakási pont abban különbözik a többi raktártípustól, hogy ott nem kerül sor a beérkező áru készletre vételére, készletezésére.  

TM_08_Raktározás13.IH Raktározás Az árubontással működő raktár abban különbözik a többi raktártípustól, hogy ott nem kerül sor a beérkező áru készletre vételére, készletezésére. 

TM_08_Raktározás14.IH Raktározás A késleltető raktár nagy előnye, hogy a késleltetés következtében kevesebb lesz a készlettartási egységek száma és ezzel a készletszint is. 

TM_08_Raktározás15.IH Raktározás A konszolidációs pontként működő raktár nagy előnye, hogy a késleltetés következtében kevesebb lesz a készlettartási egységek száma és ezzel a készletszint is.  



TM_08_Raktározás16.IH Raktározás A konszolidációs pontként működő raktár abban különbözik a többi raktártípustól, hogy ott nem kerül sor a beérkező áru készletre vételére, készletezésére. 

TM_08_Raktározás17.IH Raktározás A raktár fő folyamatának építőkövei az áruátvétel, a betárolás és szükség esetén áttárolás, a komissiózás, expediálás. 

TM_08_Raktározás18.IH Raktározás A raktár fő folyamatai közé tartozik a szállítás.  

TM_08_Raktározás19.IH Raktározás A vevői rendelésben specifikált igények készletről történő kigyűjtését komissiózásnak nevezzük.  

TM_08_Raktározás20.IH Raktározás  A komissiózási rendszert az alkalmazott áruelőkészítési rendszer jellege alapján két csoportba sorolhatjuk, a statikus és a dinamikus komissiózás csoportjaiba. 

TM_08_Raktározás21.IH Raktározás A komissiózási rendszert az alkalmazott informatikai rendszer jellemzői alapján két csoportba sorolhatjuk, a statikus és a dinamikus komissiózás csoportjaiba. 

TM_08_Raktározás22.IH Raktározás Statikus áruelőkészítés esetén a megrendelt áruféleségek komissiózására a tárolótérben, az adott termék megfelelő tárhelyeinek felkeresésével történik.  

TM_08_Raktározás23.IH Raktározás Dinamikus áruelőkészítés esetén a megrendelt áruféleségek komissiózására a tárolótérben, az adott termék megfelelő tárhelyeinek dinamikus felkeresésével történik.  

TM_08_Raktározás24IH Raktározás 
A dinamikus áruelőkészítési rendszernél a megrendelések összeállításához szükséges árufajtákat tartalmazó tárolási egységeket egy manipulációs térre viszik, ahol 
megtörténik a komissiózás. 

TM_08_Raktározás25.IH Raktározás 
A statikus áruelőkészítési rendszernél a megrendelések összeállításához szükséges árufajtákat tartalmazó tárolási egységeket egy manipulációs térre viszik, ahol már 
külön mozgás nélkül, statikusan megtörténhet a komissiózás.  

TM_08_Raktározás26.IH Raktározás A raktár befogadóképességét, technológiai kapacitását befolyásolja az alkalmazott tárolási technológia.  

TM_08_Raktározás27.IH Raktározás A raktár építészeti kapacitását befolyásolja az alkalmazott tárolási technológia. 

TM_08_Raktározás28.IH Raktározás A dinamikus raktárkapacitás a raktár manipulációs tevékenységével függ össze, azt mutatja meg, hogy annak mekkora a kapacitása, átbocsátóképessége.  

TM_08_Raktározás29.IH Raktározás 
A raktárkihasználási tényező a raktárban alkalmazott tárolási technológiától függ, és azt mutatja meg, hogy hogyan függ össze a raktár építészeti ás technológiai 
kapacitása.  

TM_08_Raktározás30.IH Raktározás 
Az alkalmazott komissiózási stratégiát az áruelőkészítés jellegén kívül befolyásolja a komissiózás folyamatának szervezési módja és az alkalmazott árukiszedési 
technológiai is.  

TM_09_Szall1.IH Szallitas A fuvarozó feladata  a szerződésben vállalt utasításnak megfelelően az áru továbbításának megszervezése. 

TM_09_Szall2.IH Szallitas A fuvarozó a fuvarozási szerződés keretében vállalja, hogy díj ellenében az árut a feladó állomásról a rendeltetési helyére továbbítja 

TM_09_Szall3.IH Szallitas A raklevél (bill of lading) egy szállítmányt kísérő dokumentum, amely értékpapírként is szolgál. 

TM_09_Szall4.IH Szallitas A paritások olyan szokványok, amelyek a fuvarozási díj szolgáltatástartalmát határozzák meg. 

TM_09_Szall5.IH Szallitas A paritások olyan szokványok, amelyek a fuvarozási szerződésben együttműködő felek fizetési kötelezettségeit rögzítik. 

TM_09_Szall6.IH Szallitas A szállítmány konszolidáció során arra kell törekedni, hogy a szállítójárműre rakodott áru egységrakományban foglaljon helyet. 

TM_09_Szall7.IH Szallitas A szállítmány konszolidáció célja a szállítójármű teljes megtöltése. 

TM_09_Szall8.IH Szallitas A túratervezés célja, hogy a szállítóeszközhöz rendelt rakomány eljuttatása és a célállomások ellátása minimális szállítási költség mellett vaósuljon meg. 

TM_09_Szall9.IH Szallitas 
A szállítási időablak azt jelenti, hogy az érzezésre megadott időponthoz képest bizonyos idővel (pl. 1 órával) korábbi és későbbi időpontban való érkezés esetén is 
pontosnak tekinthető a szállítás. 

TM_09_Szall10.IH Szallitas A szállítási költség minimalizálásakor tulajdonképpen a bejárt szállítási távolságot kell optimalizálni. 

TM_09_Szall11.IH Szallitas Az értéksűrűség a termék egységnyi tömegére (vagy térfogatára) vetített értéke. 

TM_09_Szall12.IH Szallitas A legfontosabb szállítási jellemző, amely befolyásolja a logisztikai szolgáltatás színvonalát és a szállítási költséget, a káresemény valószínűsége. 

TM_09_Szall13.IH Szallitas A vasúti szállítás előnye a jól kalkulálható tarifarendszer. 

TM_09_Szall14.IH Szallitas Az intermodásli fuvarozás azt jelenti, hogy egy áru eljuttatásában többféle jármű vesz részt. 

TM_09_Szall15.IH Szallitas A közúti szállítás a legsokoldalúbb és legrugalmasabb szállítási mód. 

TM_09_Szall16.IH Szallitas A légi szállítás a legsokoldalúbb és legrugalmasabb szállítási mód. 



TM_09_Szall17.IH Szallitas Kb. 750 km-nél nagyobb távolság és 50 tonnánál több áru szárazföldi szállítása esetén a vasút hatékonyabb szállítási mód mint a közút. 

TM_09_Szall18.IH Szallitas A vasúti szállítás részaránya a közlekedési ágak között évről-évre nő. 

TM_09_Szall19.IH Szallitas Az árutonna-kilométer egy szállítási mód által egy adott időszak alatt elszállított árumennyiséget jelöl. 

TM_09_Szall20.IH Szallitas Az árutonna-kilométer az egyes szállítási módok közötti munkamegosztás vizsgálatára használható. 

TM_09_Szall21.IH Szallitas A legtöbb kereskedelmi légitársaság utasforgalma mellett teherforgalommal is foglalkozik. 

TM_09_Szall22.IH Szallitas Figyelembe vége az egységnyi árutömegre eső energiafelhasználást, a légi szállítás nagyon környezetbarát. 

TM_09_Szall23.IH Szallitas Az országon belüli vízi áruforgalomnak nagy tömegű, ömlesztett, alacsony értéksűrűségű áru esetén van nagy szerepe. 

TM_09_Szall24.IH Szallitas A csővezetékes szállítás az arra alkalmas termékek leggazdaságosabb és legmegbízhatóbb szállítási módja. 

TM_09_Szall25.IH Szallitas Speciális Ro-Ro hajók segítségével vasúti szerelvények is szállíthatók. 

TM_09_Szall26.IH Szallitas A konténerek használata a nemzetközi áruforgalomban azért fontos, mert csökkenti a dézsmálás lehetőségét. 

TM_09_Szall27.IH Szallitas A szállítással kapcsolatos fix költségek a beruházásokból és az üzemanyag költségekből származnak. 

TM_09_Szall28.IH Szallitas A szállításban a térfogat kihasználás annak mértéke, mennyire tudja a termék kitölteni a csomagolását. 

TM_09_Szall29.IH Szallitas A távolság gazdaságossága azt jelenti, hogy nagyobb szállítási távolságon a szállítás fix költségei több kilométerre oszlanak el. 

TM_09_Szall30.IH Szallitas A logisztikai szolgáltatás értékalapú árképzésének kiindulópontja a vevő által elvárt kiszolgálási színvonal. 

TM_10_Kiegyensúlyozás1.IH Kiegyensúlyozás A több, hasonló berendezésből álló rendszerek kapacitása jellemzően jobban alakítható, mint egyetlen specializált berendezésé.  

TM_10_Kiegyensúlyozás2.IH Kiegyensúlyozás Egy adott kapacitás alacsony kihasználása a költségek emelkedését okozza.  

TM_10_Kiegyensúlyozás3.IH Kiegyensúlyozás Az ütemidő megadja, hogy mennyi idő alatt lenne képes egy dolgozó egyedül elvégezni a termék/szolgáltatás előállításához szükséges összes feladatot.  

TM_10_Kiegyensúlyozás4.IH Kiegyensúlyozás A folyamatrendszerű gyártás esetében a rendszer kapacitását az egyes műveletelemek kapacitásának összege adja.  

TM_10_Kiegyensúlyozás5.IH Kiegyensúlyozás A folyamatrendszerű gyártás esetében a rendszer kapacitását az egyes műveletelemek kapacitása felülről korlátozza.  

TM_10_Kiegyensúlyozás6.IH Kiegyensúlyozás A függőségi diagram nem más, mint az egyes műveletek közti függőségi viszonyok grafikus megjelenítése.  

TM_10_Kiegyensúlyozás7.IH Kiegyensúlyozás A függőségi háló megmutatja, hogy mely feladatokat, műveleteket kell először elvégezni ahhoz, hogy a további feladatok elvégezhetőek legyenek. 

TM_10_Kiegyensúlyozás8.IH Kiegyensúlyozás 
Folyamatkiegyensúlyozás során a feladatok munkahelyekre osztásakor csak azokat a műveleteket vehetem figyelembe, amelyek megelőző műveletei már beosztásra 
kerültek.  

TM_10_Kiegyensúlyozás9.IH Kiegyensúlyozás Folyamatkiegyensúlyozás során a feladatok munkahelyre osztásakor mindig, minden olyan műveletet figyelembe kell venni, amely még nem került beosztásra.  

TM_10_Kiegyensúlyozás10.IH Kiegyensúlyozás Folyamatkiegyensúlyozás esetében egy-egy művelet csak akkor végezhető el (osztható be), ha az őt közvetlenül megelőző művelet(ek) már beosztásra került(ek)..  

TM_10_Kiegyensúlyozás11.IH Kiegyensúlyozás A folyamatkiegyensúlyozás során egy adott műveletnek mindig csak egy megelőző művelete lehet.  

TM_10_Kiegyensúlyozás12.IH Kiegyensúlyozás 
A folyamatkiegyensúlyozás során lehetséges, hogy az alkalmazott szabály szerint hátrébb sorolt művelet kerül előre, ha az előbbre sorolt műveletek időben már nem 
férnek be az adott munkahely tevékenységei közé.  

TM_10_Kiegyensúlyozás13.IH Kiegyensúlyozás 
A folyamatkiegyensúlyozás során , ha az alkalmazott szabály szerint soron következő feladat időben nem fér be az adott munkahelyhez, akkor az adott munkahelyhez 
további feladat már nem osztható be.  

TM_10_Kiegyensúlyozás14.IH Kiegyensúlyozás 
A folyamatkiegyensúlyozás során egy-egy munkahelyhez annyi feladat osztható be, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges összes idő a szűk keresztmetszet ciklusidejét 
ne haladja meg.  

TM_10_Kiegyensúlyozás15.IH Kiegyensúlyozás A folyamatkiegyensúlyozás során egy-egy munkahelyhez annyi feladat osztható be, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges összes idő az ütemidőt ne haladja meg.  

TM_10_Kiegyensúlyozás16.IH Kiegyensúlyozás Folyamatkiegyensúlyozás során, ha az alkalmazott szabály alapján több feladat azonos prioritást kap, másodlagos szabály alkalmazásával lehet döntést hozni.  

TM_10_Kiegyensúlyozás17.IH Kiegyensúlyozás Folyamatkiegyensúlyozás során az alkalmazott priorizálási szabálytól függően az egyes állomásokra más és más feladatok kerülhetnek.  



TM_10_Kiegyensúlyozás18.IH Kiegyensúlyozás Folyamatkiegyensúlyozás során a folyamategyensúly hatékonyságának végső értéke független az alkalmazott priorizálási szabálytól.   

TM_10_Kiegyensúlyozás19.IH Kiegyensúlyozás 
Folyamatkiegyensúlyozás esetében, ha a folyamategyensúly hatékonysága nagyon alacsony, érdemes a kiegyensúlyozást másik prioritási szabály alkalmazásával 
újraszámolni.  

TM_10_Kiegyensúlyozás20.IH Kiegyensúlyozás 
Folyamatkiegyensúlyozásnál, ha az egyes állomásokra beosztott feladatok összes műveleti ideje jelentősen elmarad az ütemidőtől, a folyamategyensúly hatékonysága 
alacsony lesz.  

TM_10_Kiegyensúlyozás21.IH Kiegyensúlyozás Folyamatkiegyensúlyozásnál, ha alacsony a folyamategyensúly hatékonysága, az további munkaállomások beiktatásával növelhető.  

TM_10_Kiegyensúlyozás22.IH Kiegyensúlyozás Folyamatrendszerek maximális kibocsátását megkapjuk, ha a rendelkezésre álló munkaidőt elosztjuk a folyamat szűk keresztmetszetének ciklusidejével.  

TM_10_Kiegyensúlyozás23.IH Kiegyensúlyozás Folyamatrendszerek maximális kibocsátását megkapjuk, ha a rendelkezésre álló munkaidőt elosztjuk a folyamatban elvégzendő feladatok műveleti idejének összegével.  

TM_10_Kiegyensúlyozás24IH Kiegyensúlyozás 
Folyamatrendszerek maximális kibocsátását megkapjuk, ha a rendelkezésre álló munkaidőt elosztjuk a folyamatban szereplő feladatok műveleti idejei közül a 
leghosszabbal.   

TM_10_Kiegyensúlyozás25.IH Kiegyensúlyozás 
Folyamatrendszerek kiegyensúlyozásánál a munkaállomások számát megkapjuk, ha a folyamat műveletei idejeinek összegét elosztjuk az ütemidővel, majd felfelé, egész 
számra kerekítjük.  

TM_10_Kiegyensúlyozás26.IH Kiegyensúlyozás 
Folyamatrendszerek kiegyensúlyozásánál a folyamategyensúly hatékonyságát az elvégzendő feladatok összes műveleti idejének és a munkaállomásokra beosztott 
dolgozók összes munkaidejének hányadosaként értelmezzük.  

TM_10_Kiegyensúlyozás27.IH Kiegyensúlyozás Folyamatrendszerek kiegyensúlyozásánál a folyamategyensúly hatékonysága növelhető a folyamat ciklusidejének csökkentésével.  

TM_10_Kiegyensúlyozás28.IH Kiegyensúlyozás Folyamatrendszerek kiegyensúlyozásánál a folyamategyensúly hatékonysága növelhető a folyamat átfutási idejének csökkentésével.  

TM_10_Kiegyensúlyozás29.IH Kiegyensúlyozás Folyamatrendszerek esetében az átfutási idő középértékének csökkentése fontosabb az érték szórásának csökkentésénél.  

TM_10_Kiegyensúlyozás30.IH Kiegyensúlyozás A folyamatok átfutási ideje a vevőkiszolgálás gyorsaságát befolyásolja, a megbízhatóságot, a rugalmasságot és a költségeket nem.  

TM_11_Kaizen1.IH Folyamatos fejlesztés A folyamatos fejlesztést Kínában fejlesztették ki, ezért kínai elnevezése után kaizenként is ismerik. 

TM_11_Kaizen2.IH Folyamatos fejlesztés A folyamatos fejlesztésben nem a fejlesztés mértéke a fontos, hanem maga a fejlesztés. 

TM_11_Kaizen3.IH Folyamatos fejlesztés Egy teljes gyártósor vagy egy terület fejlesztését rendszer  kaizennek hívjuk. 

TM_11_Kaizen4.IH Folyamatos fejlesztés A TQM a folyamatos fejlesztés szervezeti és kulturális keretét biztosítja. 

TM_11_Kaizen5.IH Folyamatos fejlesztés A fejlesztési ciklus a folyamatos fejlesztés stagnáló és ciklikus természetét foglalja össze. 

TM_11_Kaizen6.IH Folyamatos fejlesztés A PDCA ciklus és DMAIC ciklus között a fő különbség azaz, hogy a PDCA „kísérletezőbb” megközelítést követ. 

TM_11_Kaizen7.IH Folyamatos fejlesztés Az adatgyűjtő lap elsődleges feladata, hogy felmérje, mekkora a hiba, amivel szemben állunk. 

TM_11_Kaizen8.IH Folyamatos fejlesztés A Pareto diagram célja, hogy a kevés kritikus témát elválassza a sok triviálistól. 

TM_11_Kaizen9.IH Folyamatos fejlesztés A Pareto diagramnál az elemzések célja elsősorban nem a tünetek feltárása, hanem a tüneteket okozó tényezők kiderítése. 

TM_11_Kaizen10.IH Folyamatos fejlesztés A Pareto diagram szervesen épül a szabályozókártyára. 

TM_11_Kaizen11.IH Folyamatos fejlesztés Projektekre készített hisztogramnál jellemző a negatív elhajlás, mivel sokszor - akár jelentősen is - megcsúszhatnak. 

TM_11_Kaizen12.IH Folyamatos fejlesztés A PDCA ciklus a hat szigma megközelítés eszköze. 

TM_11_Kaizen13.IH Folyamatos fejlesztés A szórásdiagram nem lehet bizonyíték ok-okozat kapcsolatra. 

TM_11_Kaizen14.IH Folyamatos fejlesztés Az egy munkaállomásra koncentrálódó fejlesztést ötletelő kaizennek hívjuk. 

TM_11_Kaizen15.IH Folyamatos fejlesztés A legfontosabb pont mind a PDCA mind a DMAIC ciklusban az, hogy újraindul. 

TM_11_Kaizen16.IH Folyamatos fejlesztés A Pareto diagram azon a gyakori jelenségen alapul, hogy rendszerint viszonylag kevés okra vezethető vissza az okozatok többsége. 

TM_11_Kaizen17.IH Folyamatos fejlesztés A DMAIC ciklust Deming ciklusnak is nevezik. 

TM_11_Kaizen18.IH Folyamatos fejlesztés A hisztogram egy folyamat ingadozását méri fel. 



TM_11_Kaizen19.IH Folyamatos fejlesztés Az ok-okozati diagramok hatékonyan szolgálnak két adathalmaz közötti esetleges kapcsolatok feltárására. 

TM_11_Kaizen20.IH Folyamatos fejlesztés AZ ok-okozati diagramot más néven halszálka diagramnak is hívják. 

TM_11_Kaizen21.IH Folyamatos fejlesztés Az 5W2H elemzés segít eljutni a problémák gyökeréig. 

TM_11_Kaizen22.IH Folyamatos fejlesztés A miért-miért módszer az összes lehetséges kérdés felvetésével a probléma szisztematikus körbejárását teszi lehetővé. 

TM_11_Kaizen23.IH Folyamatos fejlesztés A javítási lehetőségek/módozatok keresésére a legalkalmasabb módszerek a Brainstorming, ötletpályázat, K+F és a szabályozókártya. 

TM_11_Kaizen24.IH Folyamatos fejlesztés Az ok-okozati diagramnál a 4 leggyakrabban használt kategória a Gép, Ember, Anyag, Módszer. 

TM_11_Kaizen25.IH Folyamatos fejlesztés Ha egy folyamat gyanúsan átlagos viselkedést mutat, ugyanúgy szükség van kivizsgálásra. 

TM_11_Kaizen26.IH Folyamatos fejlesztés A szabályozókártya megmutatja, hogy egy folyamat tényleg úgy működik, ahogy kéne neki. 

TM_11_Kaizen27.IH Folyamatos fejlesztés A folyamatos fejlesztés általában természetes képessége a vezetésnek és a munkatársaknak. 

TM_11_Kaizen28.IH Folyamatos fejlesztés Imai definíciója  szerint a kaizen a magánélet, a családi élet és a munkahelyi élet fejlesztését is jelenti. 

TM_11_Kaizen29.IH Folyamatos fejlesztés A Folyamatos fejlesztés képességein belül különbséget tehetünk a „szervezeti képességek” az „alkotó viselkedés” és a „képessé tevő tényezők” között. 

TM_11_Kaizen30.IH Folyamatos fejlesztés Az áramlási folyamatábra és ármalási rajz ugyanannak az eszköznek kétféle megnevezése. 

TM_12_Statmin1.IH Bevezetés A statisztikai folyamatszabályozást az adatgyűjtő lap segítségével végzik. 

TM_12_Statmin2.IH Bevezetés A statisztikai folyamatszabályozás a termékek és szolgáltatások minőségszabályozással foglalkozik azok előállítása során. 

TM_12_Statmin3.IH Bevezetés 
Az általános okokra visszavezethető ingadozás rendszerint egy olyan normális elosztással írható le, ahol az esetek 99,7%-a a várható érték +- 6 szórású körzetében 
található. 

TM_12_Statmin4.IH Statisztikai minőség A folyamatképesség a tűrésmező elfogadhatóságának mértéke. 

TM_12_Statmin5.IH Statisztikai minőség Általánosságban, ha egy folyamat Cp értéke nagyobb, mint egy, akkor a folyamat nem „képes”, ha kisebb, akkor képes, feltéve, hogy az eloszlás normális. 

TM_12_Statmin6.IH Statisztikai minőség Folyamat szabályozásnál egy folyamatot megállítani úgy, hogy az szabályozott, másodfajú hibának számít. 

TM_12_Statmin7.IH Statisztikai minőség Folyamat szabályozásnál egy folyamatot békén hagyni úgy, hogy az szabályozatlan, másodfajú hibának számít. 

TM_12_Statmin8.IH Statisztikai minőség Az eloszlás középértékétől +-3 szórásnyi szinten rögzített, a folyamat „normális” szórását tükröző szabályozási szinteket alsó és felső szabályozási szintnek nevezzük. 

TM_12_Statmin9.IH Statisztikai minőség Minél nagyobb egy folyamat természetes ingadozása, annál jobban észlelhető a folyamat viselkedésének a változása. 

TM_12_Statmin10.IH Statisztikai minőség Bármiféle ingadozás elfogadása bizonyos fokig annak elfogadását jelenti, hogy nem teljesen értjük, hogyan működik a folyamat. 

TM_12_Statmin11.IH Statisztikai minőség A szabályozó kártyánál az alsó szabályozási szint természetesen nem lehet negatív, ezért ha ilyen érték jönne ki, akkor az hibás értéknek számít, nem kell vele foglalkozni. 

TM_12_Statmin12.IH Statisztikai minőség A középérték kártya képes az ábrázolt folyamat átlagos outputjában történt változások megragadására. 

TM_12_Statmin13.IH Statisztikai minőség A terjedelem kártya a minták terjedelmét, azaz a mintákban szereplő legnagyobb és legkisebb értékek különbségét mutatja. 

TM_12_Statmin14.IH Statisztikai minőség 
A terjedelemérték ábrában megjelenő változások arra utalnak, hogy a folyamat eltolódik a feltételezett folyamatátlagtól úgy, hogy közben a folyamatban lévő ingadozás 
szintje nem változik. 

TM_12_Statmin15.IH Statisztikai minőség A középérték kártyán lehet negatív az alsó szabályozási szint. 

TM_12_Statmin16.IH Statisztikai minőség A terjedelem kártyán lehet negatív az alsó szabályozási szint. 

TM_12_Statmin17.IH Statisztikai minőség Napjainkban a folyamatszabályozás alkalmas alapvető versenyelőny megszerzésére. 

TM_12_Statmin18.IH Statisztikai minőség Hagyományosan az SPC-t a termelés stratégiai képességei közé soroljuk. 

TM_12_Statmin19.IH Statisztikai minőség 
A hat szigma minőségkoncepció célja a folyamatok természetes szórásának csökkentésével a folyamatképesség javítása addig a szintig, hogy a termék vagy szolgáltatás 
tűrésmezeje a folyamat szórásának +-3-szorosa legyen. 

TM_12_Statmin20.IH Statisztikai minőség 
A hat szigma módszerhez speciálisan kiképzett, gyakorlott káderek ajánlottak, akik közül többen teljes munkaidőben a folyamatok fejlesztésével foglalkoznak belső 
tanácsadóként. 



TM_12_Statmin21.IH Statisztikai minőség A hat szigma módszer legnagyobb szakértői a fekete övesek. 

TM_12_Statmin22.IH Statisztikai minőség A hat szigma módszerben a legalacsonyabb szakértői szint a zöld öves. 

TM_12_Statmin23.IH Statisztikai minőség A hat szigma módszer kis vállalatoknak jobban megéri, mert nem akkora befektetés. 

TM_12_Statmin24.IH Statisztikai minőség Az elfogadásos mintavétel módszer igen preferált, mivel használatával a minőség beépül a folyamatba, nem csak utólagos minőségellenőrzés zajlik. 

TM_12_Statmin25.IH Statisztikai minőség A működési jelleggörbe egy mintavételes tervre, a hibaarányok változó szintje mellett mutatja egy sorozat elfogadásának valószinűségét. 

TM_12_Statmin26.IH Statisztikai minőség Elfogadásos mintavételnél a másodfajú hiba elkövetése általánosságban háromszor akkor, mint egy elsőfajúé. 

TM_12_Statmin27.IH Statisztikai minőség A hibamód- és hatáselemzés célja olyan termék vagy szolgáltatás jellemzők meghatározása, amelyek döntőek egyes hibafajtáknál. 

TM_12_Statmin28.IH Statisztikai minőség A szigma mutató a folyamatingadozás annyi standard szórásegysége, amennyi a vevő által definiált határokon belül található. 

TM_12_Statmin29.IH Statisztikai minőség Az elfogadásos mintavétel során az elsőfajú hibát gyakran fogyasztó kockázatnak is nevezzük. 

TM_12_Statmin30.IH Statisztikai minőség A kritikus eseményelemzés során a vállalat szakértői a minőségellenőrzés alatt kiszűrt eseteket elemzik. 

TM_13_TQM1.IH TQM A TQM érinti a működési teljesítmény minden szempontjának fejlesztését. 

TM_13_TQM2.IH TQM A minőségszabályozás kitágítja a minőségi felelősséget a termelési tevékenységen túlra, más vállalati funkciókat is bevonva. 

TM_13_TQM3.IH TQM A minőségbiztosítás épít a közvetlen dolgozók hozzájárulására és intenzíven használja a kifinomult statisztikai minőségtechnikákat. 

TM_13_TQM4.IH TQM A fókuszcsoportos interjú fogyasztók egy csoportjának megkérdezését jelenti adott témában. 

TM_13_TQM5.IH TQM A rejtélyes vásárlók olyan személyek, akik céljaikat a vállalatnak nem árulják el. 

TM_13_TQM6.IH TQM A szolgáltatási szint szerződés a szolgáltatás formális dimenzióit és a szervezet két része közötti kapcsolatot definiálja. 

TM_13_TQM7.IH TQM A "minőség a forrásnál" azt jelenti, hogy a feladatot elvégző üzleti funkciónak kell a felelősséget hiba esetén felvállalnia. 

TM_13_TQM8.IH TQM A TQM-ben a dolgozó azza tud a minőséghez hozzájárulni, hogy nem követ el hibát. 

TM_13_TQM9.IH TQM A minőség költségei kifejezés nem csak a minőség költségeire, hanem a minőség javításából származó hasznokra is alkalmazható. 

TM_13_TQM10.IH TQM A feltárási és az értékelési költség a minőségköltségek ugyanazon kategóriáját jelentik. 

TM_13_TQM11.IH TQM A TQM felfogás szerint a minőséggel kapcsolatos erőfeszítéseknek mindig van egy optimális szintje. 

TM_13_TQM12.IH TQM A minőségügyi rendszer a minőségmenedzsment megvalósítására szolgáló szervezeti struktúra, felelősségek, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége. 

TM_13_TQM13.IH TQM Az ISO 9000 sorozat egy magyar szabványcsomag, ami követelményeket határoz meg a vállalatok minőségügyi rendszerére. 

TM_13_TQM14.IH TQM A munkacsoport 3-12 főből álló kiscsoport, melynek tagjai hasonló munkát végeznek, és önkéntesen csatlakoznak a csoporthoz. 

TM_13_TQM15.IH TQM A hagyományos minőségköltség modellben a hibaköltségek nagyon felülbecsültek. 

TM_13_TQM16.IH TQM Az optimális minpségi szint koncepció a hagyományos minőségköltség modell egyik fontos sajátossága. 

TM_13_TQM17.IH TQM 
Az eljárási kézikönyv olyan alapdokumentáció, ami a minőségvezetési politika és a minőségügyi rendszer tömör összefoglalását adja a vállalati célok és a szervezet 
mentén. 

TM_13_TQM18.IH TQM Az eljárási kézikönyv leírja a rendszerfunkciókat, a struktúrát és a felelősségeket minden osztályon. 

TM_13_TQM19.IH TQM Az ISO 9000 (2000) egyik fontos alapelve, hogy a felsővezetésnek demonstrálnia kell elkötelezettségét az irányítási rendszerek fenntartása és folyamatos fejlesztése iránt. 

TM_13_TQM20.IH TQM A TQM irányító csoportjának egyik feladata annak biztosítása, hogy saját szerepe az idő során csökken. 

TM_13_TQM21.IH TQM A TQM attitűdváltozást is jelent a hagyományos minőségmenedzsmenthez képest. 

TM_13_TQM22.IH TQM A minőségcsalódás azt jelenti, hogy a vevők a kínált termék vártnál gyengébb minőségét tapasztalják. 

TM_13_TQM23.IH TQM A Deming Díjat Japánban alapították W. Edwards Deming amerikai minőségügyi szakember tiszteletére. 

TM_13_TQM24.IH TQM Az Európai Minőségi Díj alapjául az EFQM Kiválósági Modell szolgál. 



TM_13_TQM25.IH TQM Az EFQM Kiválósági Modell eredő és eredmény kategóriák köré csoportosítja a minőséget befolyásoló tényezőket. 

TM_13_TQM26.IH TQM 
A szervezetekben működő folyamatok az EFQM Kiválósági Modell eredményváltozói közé tartoznak, hiszen jellemzőik a vezetés, a stratégia és a rendelkezésre álló 
erőforrások eredményeképpen alakulnak ki. 

TM_13_TQM27.IH TQM A társadalmi kihatás az egyik eredménytényezője az EFQM Kiválósági Modellnek. 

TM_13_TQM28.IH TQM A minőségi díj elnyeréséig a pályázó vállalatok általában több önértékelésen esnek át. 

TM_13_TQM29.IH TQM Az ISO 9000 regisztrációhoz elég, ha egy belső - igazolt szakértelemmel rendelkező - szakértő felméri a vállalat minőségügyi szabványait és eljárásait. 

TM_13_TQM30.IH TQM Az ISO rendszerek nem a termékeket, hanem az eljárásokat, szabványokat, és a műveleteket irányító vezetési, szabályozási rendszer jellemzőit definiálják. 

     

 



 

Azonosító Kérdés szövege Válasz 1 Válasz 2 Válasz 3 Válasz 4 Válasz 5 Válasz 6 

TM_01_TevmenTárgya1.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! Termék 
előállítása esetén a 
logisztikai 
vevőkiszolgálási folyamat 
az alábbi 
részfolyamatokból 
tevődik össze: 

Rendelésfelvétel és 
feldolgozás, raktári 
folyamatok, készletezés és 
szállítás. 

Rendelésfelvétel és 

feldolgozás, készletezés és 

szállítás. 

Raktári folyamatok, 

készletezés és szállítás. 

Rendelésfelvétel és 

feldolgozás, termelés, 

raktári folyamatok, 

készletezés és szállítás.     

TM_01_TevmenTárgya2.FV 

A következő állítások 

közül egy nem igaz. 
Kérjük, jelölje ez a hamis 
állítást! Termék 
előállítása esetén a 
logisztikai 
vevőkiszolgálási folyamat 
része a következő 
részfolyamat: Termelés; 

Rendelésfogadás és 

feldolgozás; 

Vevőspecifikus raktári 

folyamatok; Szállítás.     

TM_01_TevmenTárgya3.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! 

Készletre gyártás esetén a 
termelés megkezdésekor a 
vevő konkrét személye 
még nem ismert, a 
termelés egy előrejelzett, 
becsült kereslet alapján 
indul be. 

Készletre gyártás esetén a 

termelés megkezdésekor a 

vevő konkrét személye 

már ismert, ennek alapján 

indul be maga a termelés. 

Rendelésre gyártás esetén 

a termelés megkezdésekor 

a vevő konkrét személye 

még nem ismert, a 

termelés egy előrejelzett, 

becsült kereslet alapján 

indul be. 

Rendelésre gyártás esetén 

a termelés megkezdésekor 

a vevő konkrét személye 

ugyanismert, de a 

termelés még nem e vevő 

konkrét igényei, mint 

inkább azok előre jelzett, 

várható jellemzői mentén 

indul be.     

TM_01_TevmenTárgya4.FV 

A következő állítások 

közül egy nem igaz. 
Kérjük, jelölje ez a hamis 
állítást!   

Rendelésre gyártás esetén 
a termelés megkezdésekor 
a vevő konkrét személye 
még nem ismert, a 
termelés egy előrejelzett, 
becsült kereslet alapján 
indul be. 

Rendelésre gyártáskor a 

termelési folyamatot a 

konkrét vevői igények 

ismeretében indítják el. 

Készletre gyártás esetén a 

termelés megkezdésekor a 

vevő konkrét személye 

még nem ismert, a 

termelés egy előrejelzett, 

becsült kereslet alapján 

indul be. 

A készletre és a rendelésre 

gyártás közötti különbség 

lényege, hogy a termelés 

indításakor ismert-e a 

vevő és annak 

szükségletei, igényei.     

TM_01_TevmenTárgya5.FV 

A következő állítások 

közül egy nem igaz. 
Kérjük, jelölje ezt a hamis 

A logisztikai 
vevőkiszolgálási folyamat 
tágabb fogalom, mint a 

Az ellátási lánc tágabb 

fogalom, mint a logisztikai 

vevőkiszolgálási folyamat. 

A logisztikai 

vevőkiszolgálási folyamat 

tágabb koncepció, mint a 

Az értékteremtő folyamat 

tágabb fogalom, mint a 

termelés.     



állítást! logisztika. raktározás. 

TM_01_TevmenTárgya6.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! 

A termelési logisztika a 
logisztika egyik 

alrendszere. 

Az ellátási lánc szűkebb 

fogalom, mint a termelési 

logisztika. 

A termelési logisztika és a 

logisztika megvalósítási 

folyamata szinonim 

fogalmak. 

A vevőkiszolgálás a 

logisztikai folyamat 

terveséi részfolyamatait 

foglalja magában.     

TM_01_TevmenTárgya7.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

A „venni, vagy gyártani” 
döntés és az outsourcing 
szinonim koncepciók. 

A kiszervezés és az 

outsourcing szinonim 

fogalmak. 

Egyes folyamatok 

megvalósításának vállalati 

határokon belülre történő 

bevonását szokás 

insourcing-nak is nevezni. 

Az outsourcing és az 

insourcing egyaránt részei 

a „venni, vagy gyártani” 

döntésnek     

TM_01_TevmenTárgya8.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! 

Az outsourcing döntés 
lényege,hogy egy korábban 
a vállalat határain belül 
végzett tevékenységet 
külső partnerrel 
végeztetjük el. 

A „venni, vagy gyártani” 

döntés és az outsourcing 

szinonim koncepciók. 

Az outsourcing és az 

insourcing szinonim 

fogalmak. 

Az insourcing döntés 

lényege,hogy egy 

korábban a vállalat 

határain belül végzett 

tevékenységet külső 

partnerrel végeztetjük el.     

TM_01_TevmenTárgya9.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

Az ellátási lánc tipikus 
szereplői a versenytárs 
vállalatok. 

Az ellátási lánc tipikus 

szereplője a központi 

vállalat. 

Az ellátási lánc tipikus 

szereplője a végső 

fogyasztó. 

Az ellátási lánc tipikus 

szereplői a logisztikai 

szolgáltató vállalatok.     

TM_01_TevmenTárgya10.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! 

Az ellátási lánc tipikus 
szereplője a végső 
fogyasztó 

Az ellátási lánc tipikus 

szereplői a versenytárs 

vállalatok. 

Az ellátási lánc tipikus 

szereplői a bankok. 

Az ellátási lánc tipikus 

szereplői az állami 

intézmények.     

TM_01_TevmenTárgya11.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

A vállalat komplex 
logisztikai folyamata 
felöleli a termelési 
folyamatot is.  

A vállalat komplex 

logisztikai rendszere 

felöleli a beszerzés, a 

termelés ellátása és az 

értékesítés logisztikai 

alrendszereit. 

A vállalat komplex 

logisztikai rendszere 

felöleli a logisztika 

tervezési és kivitelezési 

folyamatait is. 

A vállalat komplex 

logisztikai rendszere 

magában foglalja a 

termelés ellátásának 

tervezési folyamatait is.     

TM_01_TevmenTárgya12.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! 

Az ellátási láncot fogyasztói 
érték teremtésére alkalmas 
reálfolyamatok vállalati 
határokon átívelő 
sorozataként értelmezzük. 

Az értékteremtő folyamat 

a vállalat reálfolyamatait – 

azaz termelési és 

logisztikai folyamatait – 

nem foglalja magában. 

Az ellátási láncot 

fogyasztói érték 

teremtésére alkalmas 

termelési folyamatok 

vállalati határokon átívelő 

sorozataként értelmezzük. 

Az ellátási láncot 

fogyasztói érték 

teremtésére alkalmas 

logisztikai folyamatok 

vállalati határokon átívelő 

sorozataként értelmezzük.     

TM_01_TevmenTárgya13.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! 

A vállalati működés 
folyamat alapú 
megközelítése során az 
egyes összetartozó 
tevékenységeket az általuk 

A vállalati működés 

folyamat alapú 

megközelítése során az 

egyes összetartozó 

tevékenységeket 

A vállalati működés 

folyamat alapú 

megközelítése során az 

egyes összetartozó 

tevékenységeket azok 

A vállalati működés 

folyamat alapú 

megközelítése során az 

egyes összetartozó 

tevékenységeket azok     



létrehozott érték (pl. a 
vevő, mint kiemelt érintett 
számára teremtett érték) 
mentén határozzuk meg. 

szervezeti elhelyezkedése 

mentén határozzuk meg. 

fontossága mentén 

határozzuk meg. 

időbeli sorrendjük mentén 

határozzuk meg. 

TM_01_TevmenTárgya14.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

A fogyasztás értékteremtő 
folyamat.  

A logisztika értékteremtő 

folyamat. 

A termelés értékteremtő 

folyamat. 

Az ellátási lánc folyamatai 

is értékteremtő 

folyamatok.     

TM_01_TevmenTárgya15.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! 

A 
tevékenységmenedzsment 
tárgya a vállalatok 
értékteremtő – benne 
termelési és logisztikai - 
folyamata. Ezen belül is 
annak kivitelezési 
folyamatára, illetve 
fejlesztésére kerül a 
hangsúly. 

A 

tevékenységmenedzsment 

tárgya az ellátási 

láncokban együttműködő 

vállalatok értékteremtő 

folyamatainak 

specialitásai. 

A 

tevékenységmenedzsment 

tárgya a logisztikai 

folyamatok 

specialitásainak 

tárgyalása. 

A 

tevékenységmenedzsment 

tárgya a termelési 

folyamatok 

specialitásainak 

tárgyalása.     

TM_02_Folyamat1.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A folyamat 
meghatározásának 
fontos elemei a 
következők: 

A folyamat mindig egy 
funkcióhoz rendelhető; 

A folyamatot a létrehozott 
érték mentén 
határozhatjuk meg; 

A folyamat az érték 
létrehozása érdekében 
erőforrásokat használ fel; 

A folyamat összetett 
rendszer, melyek további 
építőelemekre bontható.     

TM_02_Folyamat2.FV 

A következő állítások 

közül egy helyes. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! A folyamat 
meghatározásának 
fontos elemei a 
következők: 

A folyamat összetett 
rendszer, melyek további 
építőelemekre bontható; 

A folyamat mindig egy 
funkcióhoz rendelhető; 

A folyamat nem használ fel 
új erőforrásokat; 

A folyamat nem hoz létre 
új értéket.     

TM_02_Folyamat3.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! Egy vállalat 
komplex transzformációs 
folyamata az alábbi 
szempontok szerint 
bontható tovább: 

A benchmarking típusa 
alapján. A végzett munka jellege; 

A folyamatok 
összetettsége; A folyamatok jelentősége;     

TM_02_Folyamat4.FV A következő állítások A fő folyamatok A fő folyamatok és a A műveletek A vállalat fő folyamatai     



közül egy helyes. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! 

összetettebbek, mint a 
részfolyamatok. 

tevékenységek szinonim 
fogalmak. 

összetettebbek, mint a 
tevékenységek. 

tovább jellemzően már 
nem bonthatók. 

TM_02_Folyamat5.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! Jelölje, hogy 
milyen részfolyamatokra 
bonthatjuk a vállalat 
működését akkor, ha ezt 
a felbontást vezérlő 
alapelv a munka fajtája. 

Kutatás-fejlesztés, 
termelés, beszerzés; 

Funkcionális és 
keresztfunkcionális 
folyamatok; 

Alapvető és támogató 
folyamatok; 

Mag- és funkcionális 
folyamatok.     

TM_02_Folyamat6.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A radikális 
folyamatfejlesztés 
jellemzői a következők: 

A fejlesztés csak a 
szervezet egy, vagy csak 
néhány hierarchikus 
szintjét érint. 

Számos, vagy az összes 
lényeges szervezeti 
jellemző változik; 

A fejlesztés során a 
szervezet nagymértékű 
(több mint 30%) változása, 
javulása várható; 

A fejlesztés igen 
tőkeigényes;     

TM_02_Folyamat7.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! Az inkrementális 
folyamatfejlesztés 
jellemzői a következők: 

A fejlesztést a felsővezetés 
irányítja; 

Csak egy, vagy néhány 
szervezeti jellemző 
változik; 

A fejlesztés során a 
szervezet teljesítményének 
kis mértékű (kevesebb, 
mint 30%) változása, 
javulása várható; 

A fejlesztés jellemzően 
nem tőkeigényes     

TM_02_Folyamat8.FV 

A következő állítások 

közül egy helyes. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! 

A radikális 
folyamatfejlesztés egy 
típusa az ún. üzleti 
folyamatok újratervezése. 

Az inkrementális 
folyamatfejlesztésbe 
soroljuk az ún. X-
engineering-et. 

Az inkrementális 
folyamatfejlesztés egy 
típusa az ún. üzleti 
folyamatok újratervezése. 

A radikális 
folyamatfejlesztésbe 
tartozik a folyamatos 
fejlesztés koncepciója is.     

TM_02_Folyamat9.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

A belső benchmarking a 
versenytársak 
eredményeinek 
vizsgálatára fókuszál. 

A kompetitív 
benchmarking a 
versenytársak 
eredményeinek 
vizsgálatára fókuszál. 

A folyamat-benchmarking 
azokat az eszközöket, 
megoldásokat keresi, 
melyekkel a versenytársak 
jobb eredményt elérték. 

Az általános benchmarking 
esetén az adott vállalat a 
fejlesztendő működési 
terület más iparágaknál 
található legjobb 
gyakorlatát vizsgálja.     

TM_02_Folyamat10.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! A 
folyamatfejlesztés 
alaptípusai a következők: 

Radikális és inkrementális 
folyamatfejlesztés; 

Radikális 
folyamatfejlesztés és 
benchmarking; 

Inkrementális 
folyamatfejlesztés és 
benchmarking; BPR és benchmarking.     

TM_02_Folyamat11.FV A következő állítások A benchmarking a A folyamatfejlesztés két A radikális Az inkrementális     



közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

folyamatfejlesztés egy 
alaptípusa. 

alaptípusa a radikális és 
inkrementális 
folyamatfejlesztés; 

folyamatfejlesztés egy 
altípusa a BPR (business 
process reengineering), 
azaz az üzleti folyamatok 
újratervezése. 

folyamatfejlesztés egy 
altípusa a folyamatos 
fejlesztés. 

TM_02_Folyamat12.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A 
folyamatfejlesztés 
elengedhetetlen eleme a 
folyamatok ábrázolása. A 
következőkben 
különböző 
folyamatábrázolási 
technikákat sorolunk fel: Benchmarking 

Funkcionális 
folyamattérkép 

Időosztásos 
folyamattérkép Folyamattérkép     

TM_02_Folyamat13.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! A 
folyamatfejlesztés 
elengedhetetlen eleme a 
folyamatok ábrázolása. A 
következőkben 
különböző 
folyamatábrázolási 
technikákat sorolunk fel: Folyamattérkép Benchmarking 

Folyamatok 
dekomponálása X-engineering     

TM_02_Folyamat14.FV 

A következő állítások 
közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! Használja a 
könyv 
folyamatábrázolással 
kapcsolatos mellékletét 
is!) A folyamatfejlesztés 
elengedhetetlen eleme a 
folyamatok ábrázolása. 
A következőkben 
különböző 
folyamatábrázolási 
technikákat sorolunk fel: Benchmarking 

Felülről lefelé haladó 
folyamatábrázolás Folyamattérkép 

Szolgáltatási alaprajz 
(blueprint)     



TM_02_Folyamat15.FV 

A következő állítások 

közül egy helyes. Kérjük, 
jelölje ezt a helyes 
állítást! A benchmarking 
a folyamatfejlesztés 
fontos eszköze. Melyik 
igaz a következő, 
benchmarkinggal 
kapcsolatos állítások 
közül?: 

Az általános benchmarking 
esetén folyamatainkat más 
iparágaknál található 
legjobb gyakorlattal vetjük 
össze. 

A kompetitív 
benchmarking esetén 
azokat az eszközöket 
vizsgáljuk, melyekkel a 
folyamat jobb eredménye 
elérhető. 

A folyamat-benchmarking 
esetén az elért 
eredmények elemzése áll a 
középpontban. 

Versenytárs-
benchmakingról beszélünk, 
ha saját vállalatunk más 
folyamatának gyakorlatát 
hasonlítjuk saját 
folyamatainkhoz.     

TM_03_Teljesítmény1.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A vevői értéket 
közvetlenül befolyásolják 
a teljesítmény alábbi 
dimenziói: 

A terméket létrehozó 
folyamatok 
kapacitáskihasználtságának 
mértéke. A termék észlelt minősége. 

A terméket kísérő 
szolgáltatás észlelt 
minősége. 

A termék és szolgáltatás 
észlelt költsége.     

TM_03_Teljesítmény2.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A termékminőség 
elemei közé tartoznak az 
alábbi jellemzők: 

A vevőkiszolgálás 
minősége. 

A termék esztétikai 
megjelenése. 

A termék 
karbantarthatósága. A termék élettartama.     

TM_03_Teljesítmény3.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A 
vevőkiszolgálás 
minőségének elemei a 
következők: A tranzakció költségelemei. 

A tranzakció (tehát az 
adás-vétel) előtti elemek. 

A tranzakció (tehát az 
adás-vétel) alatti elemek. 

A tranzakció (tehát az 
adás-vétel) utáni elemek.     

TM_03_Teljesítmény4.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

A logisztikai 
vevőkiszolgálási színvonal a 
vevőkiszolgálási színvonal 
tranzakció alatti elemei 
közé tartozik. 

A logisztikai 
vevőkiszolgálási színvonal 
magába foglalja a 
logisztikai folyamatok 
költségét is. 

A logisztikai kiszolgálási 
színvonal a vevő által 
igényelt termék- és 
szolgáltatáscsomag 
minőségét mutatja meg. 

A logisztikai 
vevőkiszolgálási színvonal 
és a vevőkiszolgálási 
színvonal szinonim 
fogalmak.     

TM_03_Teljesítmény5.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

A készletezési költség a 
logisztikai vevőkiszolgálási 
színvonal egy 
mutatószáma. 

A termék rendelkezésre 
állása a logisztikai 
vevőkiszolgálási színvonal 
egy mutatószáma. 

A rendelésteljesítés 
átfutási ideje a logisztikai 
vevőkiszolgálási színvonal 
egy mutatószáma. 

A rendelési tételnagyság a 
logisztikai vevőkiszolgálási 
színvonal egy 
mutatószáma.     

TM_03_Teljesítmény6.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, Termelési költség. Szállítási költség. Raktározási költség. Készletezési költség.     



jelölje ezt a hamis 
állítást! A logisztikai 
költségek közé tartoznak 
az alábbi költségtípusok: 

TM_03_Teljesítmény7.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

A hiányköltséget a vevői 
igény kielégítéséhez 
szükséges termék, vagy 
szolgáltatás hiányából 
fakadó elmaradt haszonnal 
ragadhatjuk meg. 

A készletezési költség a 
készlet tárolására használt 
raktár működtetési, 
fenntartási költségeit 
foglalja magába. 

A szállítási költség az egyik 
ügyfél kiszolgálásáról a 
másik kiszolgálására 
történő átállás költsége. 

A raktározási költséget a 
készletbe fektetett tőke 
mértéke határozza meg.     

TM_03_Teljesítmény8.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 
Az ún. eredménymutatók 
közé tartoznak az 
alábbiak: 

A termék minőségének 
mérésére használt 
mutatók. 

Kapacitáskihasználtság 
szintje. 

A vevőspecifikus raktári 
folyamatok (pl. 
komissiózás) átfutási ideje. 

Az erőforrások 
kihasználásának 
hatékonysága.     

TM_03_Teljesítmény9.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 
Az erőforrások 
kihasználtságának 
mutatóját az alábbi 
módon képezzük: 

Tényleges kibocsátás 
osztva a tényleges 
erőforrás-felhasználással. 

Tényleges kibocsátás 
osztva az elvárt kibocsátási 
szinttel. 

Tényleges erőforrás-
felhasználás mértéke 
osztva az elvárt 
erőforrásfelhasználás 
mértékével. 

Tényleges erőforrás-
felhasználás mértéke 
osztva az elvárt kibocsátási 
szinttel.     

TM_03_Teljesítmény10.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

A raktár 
befogadóképessége a 
raktárkihasználtság egy 
mutatója. 

A termelékenység 
mutatóját megkapjuk, ha 
elosztjuk a tényleges 
kibocsátást a tényleges 
erőforrás-felhasználással. 

A hatékonyság mutatóját 
megkapjuk, ha elosztjuk a 
tényleges kibocsátást az 
elvárt kibocsátási szinttel. 

A kihasználtság mutatóját 
megkapjuk, ha a tényleges 
erőforrás-felhasználást 
elosztjuk az 
erőforrásfelhasználás 
elvárt mértékével.     

TM_03_Teljesítmény11.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

A logisztikai kiszolgálás 
minősége jellemzően a 
logisztikai költségek 
növelésével biztosítható. 

A logisztikai 
vevőkiszolgálás minősége a 
szállítás minőségét 
mutatja. 

A költségek közötti átváltás 
azt jelenti, hogy az 
értékteremtő folyamatok 
költségei közül az egyik 
költségelem csökkentése 
kizárólag a másik növelése 
árán lehetséges. 

A raktározási és a 
készletezési költség ugyan 
az.     

TM_03_Teljesítmény12.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! Az alábbi 
minőségelemek a 

A határidőre történő 
szállítás. 

A vevővel kialakult 
kapcsolat minősége. 

A vevői problémák 
kezelésének minősége. 

A vevővel kapcsolatot tartó 
ún. front emberek 
nyelvtudása.     



kapcsolattartás logisztikai 
színvonalát mutatják: 

TM_03_Teljesítmény13.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A logisztikai 
szolgáltatás 
színvonalának klasszikus 
mutatóit a fizikai 
árueljuttatás színvonalát 
mérő mutatókként is 
szokás nevezni. Ezek 
közé tartoznak az 
alábbiak: 

A vevői reklamáció, 
problémák kezelésének 
minősége. 

A termék rendelkezésre 
állásának mértéke. 

A vevői megrendelés 
átfutási ideje. A rendelési tételnagyság.     

TM_03_Teljesítmény14.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

A termék- és 
szolgáltatáscsomag észlelt 
minőségét közvetlenül 
befolyásolja a termék és az 
azt körülölelő 
szolgáltatáscsomag 
minősége. Ez utóbbit a 
logisztikai vevőkiszolgálási 
folyamat színvonalának 
nevezzük. 

A 
Tevékenységmenedzsment 
tárgy az értékteremtő 
folyamatok teljesítményét 
legátfogóbban a vevői 
értékkel ragadja meg. 

A vevői értéket a vevő által 
igényelt termék- és 
szolgáltatáscsomag észlelt 
minősége és észlelt 
költséginek 
különbségeként 
értelmezzük. 

A logisztikai 
vevőkiszolgálási folyamat 
minősége a logisztikai 
szolgáltatás színvonala.     

TM_03_Teljesítmény15.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

A vevői érték 
koncepciójában a 
vevőkiszolgálási színvonal 
magában foglalja a termék 
minőségét is. 

A vevőkiszolgálás 
minősége a teljes 
vevőkiszolgálási folyamat 
minőségét mutatja. 

A vevőkiszolgálási 
színvonalnak csak egy 
része a logisztikai 
vevőkiszolgálási színvonal 
minősége. 

A logisztikai 
vevőkiszolgálási színvonal 
minősége a komplex 
vevőkiszolgálási színvonal 
tranzakció alatti elemeit 
ragadja meg.     

TM_04_Tervezés1.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! Az elosztási 
erőforrás-tervezési 
rendszer az alábbi 
alapinformációkkal 
dolgozik: A termelési vezérprogram. 

A tervezéskor az egyes 
termékekből rendelkezésre 
álló készletek szintje. A forrás-célállomás háló. 

Az elosztási struktúra egyes 
pontjai között érvényes 
átfutási idők.     

TM_04_Tervezés2.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis Az anyagjegyzék. 

A tervezéskor az egyes 
termékekből rendelkezésre 
álló készletek szintje. 

Afüggetlen keresletű 
termék előre jelzett, 
várható kereslete időben 

Az elosztási struktúra egyes 
pontjai között érvényes 
átfutási idők.     



állítást! Az elosztási 
erőforrás-tervezési 
rendszer az alábbi 
alapinformációkkal 
dolgozik: 

és mennyiségileg is 
ütemezve. 

TM_04_Tervezés3.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! Az elosztási 
erőforrás-tervezési 
rendszer az alábbi 
alapinformációkkal 
dolgozik: 

A független keresletű 
termék előre jelzett, 
várható összkereslete a 
tervezési periódusban. 

A tervezéskor az egyes 
termékekből rendelkezésre 
álló készletek szintje. 

Az elosztási struktúra 
egyes pontjai között 
érvényes átfutási idők. Forrás-célállomás háló.     

TM_04_Tervezés4.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! Az 
anyagszükséglet 
tervezésének módszere 
az alábbi 
alapinformációkkal 
dolgozik: 

A független keresletű 
termék előre jelzett, 
várható kereslete időben 
és mennyiségileg is 
ütemezve. Termelési vezérprogram. 

A tervezéskor az egyes 
termékekből rendelkezésre 
álló készletek szintje. 

Az egyes gyártási 
részfolyamatoknak és a 
beszerzésnek az időigénye 
(átfutási idők)     

TM_04_Tervezés5.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! Az 
anyagszükséglet 
tervezésének módszere 
az alábbi 
alapinformációkkal 
dolgozik: 

A független keresletű 
termék előre jelzett, 
várható összkereslete. Termelési vezérprogram. Anyagjegyzék. 

Az egyes gyártási 
részfolyamatoknak és a 
beszerzésnek az időigénye 
(átfutási idők)     

TM_04_Tervezés6.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

Az anyagszükséglet 
tervezése a függő keresletű 
termékek iráni igény 
meghatározását célozza. 

Az elosztási erőforrás-
tervezési rendszer az 
elosztási rendszer egyes 
pontjai számára tervezi a 
várható összkeresletet. 

Az anyagszükséglet 
tervezésének módszere az 
elosztási rendszer egyes 
pontjai számára tervezi az 
időben és mennyiségileg is 
specifikált várható 
keresletet. 

Egy vállalatnak választania 
kell a között, hogy vagy az 
erőforrás-tervezési 
rendszert, vagy az 
anyagszükséglet 
tervezésének módszerét 
használja.     

TM_04_Tervezés7.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 

Az előrejelzés alapú 
működés esetében a 
várható kereslet 

A válasz alapú működés 
esetén az értékteremtő 
folyamatok a konkrét vevői 

Az előrejelzés alapú 
működés esetén az 
értékteremtő folyamatok a 

Az előrejelzés alapú 
működés esetében a 
várható kereslet     



állítást! meghatározására egyedül 
alkalmazható módszertan a 
kereslet előrejelzés 
módszertana. 

igények ismeretében 
mennek végbe. 

konkrét vevői ismeretek 
hiányában valósulnak meg. 

meghatározására 
alkalmazható módszertan a 
kereslet előrejelzés és a 
szükségletek 
származtatásának 
módszertana. 

TM_04_Tervezés8.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

A kereslet előrejelzése és a 
szükségletek származtatása 
egyaránt alkalmazható 
módszere a várható 
kereslet 
meghatározásának. 

A válasz alapú működés 
esetén az értékteremtő 
folyamatok a konkrét vevői 
igények ismeretének 
hiányában mennek végbe. 

Az előrejelzés alapú 
működés esetén az 
értékteremtő folyamatok a 
konkrét vevői igények 
ismeretében valósulnak 
meg. 

Egy ellátási láncban a 
várható kereslet 
meghatározására csak egy 
módszertan alkalmazható, 
vagy kereslet előrejelzése 
és a szükségletek 
származtatásának 
módszere.     

TM_04_Tervezés9.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

Az elosztási erőforrás-
tervezési rendszer 
eredményeképpen 
megkapjuk a vizsgált 
független keresletű termék 
termelési vezérprogramját.  

Az elosztási erőforrás-
tervezési rendszer inputja, 
információbázisa a 
független keresletű termék 
termelési vezérprogramja. 

Az anyagszükséglet 
tervezésének eredménye a 
termelési vezérprogram. 

Az anyagszükséglet 
tervezés egyik kiemelt 
információforrása a forrás-
célállomás háló.     

TM_04_Tervezés10.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

Az előrejelzés alapú 
működés során a függő 
keresletű termékek 
gyártási és beszerzési 
igényeit a 
szükséglettervezési 
rendszer alkalmazásával 
meghatározhatjuk.  

A válasz alapú működés 
mindig az erőforrás-
tervezési rendszert 
alkalmazza a várható 
igények meghatározására. 

A válasz alapú működés 
mindig a 
szükséglettervezési 
rendszert alkalmazza a 
várható igénynek 
meghatározására. 

Az előrejelzés alapú 
működés mindig a 
szükséglettervezési 
rendszert alkalmazza a 
várható igénynek 
meghatározására.     

TM_04_Tervezés11.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

Mind az elosztási 
erőforrás-tervezési 
rendszer, mind az 
anyagszükséglet tervezési 
rendszer a függő keresletű 
termékek várható 
keresletét számolja. 

Mind az elosztási 
erőforrás-tervezési 
rendszer, mind az 
anyagszükséglet tervezési 
rendszer nettósítja és 
időben ütemezi a várható 
igényeket. 

Az előrejelzés alapú 
működés során mind a 
kereslet előrejelzése, mind 
a szükségletek 
származtatása alkalmas 
módszere lehet a várható 
igények 
meghatározásának. 

Az elosztási erőforrás-
tervezési rendszer a 
független keresletű 
termékek tervezését végzi.     

TM_04_Tervezés12.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

A forrás-célállomás háló az 
anyagszükséglet 
tervezésének 
információforrása. 

A termelési vezérprogram 
adott termék időben 
ütemezett termelési terve, 
mely rögzíti, hogy a gyár 
független keresletű 
termékére a 

A forrás- célállomás háló 
egy adott elosztási 
rendszer struktúráját 
mutatja. Rögzíti az 
elosztási struktúrában 
szereplő raktárszintek 

forrás-célállomás háló az 
elosztási erőforrás-
tervezési rendszernek az 
információforrása.     



szükséglettervezés 
időperiódusa szerinti 
bontásban mekkora 
mennyiségekre van 
kereslet. 

számát, az egyes szinteken 
lévő raktárak számát, és a 
köztük lévő ellátási 
kapcsolatokat. 

TM_04_Tervezés13.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

Az anyagjegyzék olyan 
információbázis, mely 
rögzíti, hogy az egyes 
független keresletű 
termékre az egységnyi 
végtermék előállításához 
szükséges alapanyagok, 
részegységek szükséges 
mennyiségét az előállítási 
folyamat valamennyi 
gyártási fázisára.  

A forrás-célállomás háló 
adott termék időben 
ütemezett termelési terve, 
mely rögzíti, hogy a gyár 
független keresletű 
termékére a 
szükséglettervezés 
időperiódusa szerinti 
bontásban mekkora 
mennyiségekre van 
kereslet. 

A termelési vezérprogram 
egy adott elosztási 
rendszer struktúráját 
mutatja. Rögzíti az 
elosztási struktúrában 
szereplő raktárszintek 
számát, az egyes szinteken 
lévő raktárak számát, és a 
köztük lévő ellátási 
kapcsolatokat. 

A termelési vezérprogram 
olyan információbázis, 
mely rögzíti, hogy az egyes 
független keresletű 
termékre az egységnyi 
végtermék előállításához 
szükséges alapanyagok, 
részegységek szükséges 
mennyiségét az előállítási 
folyamat valamennyi 
gyártási fázisára.     

TM_04_Tervezés14.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

Az elosztási erőforrás-
tervezési rendszer egy 
adott független keresletű 
termékek előre jelzett 
végső fogyasztói igényeiből 
kiindulva megadja a 
termék termelési 
vezérprogramját.  

Az elosztási erőforrás-
tervezési rendszer egy 
adott független keresletű 
termékek előre jelzett 
végső fogyasztói igényeiből 
kiindulva megadja a 
termék anyagjegyzékét. 

Az elosztási erőforrás-
tervezési rendszer egy 
adott független keresletű 
termékek előre jelzett 
végső fogyasztói igényeiből 
kiindulva megadja az 
elosztási rendszer 
struktúráját, azaz a forrás-
célállomás hálót. 

Az elosztási erőforrás-
tervezési rendszer egy 
adott független keresletű 
termékek előre jelzett 
végső fogyasztói igényeiből 
kiindulva megadja e 
termék előállításhoz 
szükséges alapanyagok és 
részegységek időben és 
mennyiségileg is ütemezett 
tervét.     

TM_04_Tervezés15.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! 

A forrás-célállomás háló az 
anyagszükséglet 
tervezésének 
információforrása. 

Az elosztási erőforrás-
tervezési rendszer egy 
adott független keresletű 
termékek előre jelzett 
végső fogyasztói igényeiből 
kiindulva megadja a 
termék termelési 
vezérprogramját. 

Az anyagjegyzék olyan 
információbázis, mely 
rögzíti, hogy az egyes 
független keresletű 
termékre az egységnyi 
végtermék előállításához 
szükséges alapanyagok, 
részegységek szükséges 
mennyiségét az előállítási 
folyamat valamennyi 
gyártási fázisára. 

Az előrejelzés alapú 
működés során a függő 
keresletű termékek 
gyártási és beszerzési 
igényeit a 
szükséglettervezési 
rendszer alkalmazásával 
meghatározhatjuk.     

TM_05_Term-szolg1.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
termelési eszközökbe 

a fix költségek felmerülését 
okozza.  

változó költségeket 
indukál.  

nem befolyásolja a 
termék/szolgáltatás 
költségszerkezetét.  

meghatározza mind a fix, 
mind a változó költségeket.      



fektetett tőke… 

TM_05_Term-szolg2.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! Egy-
egy alkalmazott 
termelési/szolgáltatási 
folyamat kialakításánál… 

az alkalmazott technológia, 
folyamatok által okozott fix 
és változó költségek 
hatását együtt kell 
értékelni.  

célszerű a fix költségekre 
fókuszálni, hiszen azok 
biztosan felmerülnek. 

célszerű csak a változó 
költségekre koncentrálni, 
hiszen azok összefüggenek 
a kibocsátással.  

a minőséget és nem a 
költségeket kell elsősorban 
figyelembe venni.      

TM_05_Term-szolg3.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! 
Egyedi termék 
jellemzője, hogy … 

sajátos, más terméktől 
elérő tulajdonságokkal bír.  

egyetlen ember vesz részt 
az előállításában. 

egyetlen technológia 
elégséges az előállításához. 

tömegszerűen, de az 
egyének igényeire szabva 
állítjuk elő.      

TM_05_Term-szolg4.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! 
Standard termékre 
jellemző, hogy … 

rendszeres és jelentős 
mennyiségű igény merül 
fel iránta. 

csak minőségügyi 
standardoknak 
megfelelően gyártható.  

standard anyagok 
felhasználásával készül.  

ugyanaz a gyártó mindig 
azonos minőségben képes 
gyártani.      

TM_05_Term-szolg5.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! 
Termelési technológia 
alatt … 

a termékek/szolgáltatások 
előállítása során 
alkalmazott gépek, 
berendezések, eljárások 
összességét értjük. 

a termékek/szolgáltatások 
előállítása során 
felhasznált anyagok, 
alkalmazott berendezések, 
eljárások összességét 
értjük. 

termékek/szolgáltatások 
tervezési és előállítási 
folyamatát értjük.  

minden, egy vállalkozásnál 
megtalálható állóeszközt 
értünk.      

TM_05_Term-szolg6.FV 

Mi befolyásolja egy-egy 
alkalmazott technológia 
bonyolultságát? Válassza 
ki a helyes megoldást! Mindegyik. A gyártott termék anyaga. A gyártási lépések száma.  

A termékkel szembeni 
speciális követelmények.     

TM_05_Term-szolg7.FV 

Melyik befejezés teszi 
hamissá az állítást? 
Válassza ki! A 
termék/szolgáltatás 
létrehozásához 
szükséges szaktudás … 

független az alkalmazott 
technológiától.  

is nagyban befolyásolja az 
előállítási költségeket. 

specializációja jellemző, ha 
bonyolult ismeretekre van 
szükség.  

specializációja csak a 
megfelelő mennyiségnél 
kifizetődő.      

TM_05_Term-szolg8.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
technológiai fókusz … 

rugalmas alkalmazkodást 
biztosít.  

alacsony egységköltséget 
biztosít.  

alapja a nagyfokú 
specializáció.  

standard termékek 
előállításánál jellemző.      

TM_05_Term-szolg9.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
projektgyártás során … 

a termék speciális 
tulajdonságai miatt nem 
állítható elő egy üzemben.  

specializált 
berendezésekkel állítunk 
elő nagy mennyiségben 
termékeket.  

használt berendezések 
értéke jellemzően 
sokszorosan meghaladja a 
termék értékét.  

előállított termékek 
standardak.      

TM_05_Term-szolg10.FV Válassza ki a mondat egyedi tervek alapján, specializált tömegtermékeket állítunk elégséges kevéssé képzett,     



befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! Az 
egyedi gyártásnál … 

egyedi termékeket állítunk 
elő többfunkciós gépek 
segítségével.  

berendezéseket 
használunk fel egyedi 
termékek előállításához.  

elő egyedi 
berendezésekkel.  

betanított munkások 
alkalmazása is.  

TM_05_Term-szolg11.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
sorozatgyártás … 

során nagyobb 
mennyiségben gyártunk 
azonos termékeket.  

során többfunkciós 
gépeket használunk. kisebb 
mennyiségű, speciális 
termékek előállítására.  

magas szakmai 
hozzáértéssel és 
tapasztalattal rendelkező 
"mestereket" igényel.  

Nem diszkrét termékek 
előállítása során 
alkalmazott megoldás.      

TM_05_Term-szolg12.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
folyamatrendszerben 

elégséges kevéssé képzett, 
betanított munkások 
alkalmazása is. 

többfunkciós gépek 
segítségével állítunk elő 
tömegtermékeket. 

A hatékonyság növelése 
érdekében magasan 
képzett szakembereket 
alkalmazunk.  

az egymáshoz hasonló 
funkciójú berendezések 
kerülnek egy műhelybe.      

TM_05_Term-szolg13.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
folyamatipar … 

zárt rendszereknek 
tekinthető berendezések 
segítségével működik. 

nem más, mint a 
folyamatrendszer 
kiterjesztése a vállalattól a 
teljes iparágra.  

speciálisan kialakított 
gépeket és betanított 
munkásokat alkalmaz.  

elsősorban diszkrét 
termékek előállítására 
alkalmas.      

TM_05_Term-szolg14.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
tömeges testreszabás … 

a cél, hogy nagy 
mennyiségben gyártsunk 
egyedi termékeket 
hatékonyan.  

során magasan képzett 
szakemberek üzemeltetik 
az automata 
berendezéseket.  

lényege, hogy ugyan azt a 
terméket minél több 
embernek eladjuk. 

sikere mögött az olcsó 
munkaerő tömeges 
alkalmazása áll.      

TM_05_Term-szolg15.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
gépelvű 
üzemberendezés … 

az egyedi és kis sorozatú 
gyártásánál jellemző.  

jól illeszkedik a nagy 
volumenű termeléshez.  

elsősorban a 
projektgyártáshoz 
kapcsolódik.  

során egy-egy termék 
gyártásához szükséges 
gépeket helyeznek közel 
egymáshoz.      

TM_05_Term-szolg16.FV 

A gépelvű 
üzemberendezést a 
következő folyamatok 
esetében szokták 
használni:  (Válassza ki!) 

egyedi gyártás, 
(kis)sorozatgyártás 

projektgyártás, egyedi 
gyártás, sorozatgyártás 

egyedi gyártás, 
sorozatgyártás, 
folyamatrendszer egyik állítás sem igaz     

TM_05_Term-szolg17.FV 

A gépelvű 
üzemberendezésre jó 
példa: (Válassza ki!) 

egy kórház sebészeti 
osztálya egy gyorsétterem a metró építése egyik válasz sem helyes több helyes válasz is van   

TM_05_Term-szolg18.FV 

Az ütemezési szabályok 
meghatározzák, hogy 
bizonyos kapacitásokat 
milyen sorrendben 
rendeljünk hozzá a 
felmerülő igényekhez. 
Ezekre példa (Válassza 
ki!):  a SOT szabály a FIFA szabály az ERP szabály az ABC szabály több helyes válasz is van nincs helyes válasz 

TM_05_Term-szolg19.FV 
Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 

az EDD szabály 
alkalmazásával kezdjük. 

a határidők 
rangsorolásával kezdjük. 

a SOT szabály 
alkalmazásával kezdjük.  Egyik válasz sem helyes. Több helyes válasz van.   



állítás igaz legyen!  A 
Moore algoritmus 
végrehajtását … 

TM_06_Rend1.FV A rendelésfeldolgozás… 

… a konkrét vevői igények 
felmerülésétől a tényleges 
kivitelezésig zajló 
folyamatok összessége. 

… a vevőkiszolgálást 
megelőző tevékenység 

…feladatai közé a 
teljesítésigazolás fogadása 
és kezelése már nem 
tartozik, mert az a 
pénzügyi osztály feladata, 
aki utána számlázhat. 

… információt szolgáltat a 
kereslettervezéshez.     

TM_06_Rend2.FV 
A rendelés feldolgozása 
során ellenőrizni kell… … a vevő hitelkeretét 

… a kiszállítást végző jármű 
szabad kapacitását 

… a raktár rakodógépeinek 
kapacitását 

… az utánrendelési 
készletszintet.     

TM_06_Rend3.FV 

A személyes 
ügyfélszolgálat előnye, 
hogy … 

... szolgáltatás/termék 
rendelésére azonnal 
lehetőség van 

… könnyen ellenőrizhető a 
személyzet teljesítménye … rövid a várakozási idő 

…alacsony fenntartási 
költségű     

TM_06_Rend4.FV 

A személyes 
ügyfélszolgálat hátránya, 
hogy … 

… lefedettsége a kiépített 
hálózattól függ, és ez drága 

… csak személyes 
kiszolgálás lehetséges 

… a tájékoztatás csak 
szórólapokról lehetséges 

… a magasfokú 
standardizáltság     

TM_06_Rend5.FV 

A telefonos 
ügyfélszolgálat előnye, 
hogy … … bárhonnan elérhető 

… csak operátortól kapható 
felvilágosítás 

… könnyen ellenőrizhető a 
személyzet teljesítménye 

… az operátor 
termékek/szolgáltatások 
széles körét árusítja     

TM_06_Rend6.FV 

A telefonos 
ügyfélszolgálat hátránya, 
hogy … 

… nehéz meghatározni a 
szükséges munakerő 
kapacitást … hosszú a várakozási idő 

… minden csak 
elektronikusan 
dokumentált 

… magas az informatikia 
költség     

TM_06_Rend7.FV 

Az internetes 
ügyfélszolgálat előnye, 
hogy … … rövidebb az átfutási idő 

… a magas internet 
penetráció miatt bárkinek 
elérhető 

… az alacsony beruházási 
költség 

… hogy bármely vállalatnak 
könnyen és egyszerűen 
létrehozható     

TM_06_Rend8.FV 

Az internetes 
ügyfélszolgálat hátránya, 
hogy … 

… magas a beruházási 
költség 

… magas a rendszer 
fenntartási költsége 

… hosszabb időt vesz 
igénybe a honlapon való 
kiigazodás 

… nagy a vevői tévedés 
esélye     

TM_06_Rend9.FV Az EPCglobal Network… 

… áruk és tárgyak RFID 
alapú azonosítására és 
nyomon követhető 
információk valós idejű 
kommunikációjára 
alkalmas globális szabvány 

… az elektronikus üzleti 
kommunikáció és a 
vállalkozások között zajló 
gyors és precíz 
adatforgalom globális 
szabványa 

… az azonosított egységek 
gyors és automatikus 
adatgyűjtéséhez használt 
globális szabvány 

… üzleti partnerek közötti 
adatharmonizáció 
szabványosított hálózata     

TM_06_Rend10.FV A GS1 GDSN … 

… üzleti partnerek közötti 
adatharmonizáció 
szabványosított hálózata 

… áruk és tárgyak RFID 
alapú azonosítására és 
nyomon követhető 
információk valós idejű 
kommunikációjára 
alkalmas globális szabvány 

… az azonosított egységek 
gyors és automatikus 
adatgyűjtéséhez használt 
globális szabvány 

… az elektronikus üzleti 
kommunikáció és a 
vállalkozások között zajló 
gyors és precíz 
adatforgalom globális 
szabványa     



TM_06_Rend11.FV 
A GS1 GTIN kód 
segítségével…  

… az áruk a világ bármely 
pontján egyedileg 
azonosíthatók 

…  az ellátási lánc szereplői 
és helyszínei pontosan, 
egyedileg azonosíthatók 

… a logisztikai egység 
egyértelműen és egyedileg 
azonosítható, 
nyomonkövethető 

… üzleti dokumentumok 
vállalatok közötti 
elekronikus cseréje 
szabványosítható     

TM_06_Rend12.FV 
A GS1 SSCC kód 
segítségével… 

… a logisztikai egység 
egyértelműen és egyedileg 
azonosítható, 
nyomonkövethető 

… üzleti dokumentumok 
vállalatok közötti 
elekronikus cseréje 
szabványosítható 

… az áruk a világ bármely 
pontján egyedileg 
azonosíthatók 

…  az ellátási lánc szereplői 
és helyszínei pontosan, 
egyedileg azonosíthatók     

TM_06_Rend13.FV 
A GS1 GLN kód 
segítségével…  

…  az ellátási lánc szereplői 
és helyszínei pontosan, 
egyedileg azonosíthatók 

… üzleti dokumentumok 
vállalatok közötti 
elekronikus cseréje 
szabványosítható 

… az áruk a világ bármely 
pontján egyedileg 
azonosíthatók 

… a logisztikai egység 
egyértelműen és egyedileg 
azonosítható, 
nyomonkövethető     

TM_06_Rend14.FV Az EDI …  

… üzleti dokumentumok 
vállalatok közötti 
elekronikus cseréjének 
szabványa 

…  az ellátási lánc szereplői 
és helyszínei pontos és 
egyedi azonosítására 
szolgál 

… a világ bármely pontján 
egyedileg azonosítja az 
árukat 

… lehetővé teszi a 
logisztikai egység 
egyértelmű és egyedi 
azonosítását, 
nyomonkövetését     

TM_06_Rend15.FV 
Az EDI alkalmazásának 
előnye: mindegyik válasz helyes 

a manuális feldolgozás 
csökkenése következtében 
nő a pontosság 

rövidül a rendelési 
ciklusidő 

az alkalmazottaknak több 
idejük van tartalmi, 
lényeges feladatok 
elvégzésére     

TM_07_Készlet1.FV 

Az EOQ feltételei mellett 
melyik költség 
csökkenhet, ha 
növekszik a rendelési 
mennyiség? Rendelési összköltség Összköltség Készlettartási költség Termék költség     

TM_07_Készlet2.FV 
Melyik állítás nem igaz 
az ABC elemzésre? 

Az anyagfajták a három 
csoport között rendszerint 
20%-30%-50% arányban 
oszlanak el. 

Az anyagfajtákat relatív 
fontosságuk alapján 
csoportosítja 

Csoportok szerint 
differenciált gazdálkodási 
módszereket alkalmaz 

Elsődleges szempontja 
hogy az egyes 
anyagfajtákat az  éves 
felhasznált mennyiségük  
és értékük alapján sorolja 
be     

TM_07_Készlet3.FV 

Mely anyagfajták nem  
élveznek nagyobb 
prioritást az ÁBC 
csoportositásban? 

Amelyeknek nagyon magas 
a felhasználása 

Amelyeknél a hiány 
jelentős késést okozhat 

Amelyeknek az ellátása 
bizonytalan, akadozó 

Amelyeknek nagy az 
avulási kockázata     

TM_07_Készlet4.FV 

Mivel nem  lehet 
jellemezni a készletezési 
folyamatot? 

A maximális készlet és az 
újrarendelési pont közti 
nagysággal 

Mennyi a rendszerben a 
maximális készlet 

Két beérkezés között 
mennyi idő telik el 

Mennyi idő telik el a 
rendelésfeladás és a 
készletbeérkezés között     

TM_07_Készlet5.FV Mi igaz a készlethiányra? 
Kétféle hiányról 
beszélhetünk 

Költségének eredetét 
nehéz jellemezni Költségét könnyű kalkulálni 

Csak akkor van, ha egy 
külső megrendelést nem 
tudunk teljesíteni     



TM_07_Készlet6.FV 
Melyik mechanizmusra 
épül az EOQ modell? t,q t,S s,q s,S     

TM_07_Készlet7.FV 

Mi nem tartozik bele a 
készlettartási 
költségekbe? 

raktári manipulációs 
tevékenységek elhasználódás lopás biztosítás költségei     

TM_07_Készlet8.FV Melyik hamis? 

A pufferkészlet és a 
cikluskészlet szinonim 
fogalmak 

A pufferkészlet és a 
tartalékkészlet szinonim 
fogalmak 

A biztonsági készlet és a 
pufferkészlet szinonim 
fogalmak 

A pufferkészletek a 
bizonytalanság 
következményeinek 
kiküszöbölésére szolgálnak     

TM_07_Készlet9.FV Melyik igaz? 

Az átállítási költség a belső 
rendelésfeladás költségét 
képezi 

A rendelési költségek a 
belső rendelésfeladáshoz 
tartozó költségeket nem 
foglalják magukba 

A rendelési költségek közé 
tartoznak a készlettartás és 
a készlethiány költségei 

A rendelési költségek 
magukban foglalják a 
készletekbe fektetett tőke 
költségeit     

TM_07_Készlet10.FV 

Melyik állítás igaz? A 
(t,S) készletezési 
mechanizmus azt jelenti, 
hogy 

Rögzített időközönként 
maximális készletszintre 
töltünk fel 

Rögzített rendelési 
időközönként rögzített 
mennyiséget rendelünk 

Meghatározott készletszint 
elérésekor rögzített 
rendelési mennyiségre 
adunk fel rendelést 

Meghatározott készletszint 
elérésekor maximális 
készletszintre töltünk fel     

TM_07_Készlet11.FV 

Melyik állítás igaz? Az 
(s,S) készletezési 
mechanizmus azt jelenti, 
hogy 

Meghatározott készletszint 
elérésekor maximális 
készletszintre töltünk fel 

Rögzített rendelési 
időközönként rögzített 
mennyiséget rendelünk 

rögzített időközönként 
maximális készletszintre 
töltünk fel 

Meghatározott készletszint 
elérésekor rögzített 
rendelési mennyiségre 
adunk fel rendelést     

TM_07_Készlet12.FV 
Jelölje be az igaz 
állításokat! 

Időszakos készletfigyelésre 
a (t,S) készletezési 
mechanizmus a 
legalkalmasabb 

Tele kamion igénye esetén 
a (s,q) készletezési 
mechanizmus alkalmazása 
az ideális 

Kétraktáros készletezés 
esetén az (s,S) készletezési 
mechanizmust használják 

A (t,q) a gyakorlatban nem 
igazán megtalálható 
készletezési mechanizmus     

TM_07_Készlet13.FV 

Jelölje meg azokat az 
állításokat, amelyek az 
EOQ előfeltételeit 
képezik 

A rendelési átfutási idő 
ismert és állandó 

A készlethiány nem 
megengedett 

A beérkezés többszöri, 
időpontja jól 
előrejelezhető 

A kereslet ismert, de 
változó     

TM_07_Készlet14.FV 

Milyen problémákat 
nem okozhat a nem 
pótolható hiány? 

A rendelés fenntartásához 
tartozó adminisztrációt 
növeli sürgős szállítási költség goodwill vesztés elvész az eladás     

TM_07_Készlet15.FV 

Milyen tényezők 
ismeretére van szükség a 
készletfedezeti napok 
számításához? éves kereslet átlagos készletszint adott termék profitrátája 

adott termék 
eltarthatósága     

TM_08_Raktározás1.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 
Az árubontó raktár 
működése a következő 

Egy beszállítótól fogad 
árut, jellemzően nagy 
szállítási mennyiségben. Az 
árut készletre veszi, majd a 
konkrét vevői igény 
felmerülésekor, jellemzően 

Több beszállító partnerrel 
működik együtt. Ezek 
termékeiket nagy 
mennyiségekben szállítják 
be a raktárba, ahol azokat 
készletre veszik. A vevők 

A termék végső 
specifikációjáért felelős 
értékteremtő – sokszor 
gyártási jellegű – 
folyamatok egyes elemeit 
késleltetve, a raktárban 

Olyan speciális raktár, ahol 
a hangsúly nem a termék 
tárolásán és készletezésen, 
inkább a beérkező árun 
végzett manipulációs 
tevékenységen van.     



jellemzőkkel írható le: kisebb kiszállítási 
egységekre bontva juttatja 
el a megrendelőhöz. 

rendeléseiket a széles 
termékportfólióra 
vonatkozóan adják le, ezért 
a kiszállítási mennyiségek 
is megnőnek, ami 
költségmegtakarításhoz 
vezet. 

végzik el. 

TM_08_Raktározás2.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 
A konszolidációs 
pontként működő raktár a 
következő jellemzőkkel 
írható le: 

Több beszállító partnerrel 
működik együtt. Ezek 
termékeiket nagy 
mennyiségekben szállítják 
be a raktárba, ahol azokat 
készletre veszik. A vevők 
rendeléseiket a széles 
termékportfólióra 
vonatkozóan adják le, ezért 
a kiszállítási mennyiségek 
is megnőnek, ami 
költségmegtakarításhoz 
vezet. 

Egy beszállítótól fogad 
árut, jellemzően nagy 
szállítási mennyiségben. Az 
árut készletre veszi, majd a 
konkrét vevői igény 
felmerülésekor, jellemzően 
kisebb kiszállítási 
egységekre bontva juttatja 
el a megrendelőhöz. 

A termék végső 
specifikációjáért felelős 
értékteremtő – sokszor 
gyártási jellegű – 
folyamatok egyes elemeit 
késleltetve, a raktárban 
végzik el. 

Olyan speciális raktár, ahol 
a hangsúly nem a termék 
tárolásán és készletezésen, 
inkább a beérkező árun 
végzett manipulációs 
tevékenységen van.      

TM_08_Raktározás3.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 
A késleltető raktár a 
következő jellemzőkkel 
írható le: 

A termék végső 
specifikációjáért felelős 
értékteremtő – sokszor 
gyártási jellegű – 
folyamatok egyes elemeit 
késleltetve, a raktárban 
végzik el. 

Egy beszállítótól fogad 
árut, jellemzően nagy 
szállítási mennyiségben. Az 
árut készletre veszi, majd a 
konkrét vevői igény 
felmerülésekor, jellemzően 
kisebb kiszállítási 
egységekre bontva juttatja 
el a megrendelőhöz. 

Több beszállító partnerrel 
működik együtt. Ezek 
termékeiket nagy 
mennyiségekben szállítják 
be a raktárba, ahol azokat 
készletre veszik. A vevők 
rendeléseiket a széles 
termékportfólióra 
vonatkozóan adják le, ezért 
a kiszállítási mennyiségek 
is megnőnek, ami 
költségmegtakarításhoz 
vezet. 

Olyan speciális raktár, ahol 
a hangsúly nem a termék 
tárolásán és készletezésen, 
inkább a beérkező árun 
végzett manipulációs 
tevékenységen van.     

TM_08_Raktározás4.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 
Az átrakási pont a 
következő jellemzőkkel 
írható le: 

Olyan speciális raktár, ahol 
a hangsúly nem a termék 
tárolásán és készletezésen, 
inkább a beérkező árun 
végzett manipulációs 
tevékenységen van.  

Egy beszállítótól fogad 
árut, jellemzően nagy 
szállítási mennyiségben. Az 
árut készletre veszi, majd a 
konkrét vevői igény 
felmerülésekor, jellemzően 
kisebb kiszállítási 
egységekre bontva juttatja 
el a megrendelőhöz. 

Több beszállító partnerrel 
működik együtt. Ezek 
termékeiket nagy 
mennyiségekben szállítják 
be a raktárba, ahol azokat 
készletre veszik. A vevők 
rendeléseiket a széles 
termékportfólióra 
vonatkozóan adják le, ezért 

A termék végső 
specifikációjáért felelős 
értékteremtő – sokszor 
gyártási jellegű – 
folyamatok egyes elemeit 
késleltetve, a raktárban 
végzik el.     



a kiszállítási mennyiségek 
is megnőnek, ami 
költségmegtakarításhoz 
vezet. 

TM_08_Raktározás5.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A raktár fő 
folyamatának építőkövei 
közé tartoznak az 
alábbiak: Szállítás Áruátvétel Betárolás Szükség esetén áttárolás Komissiózás Expediálás 

TM_08_Raktározás6.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

A komissiózás az áruk 
konkrét megrendelések 
szerinti kigyűjtését és 
összeválogatását 
megvalósító folyamat. 

A raktár ún. 
háttértárolójából az ún. 
komissiózó tárolótér 
feltöltésének folyamata. 

A vevői igények 
rendelkezésre állásának 
ellenőrzése és 
visszaigazolása a vevő felé. 

A vevői igények szerint 
összegyűjtött áruk 
szállításra történő 
előkészítésének folyamat.     

TM_08_Raktározás7.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A komissiózási 
stratégiát az alábbi 
tényezők befolyásolják: 

Az áruátvétel irányításánál 
alkalmazott megoldások. 

Az alkalmazott 
áruelőkészítési rendszer 
jellege 

A komissiózási tevékenység 
szervezésének módja. 

Az árukiszedést támogató 
technikai megoldások.     

TM_08_Raktározás8.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A komissiózási 
stratégiát az alábbi 
tényezők befolyásolják: 

A szállításszervezés során 
alkalmazott módszerek. 

Az alkalmazott 
áruelőkészítési rendszer 
jellege. 

A komissiózási tevékenység 
szervezésének módja. 

Az árukiszedést támogató 
technikai megoldások.     

TM_08_Raktározás9.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! A tárolótér 
kialakítása jelentősen 
befolyásolja a raktár 
teljesítőképességét. A 
tárolótér kialakítása 
során az alábbi 
döntéseket kell 
meghozni: 

Milyen teljesítménymérési 
rendszert alkalmazzunk? 

Milyen tárolási 
technológiát 
alkalmazzunk? 

Milyen anyagmozgatási 
technológiát 
alkalmazzunk? 

Milyen áruelhelyezési 
szabályt alkalmazzunk? 

Hogyan rendezzük be a 
raktárt?   

TM_08_Raktározás10.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
Milyen teljesítménymérési 
rendszert alkalmazzunk? 

Hogyan rendezzük be a 
raktárt? 

Milyen tárolási 
technológiát 

Milyen anyagmozgatási 
technológiát 

Milyen áruelhelyezési 
szabályt alkalmazzunk?   



jelölje ezt az igaz állítást! 
A tárolótér kialakítása 
jelentősen befolyásolja a 
raktár 
teljesítőképességét. A 
felsorolt döntések közül 
melyik nem befolyásolja 
ezt a kérdéskört? 

alkalmazzunk? alkalmazzunk? 

TM_08_Raktározás11.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 
Melyik raktártípus esetén 
hiányzik a raktár fő 
folyamatai közül a 
betárolás és az 
áttárolás? Késleltető raktár 

Árubontással működő 
raktár 

Konszolidációs pontként 
működő raktár Átrakási pont     

TM_08_Raktározás12.FV 

A következő állítások 

közül egy hamis. Kérjük, 
jelölje ezt a hamis 
állítást! Az alábbi 
raktártípusok esetében a 
raktár központi 
tevékenységei közé 
tartozik a betárolás és az 
áttárolás? Késleltető raktár 

Árubontással működő 
raktár 

Konszolidációs pontként 
működő raktár Átrakási pont     

TM_08_Raktározás13.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 
Az „állványos statikus, az 
állvány nélküli statikus, 
vagy épen az állványos 
dinamikus” szakmai 
fogalmak a raktár 
kialakításakor alapvető 
fontosságúak, hiszen 
jelentősen befolyásolják 
a raktár teljesítményét. 
Milyen kérdéskörhöz 
kapcsolhatódnak ezek a 
fogalmak? 

A raktárban alkalmazott 
tárolási rendszerhez 
kapcsolódnak. 

A raktárban alkalmazott 
anyagmozgatási 
rendszerhez kapcsolódnak. 

A raktárban alkalmazott 
komissiózási stratégiához 
kapcsolódnak 

A raktári folyamatokat 
támogató informatikai 
rendszerhez kapcsolódnak.     

TM_08_Raktározás14.FV A következő állítások A raktárban alkalmazott A raktárban alkalmazott A raktárban alkalmazott A raktári folyamatokat     



közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 
Az „áruelőkészítési 
rendszer jellege, az 
árukiszedés technikai 
megvalósítása” szakmai 
fogalmak a raktár 
kialakításakor alapvető 
fontosságúak, hiszen 
jelentősen befolyásolják 
a raktár teljesítményét. 
Milyen kérdéskörhöz 
kapcsolhatódnak ezek a 
fogalmak? 

komissiózási stratégiához 
kapcsolódnak. 

anyagmozgatási 
rendszerhez kapcsolódnak. 

tárolási rendszerhez 
kapcsolódnak. 

támogató informatikai 
rendszerhez kapcsolódnak. 

TM_08_Raktározás15.FV 

A következő állítások 

közül egy igaz. Kérjük, 
jelölje ezt az igaz állítást! 

A raktár építészeti és 
technológiai kapacitása 
egyaránt a raktárkapacitás 
statikus értelmezéséhez 
kapcsolódik. 

A raktár 
átbocsátóképessége a 
raktár statikus kapacitását 
mutatja. 

A raktár építészeti 
kapacitása és 
átbocsátóképessége 
egyaránt a raktárkapacitás 
statikus értelmezéséhez 
kapcsolódik. 

A raktár 
kapacitáskihasználtságának 
foka csak a statikus 
értelmezésben mérhető.     

TM_09_Szall1.FV 

Válassza ki a helyes 
választ! A vasúti 
áruszállítás … 

… előnye a kisebb 
környezetterhelés 

… hátránya a változékony 
tarifarendszer 

… hátránya a nagyobb 
fajlagos energiaigény 

… előnye a nagy hálózat 
sűrűség.     

TM_09_Szall2.FV 

Válassza ki a helyes 
választ! A közúti 
áruszállítás … …előnye a gyorsaság 

… előnye az alacsony 
környezetterhelés 

…hátránya a rugalmatlan 
árképzés 

… előnye az egyszerre 
szállítható nagy mennyiség     

TM_09_Szall3.FV 

Válassza ki a helyes 
választ! A légi 
áruszállítás … 

… előnye a megbízható 
szállítási idő 

… hátránya a nagy 
áruigénybevétel 

… előnye a kedvező 
fuvardíj 

… előnye a nagy szállítási 
mennyiség     

TM_09_Szall4.FV 

Válassza ki a helyes 
választ! A vízi áruszállítás 
… 

… hátránya a hosszú 
eljuttatási idő 

… hátránya, hogy csak 
bizonyos termékek esetén 
vehető igénybe 

… előnye az alacsony 
áruigénybevétel 

… hátránya a magas 
díjszabás a nagy távolság 
miatt     

TM_09_Szall5.FV 

Melyik paritás tartalma 
ez: Bérmentetlenül a 
hajó fedélzetére rakodva 
(induló kikötő) FOB FCA EXW FAS     

TM_09_Szall6.FV 

Válassza ki a helyes 
választ! Melyik 
szállítmányt kísérő 
okmányról van szó: a 
szállítást végző fuvarlevél raklevél bill of lading szállítmányjegyzék     



dokumentuma a 
szállításért járó díj 
elszámolásához. 

TM_09_Szall7.FV 
FOB (Free on board) 
paritás esetén… 

… az eladó kockázata az 
induló kikötőben a hajóba 
való berakodásig terjed 

… az eladó kockázata az 
áru címzettnek való 
megérkezéséig terjed 

… az eladó kockázata az 
érdezési kikötőben való 
kirakodásig terjed 

… az eladó kockázata az 
érkezési kikötőbe való 
megérkezésig     

TM_09_Szall8.FV 
A szállítmány 
konszolidáció célja: az eddigiek mind 

a méretgazdaságos 
kiszállítás megvalósítása 

a szállítójármű rakterének 
minél teljesebb megtöltése 

a szállítójármű 
terhelésének 
optimalizálása     

TM_09_Szall9.FV 
EXW (Ex works) paritás 
esetén… 

az eladó kötelessége 
biztosítani az árut kísérő 
dokumentációt a teljes 
szállítási út alatt 

a vevő kockázatviselése a 
hajóba való berakodásnál 
kezdődik 

az eladő viseli a vevőnek 
való leszállítás költségét 

az eladó kockázata az 
érkezési kikötőbe való 
megérkezésig terjed     

TM_09_Szall10.FV 
Mit takar az árutonna-
kilométer fogalom? az eddigiek mind 

egy szállítási mód által egy 
adott időszak alatt 
elszállított árumennyiség 

a megmozgatott áru 
tömegének és a megtett 
útnak a szorzata 

a szállítási módok közti 
munkamegosztás 
vizsgálatára szolgáló 
fogalom     

TM_09_Szall11.FV 

Válassza ki a helyes 
választ! A csővezetékes 
áruszállítás … 

… környezetvédelmi 
szempontból biztonságos … munkaintenzív 

… környezeti hatásoknak 
erősen kitett 

… pótlólagos szállítást 
igényel     

TM_09_Szall12.FV 
Intermodális szállítási 
mód:  az eddigiek mind a RO-RO a RO-LA a Railship     

TM_09_Szall13.FV 

A szállítás költségeit a 
logisztikai szolgáltatói 
piac mely jellemzője 
befolyásolja? az eddigiek mind 

a szállítási módok közötti 
verseny mértéke az állami szabályozás 

a termékáramlás 
szezonalitása     

TM_09_Szall14.FV 

Melyik árképzési 
módszerről van szó: a 
megadott ár a termék 
árán kívül a rendeltetési 
helyre szállítás árát is 
tartalmazza. teljesítési ár érték alapú árképzés költség alapú árképzés 

bázispontokon alapuló 
árazás     

TM_09_Szall15.FV 
A szállítmányozó 
feladata: az eddigiek mind megszervezi az áru útját 

kiválasztja a szükséges 
szolgáltatókat 

 a kiválasztott 
szolgáltatókkal szerződést 
köt     

TM_10_Kiegyensúlyozás1.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
kapacitás… 

bármely gép, berendezés, 
személy, csoport, vagy 
ezekből álló komplex 
rendszer 
teljesítőképessége. 

egy megvalósult, mérhető 
jellemző, ami a múltról 
szól. 

csak a főfolyamatok 
szintjén értelmezhető. 

a teljesítményt alulról 
határolja be. Egyik megoldás sem jó. Mindegyik megoldás jó. 

TM_10_Kiegyensúlyozás2.FV Válassza ki a mondat egy gép, alrendszer, vagy valós körülmények között, jól használható a valós általában kisebb, mint az Egyik megoldás sem jó. Mindegyik megoldás jó. 



befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! Az 
elméleti maximális 
kapacitás… 

rendszer ideális 
körülmények között 
nyújtott legnagyobb 
teljesítményével egyezik 
meg. 

adott termelési, 
szolgáltatási feltételek 
mellett megvalósítható 
legnagyobb 
teljesítménnyel, vagy 
kibocsátással egyezik meg. 

kibocsátás tervezéséhez.  elérhető maximális 
kapacitás. 

TM_10_Kiegyensúlyozás3.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
tényleges 
kapacitáskihasználás … Egyik megoldás sem jó. 

valós körülmények között, 
adott termelési, 
szolgáltatási feltételek 
mellett megvalósítható 
legnagyobb teljesítmény, 
vagy kibocsátás. 

egy gép, alrendszer, vagy 
rendszer ideális 
körülmények között 
nyújtott legnagyobb 
teljesítménye. 

jellemzően az elérhető 
maximális kapacitás és az 
elméleti maximális 
kapacitás között van. Mindegyik megoldás jó.   

TM_10_Kiegyensúlyozás4.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
kapacitások a 
folyamatok fontos 
jellemzői, mert… Mindegyik válasz igaz. 

A beépített kapacitások a 
működés fix költségeit 
alapvetően 
meghatározzák.  

A kapacitások felülről 
határolják a teljesítményt. 

A kapacitások a működés 
tervezésének egyik 
sarokkövét jelentik.  

működés során is 
változhatnak, ezért 
folyamatos felügyeletet 
igényelnek. Mindegyik megoldás jó. 

TM_10_Kiegyensúlyozás5.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! Zárt 
termelő rendszerekben 
… 

a leglassabb műveletelem 
kapacitása határozza meg a 
rendszer kibcsátó 
képességét. 

a leggyorsabb 
műveletelem határozza 
meg a rendszer kibocsátó 
képességét. 

a műveletelemek 
kapacitásainak összege lesz 
a rendszer kibocsátó 
képessége.  

a rendszer kapacitása 
független az egyes 
műveletelemek 
kapacitásától.  Egyik megoldás sem jó. Mindegyik megoldás jó. 

TM_10_Kiegyensúlyozás6.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
szűk keresztmetszet … Mindegyik megoldás jó. 

meghatározza a rendszer 
kibocsátó képességét.  

feltárása és kapacitásának 
fejlesztése az egész 
rendszer kibocsátását 
növeli.  

feloldása lehetségek a 
feladatok 
átcsoportosításával.  Egyik megoldás sem jó. 

nem más, mint a zárt 
tevékenységi 
rendszerek legkisebb 
kapacitással rendelkező 
műveleteleme. 

TM_10_Kiegyensúlyozás7.FV 

Melyik befejezés teszi 
hamissá az állítást? 
Válassza ki! A ciklusidő … 

a termék iránt 
megmutatkozó vevői 
igénynek megfelelő 
termelési ritmust jelenti.  

két termék elkészülte 
között eltelt idő.  

egy-egy munkahelyen 
(munkaállomáson) 
kiosztott feladatok 
elvégzéséhez szükséges 
idő.  

munkaállomásonként 
eltérő lehet. Egyik megoldás sem jó. Mindegyik megoldás jó. 

TM_10_Kiegyensúlyozás8.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
ciklusidő  … 

a rendszer szűk 
keresztmetszetében a 
legnagyobb. 

adott esetben a 
folyamatok hierarchikus 
szintjein állandó értékű. azonos a műveleti idővel.  

egy termék 
megmunkálásához 
felhasznált összes idő.  Egyik megoldás sem jó. Mindegyik megoldás jó. 

TM_10_Kiegyensúlyozás9.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! Az 
átfutási idő… Mindegyik megoldás jó. 

folyamatrendszerű 
termelés/szolgáltatás 
során jellemzően hoszabb, 
mint a termék/szolgáltatás 
létrehozásához 

egyenlő a folyamatlépések 
számának és a ciklusidőnek 
a szorzatával. 

hosszát befolyásolja a 
folyamategyensúly 
hatékonysága is.  

az az idő, amit egy termék, 
vagy fogyasztó a 
rendszerben tölt a 
belépéstől a kilépésig. Egyik megoldás sem jó. 



ténylegesen szükséges idő. 

TM_10_Kiegyensúlyozás10.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
folyamategyensúly 
hatékonysága magas, ha 
… 

a munkaállomások között 
sikerül egyenlően elosztani 
a feladatokat.  

a munkaállomások száma 
és a ciklusidő szorzata 
közelíti az átfutási idő 
értékét.  az átfutási idő magas.  a ciklusidő alacsony. Egyik megoldás sem jó. Mindegyik megoldás jó. 

TM_10_Kiegyensúlyozás11.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! Az 
ütemidő jelentősége, 
hogy … 

megmutatja, hogy 
átlagosan milyen 
időközönként merül fel az 
igény egy termékre, 
szolgáltatásra.  

alapot ad az átfutási idő 
meghatározásához.  

megmutatja, hogy adott 
gyártási/szolgáltatási 
folyamat mennyi idő alatt 
képes előállítani a 
végterméket. 

segítségével határozható 
meg a folyamategyensúly 
hatékonysága.  Egyik megoldás sem jó. Két jó megoldás van. 

TM_10_Kiegyensúlyozás12.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
ciklusidő … 

értékét célszerű alulról 
közelíteni az ütemidő 
értékéhez.  

értéke, ha jelentősen 
meghaladja az ütemidőt, 
az felesleges kapacitások 
fenntartását jelenti.  

értéke, ha alacsonyabb az 
ütemidőnél, a vevőnek 
várnia kell a 
termékre/szolgáltatásra. 

értékét célszerű felülről 
közelíteni az ütemidő 
értékéhez. Egyik megoldás sem jó. Mindegyik megoldás jó. 

TM_10_Kiegyensúlyozás13.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
folyamatkiegyensúlyozás 
során a minimálisan 
kialakítandó 
munkahelyek száma … 

egyenlő a termék 
előállításához szükséges 
összes idő és az ütemidő 
hányadosával.  minimum kettő.  csak tört szám lehet. 

egyenlő a termék 
előállításához szükséges 
összes idő és a ciklusidő 
hányadosával.  Egyik megoldás sem jó. Mindegyik megoldás jó. 

TM_10_Kiegyensúlyozás14.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! A 
folyamatkiegyensúlyozás 
során a leghosszabb 
megmunkálási idő 
szabály szerint … 

azt a tevékenységet 
soroljuk előre, amelynek az 
elvégzéséhez a legtöbb idő 
szükséges.  

azt a tevékenységet 
soroljuk előre, amelyet 
követő műveletek  
elvégzéséhez a legtöbb idő 
szükséges.  

azt a tevékenységet 
soroljuk leghátra, 
amelynek az elvégzéséhez 
a legtöbb idő szükséges.  

azt a tevékenységet 
soroljuk leghátra, amelyet 
követő műveletek  
elvégzéséhez a legtöbb idő 
szükséges.  Egyik megoldás sem jó. Mindegyik megoldás jó. 

TM_10_Kiegyensúlyozás15.FV 

Válassza ki a mondat 
befejezését úgy, hogy az 
állítás igaz legyen! Egy 
tevékenység függőségi 
diagramja … Mindegyik megoldás jó. 

megmutatja, hogy az egyes 
műveletek közül melyet 
nem lehet a többi előtt 
elvégezni.  

megmutatja, hogy mely 
műveletek végezhetőek el 
egymástól függetlenül.  

rendszerint nem mutatja 
meg egyértelműen, hogy a 
műveleteket milyen 
sorrendben kell elvégezni.  Egyik megoldás sem jó. 

megmutatja, hogy az 
egyes műveletek 
egymáshoz hogyan 
viszonyulnak.  

TM_11_Kaizen1.FV 

Melyik fázis nem 
található meg a PDCA 
ciklusban? Elemzés Tervezés Megvalósitás Fenntartás     

TM_11_Kaizen2.FV 

Melyik fázis nem 
található meg a DMAIC 
ciklusban? Megvalósítás Definiálás Mérés Elemzés     

TM_11_Kaizen3.FV Melyik eszközt nem Miért-miért elemzés szabályozókártya Pareto diagram Hisztogram     



alkalmazná probléma 
azonosításra? 

TM_11_Kaizen4.FV 

Melyik eszközt 
alkalmazná probléma 
okainak feltárására? Miért-miért elemzés 5w2h szórásdiagram Pareto diagram     

TM_11_Kaizen5.FV 

Melyik eszközt 
alkalmazná legfontosabb 
befolyásoló tényezők 
keresésére? Szórásdiagram ok-okozati diagram 5W2H hisztogram     

TM_11_Kaizen6.FV 

Melyik eszközt nem 
alkalmazná konkrét 
javítási 
intézkedések/módszerek 
keresésére? ok-okozati diagram 5W2H K+F brainstorming     

TM_11_Kaizen7.FV 

Melyik eszközt nem 
alkalmazná javitó 
lépések megtételéhez? Tervezési eszközök Dolgozói projekt Oktatás Mérnökség bevonása     

TM_11_Kaizen8.FV 

Melyik eszközt nem 
alkalmazná eredmények 
ellenőrzésére? Szórásdiagram Pareto diagram Hisztogram Szabályozó kártya     

TM_11_Kaizen9.FV 
Mi nem igaz a halszálka 
diagramra? 

Több diagramot 
könnyedén használhatunk 
benne átfedésben 

Problémák gyökerének 
feltárásában hasznos 
segítség 

A mit, mikor, hol, hogyan 
és miért kérdéseket 
használja fel. 

Fő kategóriákat hozunk 
létre, így valósul meg a 
halszálka diagram     

TM_11_Kaizen10.FV 

A felsoroltak közül 
melyik tartozik a 
folyamatos fejleszts 
klasszikus eszköztárába? Szabályozókártya 5W2H elemzés Miért-miért elemzés Hibamód- és hatáelemzés     

TM_11_Kaizen11.FV 

A felsoroltak közül 
melyik nem tartozik a 
folyamatos fejleszts 
klasszikus eszköztárába? Hat szigma Pareto diagram Szórásdiagram Ok-okozati elemzés     

TM_11_Kaizen12.FV Melyik a kakukktojás? Miért-miért elemzés Ok-okozati elemzés Ishikawa diagram Halszálka diagram     

TM_11_Kaizen13.FV 

Melyik lépés nem illik a 
PDCA ciklus tervezési 
fázisába? 

Eredmények ellenőrzése, 
értékelése Probléma okainak feltárása 

Javító lehetőségek 
keresése Probléma azonosítása     

TM_11_Kaizen14.FV 
Melyik jellemző nem illik 
a Pareto diagramra? 

Alakja a normális eloszlás 
haranggörbéjéhez hasonlít. 

Célja a kevés kritikus témát 
elválasztani a sok 
triviálistól. 

Fontosság szerint rendezi 
sorba a probléma 
típusokat. 

Rávilágít a későbbiekben 
hasznos döntési 
területekre.     

TM_11_Kaizen15.FV 

Melyik nem illik a 
folyamatos fejlesztés 
szervezeti A vezetés példamutatása Kommunikáció és részvétel 

A tanuló szervezet 
felépítése 

A folyamatos fejlesztés 
rendszerének folyamatos 
fejlesztése     



képességeinek sorába? 

TM_12_Statmin1.FV 

Mivel végzi a 
minőségszabályozást a 
statisztikai 
folyamatszabályozás? Szabályozókártyákkal Adatgyűjtő lappal Hisztogrammal Pareto diagrammal     

TM_12_Statmin2.FV 

Hogyan hívná azt a 
mérést, ahol az 
egyetemi hallgatók 
elégedettségét az 
előadáson megjelent 
hallgatók számával 
mérjük? Változómérés Exponenciális mérés Ciklikus mérés Statikus mérés     

TM_12_Statmin3.FV 

Hogyan definiálná a 
statisztikai 
folyamatszabályozást? 

A termékek és 
szolgáltatások 
minőségszabályozásával 
foglalkozik azok előállítása 
során 

A termékek és 
szolgáltatások 
minőségbiztosításával 
foglalkozik azok 
ellenőrzése során 

A termékek és 
szolgáltatások 
minőségszabályozásával 
foglalkozik azok 
ellenőrzése során 

A termékek és 
szolgáltatások 
minőségszabályozásával 
foglalkozik azok előállítása 
után     

TM_12_Statmin4.FV 

Mekkora az általános 
okokra visszavezethető 
ingadozás várható 
értéke? -+3 -3 +3 -+6     

TM_12_Statmin5.FV Mi a tűrésmező? 

Egy függvény, amely egy 
adott műveletnél a vállalat 
által még elfogadhatónak 
tekintett szóródást mutatja 

Egy grafikon, amely az 
adott műveletnél a vállalat 
által még elfogadhatónak 
tekintett szóródást mutatja 

Egy függvény, amely az 
adott műveletnél a vállalat 
által még elfogadhatónak 
tekintett teljesítményt 
mutatja 

Egy grafikon, amely egy 
adott műveletnél a vállalat 
által még elfogadhatónak 
tekintett teljesítményt 
mutatja.     

TM_12_Statmin6.FV Mi a folyamatképesség? 

A folyamatszórás 
elfogadhatóságának 
mértéke 

A tűrésmező 
elfogadhatóságának 
mértéke. 

A folyamatszórás 
minőségmutatója 

A tűrésmező 
minőségmutatója     

TM_12_Statmin7.FV 
A középkártyára igaz, 
hogy 

A mintaátlag vizsgálatára 
használatos Jele M 

Azért hasznos, mert akkor 
is tudja az ingadozást 
követni, ha az átlag 
változatlan marad 

A mintákban szereplő 
legnagyobb és legkisebb 
értékek különbségét 
mutatja     

TM_12_Statmin8.FV 
A terjedelemkártyára 
igaz, hogy 

A minták terjedelmét, azaz 
a mintákban szereplő 
legnagyobb és legkisebb 
értékek különbségét 
mutatja 

A benne megjelenő 
változások arra utalnak, 
hogy a folyamat eltolódik a 
feltételezett 
folyamatátlagtól úgy, hogy 
közben a folyamatban lévő 
ingadozás mértéke nem 
változik 

A mintaátlag vizsgálatára 
használatos T a jele     



TM_12_Statmin9.FV 
Mi nem igaz a statisztikai 
folyamatszabályozásra? 

Mostanában abban 
változott a megitélése, 
hogy operatív, azonnali, 
kézre álló termelésirányító 
eszköznek tartják 

Ma már olyan 
tevékenységnek tartják, 
ami alkalmas alapvető 
versenyelőny 
megszerzésére 

Azon az elgondoláson 
alapul, hogy a folyamat 
ingadozása jelzi, vajon a 
folyamat szabályozott-e 
vagy sem 

A folyamatokat az idők 
során beszabályozzák és a 
folyamatok ingadozását 
jelentősen csökkentik     

TM_12_Statmin10.FV 
Mi nem igaz a hat 
szigma módszerre 

A hat szigma koncepcióban 
az ezer termékre jutó selejt 
mértékegységet 
használják, hogy erősítsék 
a gyakorlatilag nulla 
hibához közelítő 
célkitűzést. 

A célja a folyamatok 
természetes szórásának 
csökkentésével a 
folyamatképesség javítása 
addig a szintig, hogy a 
termék vagy szolgáltatás 
tűrésmezeje a folyamat 
szórásának -+6-szorosa 
legyen 

A célja a teljes vevői 
elégedettség elérése 

A görög szigma betűből 
ered az elnevezése     

TM_12_Statmin11.FV 
Melyik mutatót nem 
használja a hat szigma? hibás igények száma Folyamat kihozatal hibalehetőségre jutó hiba Szigma mutató     

TM_12_Statmin12.FV 

Mi nem igaz az 
elfogadásos 
mintavételre? 

Nagyon hasonló a hat 
szigma módszerhez, mert 
hasonlóak a kockázatok 

Az elsőfajú és másodfajú 
hibát itt termelői 
kockázatnak és fogyasztói 
kockázatnak is szokták 
hívni 

A folyamat előtt vagy után 
végezzük el 

A célja annak eldöntése, 
hogy a minta alapján egy 
adott sorozatot 
elfogadjunk vagy 
elutasítsunk     

TM_12_Statmin13.FV 
Melyik nem hibafeltárási 
eszköz? Termékfelelősség Gép diagnosztika Fókuszcsoportok Interjú távozást előtt     

TM_12_Statmin14.FV 
Melyik nem 
hibaelemzési eszköz? Ellenőrzés folyamat közben Balesetvizsgálat Hiba-fa elemzés Kritikus eseményelemzés     

TM_12_Statmin15.FV 

Mely mutató tartozik a 
hat szigma 
eszköztárába? Hibalehetőség Elsőfajú hiba Elfogadható minőségi szint Hibatűrési arány     

TM_13_TQM1.FV 
Melyik tartozik a 
végellenőrzés körébe? Javítás 

Minőségi standardok 
rögzítése Probléma megoldás Csapatmunka     

TM_13_TQM2.FV 

Melyik nem tartozik a 
minőségbiztosítás 
körébe? Munkások felhatalmazása 

Minőségügyi rendszerek 
kialakítása 

Minőségköltségek 
meghatározása Minőségtervezés Probléma megoldás   

TM_13_TQM3.FV ó Hiba esetén felelőst keres. 

A minőséget és fejlesztést 
támogató rendszereket 
dolgoz ki. 

Kidolgozza a folyamatos 
fejlesztés folyamatát. 

Minden minőséggel 
kapcsolatos költséget 
vizsgál. A minőséget betervezi.   

TM_13_TQM4.FV 
Melyik nem illik a TQM 
definíciójába? Hibafeltárás Vezetési filozófia Folyamatos fejlesztés Minőségkultúra     

TM_13_TQM5.FV 

A felsoroltak közül 
melyik szinten a 
legkevésbé költséges termék alapkoncepció próbagyártás prototípus gyártás részletes terv     



beavatkozni? 

TM_13_TQM6.FV Melyik a kakukktojás? 
Garanciális és jótállási 
költségek 

Selejtes termékek és 
szolgáltatások költsége 

Anyagok és alkatrészek 
újramegmunkálása 

Elvesztegetett termelési 
idő, amíg a hibával 
foglalkozunk.     

TM_13_TQM7.FV Melyik a kakukktojás? 
Személyzet képzése és 
fejlesztése. 

Statisztikai elfogadási 
mintatervek felállítása. 

Az anyagok 
minőségellenőrzéséhez 
szükséges idő. 

Minőségi hibák kivizsgálása 
és minőségi jelentések 
készítése. 

Vásárlói lekérdezések és 
minőségi auditok 
lefolytatása.   

TM_13_TQM8.FV 

A TQM több ponton is 
megkérdőjelezi a 
hagyományos 
minőségmenedzsment 
felfogást. Melyik nem 
tartozik ezek közé? 

A minőséget nem csak 
mérni kell. 

A hiba és a rossz minőség 
elfogadható. 

A költségek ismertek és 
mérhetőek.  

A hibaköltségek 
alulbecsültek. 

A vezetőket és a dolgozókat 
nem ösztönzi a hiba 
kijavítására.   

TM_13_TQM9.FV 

Melyik dokumentáció 
nem része a 
minőségügyi 
rendszernek? 

Beszállítói minősítési 
rendszer 

Vállalati minőségügyi 
kézikönyv Eljárási kézikönyv Munkautasítások     

TM_13_TQM10.FV 

Keresse meg azt az 
állítást, ami nem 
alapelve az ISO 9000 
(2000)-nek! 

A különböző üzleti 
funkciókra különböző 
szabványokat kell 
használni. 

A minőségirányításnak 
vevőorientáltnak kell 
lennie. 

A minőségteljesítményt 
mérni kell. 

A minőségirányításnak 
fejlesztésvezéreltnek kell 
lennie. 

A felsővezetésnek 
demonstrálnia kell 
elkötelezettségét az 
irányítási rendszerek 
fenntartása és folyamatos 
fejlesztése iránt.   

TM_13_TQM11.FV 

Melyik nem sorolható a 
TQM sikertényezői 
közé? 

Támogató rendszerként az 
ISO 9000 használata Minőségstratégia léte Egy irányító csoport Csoport alapú fejlesztés     

TM_13_TQM12.FV 

Melyik tényező 
tekinthető a minőségi 
kör jellemzőjének? 

A fejlesztési feladatot a 
csoport jelöli ki 

A csoport tagjait a 
menedzsment választja ki 

Menedzsment irányítással 
működik A fejlesztési feladat sürgős     

TM_13_TQM13.FV 

Keresse a kakukktojást 
az EFQM Kiválósági 
Modell ható tényezői 
között! Üzemi eredmény Dolgozók irányítása Üzletpolitika és stratégia Kapcsolatok és erőforrások Folyamatok   

TM_13_TQM14.FV 

Keresse a kakukktojást 
az EFQM Kiválósági 
Modell eredmény 
tényezői között! Üzletpolitika és stratégia Dolgozói elégedettség Társadalmi kihatás Üzleti eredmény     

TM_13_TQM15.FV 

Milyen kategóriában 
nem oszt díjat a Nemzeti 
minőségi díj 2006 óta? Mezőgazdasági vállalat Közszolgáltató 

Kereskedelmi és 
szolgáltató mikro-, kis- és 
közepes vállalat 

Termelő mikro- és 
kisvállalkozás     

               



 

 

Azonosító Kérdés szövege Válaszok Válaszok Válaszok Válaszok Válaszok Válaszok Párok Párok Párok Párok Párok Párok 

TM_01_Tev
menTárgya1
.PV 

Válassza ki, hogy 
az alábbi szereplők 
részei-e az ellátási 
láncnak!: Központi vállalat 

Marketing és 
média 
ügynökségek 

Logisztikai 
szolgáltatók 

Végső 
fogyasztó Versenytársak Kiskereskedők 

Nem képezi 
részét Részét képezi Részét képezi 

Nem képezi 
részét 

Részét 
képezi 

Részét 
képezi 

TM_01_Tev
menTárgyat
2.PV 

Válassza ki, hogy 
az alábbi fogalmak 
szinonim 
fogalmak-e, vagy 
sem!: 

Ellátási lánc – 
logisztikai 
vevőkiszolgálási 
folyamat 

Ellátási lánc – 
vállalati 
értékteremtő 
folyamatok 

Logisztikai 
vevő-
kiszolgálási 
folyamat – 
logisztikai 
vevőkiszolgálá
si ciklus 

Termelés és 
termelési 
logisztika 

Logisztikai 
vevőkiszolgálá
si folyamat – a 
logisztika 
megvalósítási 
folyamata   Igen Igen Nem Nem  Nem   

TM_01_Tev
menTárgya3
.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi 
fogalompárok 
közül az első 
helyen szereplő 
fogalom a 
másiknál tágabb, 
vagy szűkebb 
fogalom!: 

Ellátási lánc- 
logisztikai 
vevőkiszolgálási 
folyamat 

Ellátási lánc - 
logisztika 

Értékteremtő 
folyamatok - 
ellátási lánc 

Ellátási lánc - 
termelés       Szűkebb Tágabb Tágabb Tágabb   

TM_01_Tev
menTárgya4
.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi 
fogalompárok 
közül az első 
helyen szereplő 
fogalom a 
másiknál tágabb, 
vagy szűkebb 
fogalom!: 

Logisztika – 
termelés 
ellátása 

Logisztika – 
értékteremtő 
folyamat 

Logisztika - 
ellátási lánc 

Logisztikai 
vevőkiszolgálá
si folyamat - 
logisztika       Szűkebb Tágabb Szűkebb Szűkebb   

TM_01_Tev
menTárgya5
.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi állítások 
melyik alapvető 
működési 
stratégia 
jellemzőiről van 
szó: a rendelésre, 
vagy a készletre 

A termelés a 
vevői igények 
ismeretében 
indul be. 

A termelés egy 
előre jelzett, 
becsült 
kereslet 
alapján indul 
be. 

A vevőket és 
igényeiket a 
reálfolyamatok 
indításakor 
ismerjük 

A vevőket és 
igényeiket a 
reálfolyamatok 
indításakor 
nem ismerjük       Rendelésre gyártás 

Rendelésre 
gyártás 

Készletre 
gyártás 

Készletre 
gyártás   



gyártásról!: 

TM_01_Tev
menTárgya6
.PV 

Válassza ki, hogy 
az alábbi 
részfolyamatok 
építőelemei-e a 
logisztikai 
vevőkiszolgálási 
folyamatnak, 
akkor, ha termék 
előállításáról van 
szó!: 

Erőforrások 
tervezése 

Rendelésfogad
ás és 
feldolgozás Termelés 

Raktári 
folyamatok Szállítás 

Termékfejleszt
és Igen Nem Nem Igen Igen Nem 

TM_01_Tev
menTárgya7
.PV 

Válassza ki, hogy 
az alábbi 
részfolyamatok 
építőelemei-e a 
logisztikai 
kivitelezési 
folyamatának, 
akkor, ha termék 
előállításáról van 
szó!: Rendelésfeladás 

Rendelésfogad
ás és 
feldolgozás Marketing Készletezés 

Szállítóeszközö
k 
kapacitásterve
zése   Nem Nem Nem Igen Igen   

TM_01_Tev
menTárgya8
.PV 

Válassza ki, hogy 
az alábbiak közül 
melyek azok, 
amelyek részei 
lehetnek és 
melyek azok, 
amelyek nem 
lehetnek részei 
egy vállalat 
értékteremtő 
folyamatának 
akkor, ha termék 
előállításáról van 
szó!: Közvetlen vevő Termelés 

Termelés 
ellátása 

Logisztikai 
vevőkiszolgálá
si folyamat 

Végső 
fogyasztó 

Közvetlen 
beszállító Nem Igen Nem Igen Igen Nem 

TM_01_Tev
menTárgya9
.PV 

Nevezze meg, 
mely fogalmak 
definícióit olvassa 
az alábbi 
felsorolásban!: 

Erőforrások 
beszerzése, 
kezelése és 
felhasználása 
abból a célból, 
hogy a 
fogyasztónak, 

Az a 
tevékenység-
csoport, mely 
biztosítja, hogy 
a 
rendelkezésre 
álló 

Az a 
tevékenységcs
oport, mely 
biztosítja, hogy 
az üzleti 
folyamatok 
zavartalan 

Értékteremtő 
– termelési és 
logisztikai – 
folyamatok 
együttműködő 
szervezeteken 
(vállalatokon)       Logisztika 

Értékteremtő 
folyamat Termelés Ellátási lánc   



illetve a 
vevőnek értéket 
állítsunk elő. 

erőforrások 
egy részének 
felhasználásáv
al más 
erőforrásokon 
tartós 
változásokat 
végrehajtva új 
javakat 
hozzunk létre. 

lebonyolításáh
oz szükséges 
termékek a 
megfelelő 
helyen és 
időpontban, a 
szükségletekne
k megfelelő 
mennyiségben 
és 
választékban 
álljanak 
rendelkezésre. 

átívelő 
sorozata, mely 
vevői igények 
kielégítésére 
alkalmas 
terméket, 
illetve 
szolgáltatást 
hoz létre. 

TM_01_Tev
menTárgya1
0.PV 

Jelölje, hogy a 
logisztikai 
szolgáltató vállalat 
kapcsán tett 
következő 
megállapítások 
közül melyek a z 
igazak!: 

A komplex 
logisztikai 
folyamat 
együttes 
elemeit vállalja 
át és végzi 
megrendelő 
partnerétől. 

Az ellátási lánc 
fontos és 
tipikus 
szereplője. 

Végezheti az 
ellátási lánc 
végső 
fogyasztója 
számára 
előállított 
termék 
alapvető, 
központi 
termelési 
folyamatait is. 

Az ellátási 
láncnak csak a 
központi 
vállalat és a 
végső 
fogyasztó 
közötti 
szakaszában 
jellemző 
részvételük.       Nem igaz IGAZ IGAZ Nem igaz   

TM_02_Foly
amat1.PV 

Válassza ki, hogy 
az alábbi 
szempontok részét 
képezik-e a 
folyamat 
értelmezésének!: 

Összetett 
tevékenységren
dszer 

Egy szervezeti 
egységhez, 
funkcióhoz 
tartozik 

Erőforrásokat 
(inputokat) 
használ fel 

A vezetési 
tevékenységge
l van 
összefüggésbe
n Értéket teremt   Igen Igen igen Nem Nem   

TM_02_Foly
amat2.PV 

Nevezze meg, 
hogy a felsorolt 
folyamat típusok 
melyik folyamat-
felbontásnak az 
eredményeképpen 
állnak elő! 

Termelési, 
beszerzési, K+F, 
stb. folyamatok 

Funkcionális és 
keresztfunkcio
nális 
folyamatok 

Fő folyamatok, 
részfolyamato
k, 
tevékenységek
, stb. 

Magfolyamat, 
támogató 
folyamat       

A folyamatok 
összetettség 
alapján történő 
felbontása 

A folyamatok 
végzett munka 
alapján történő 
felbontása 

A folyamatok 
szervezeti 
határokhoz 
való viszony 
alapján 
történő 
felbontása 

A 
folyamatok 
jelentőség 
alapján 
történő 
felbontása   

TM_02_Foly
amat3.PV 

Jelölje, hogy a 
folyamatfejlesztés 
alábbi jellemzői 
melyik 
folyamatfejlesztési 

Számos 
szervezeti 
jellemző változik 

A szervezet 
jellemzőinek 
(teljesítményé
nek) változása 
nagyobb, mint 

Jelentős a 
tőkeigénye 

A szervezet 
jellemzőinek 
(teljesítményé
nek) változása 
kisebb, mint 

Jellemző, hogy 
a változások 
egy, vagy két 
szervezeti 
egységre 

Nem 
szükséges és 
nem is 
jellemző a 
felsővezetők 

nkrementális 
folyamatfejlesz
tés 

Radikális 
folyamatfejlesztés 

Radikális 
folyamatfejleszt
és  

Radikális 
folyamatfejle
sztés 

Inkrementá
lis 
folyamatfejl
esztés 

nkrementális 
folyamatfejle
sztés 



alaptípus esetén 
igazak! 

30 % 30 % korlátozódnak részvétele a 
folyamatfejlesz
tés 
kivitelezésébe
n 

TM_02_Foly
amat4.PV 

Jelölje, hogy az 
adott 
folyamatfejlesztési 
típus melyik fő 
folyamatfejlesztési 
típusba tartozik! 

Üzleti 
folyamatok 
újratervezése X-engineering 

Folyamatos 
fejlesztés 

Időszakos kis 
lépésekben 
történő 
fejlesztés       

Inkrementális 
folyamatfejlesztés  

Radikális 
folyamatfejleszt
és  

Radikális 
folyamatfejle
sztés 

Inkrementá
lis 
folyamatfejl
esztés    

TM_02_Foly
amat5.PV 

Nevezze meg, 
hogy milyen 
benchmarkingot 
írnak le az alábbi 
állítások! 

Az elért 
eredmények 
vizsgálatára és 
összehasonlítás
ára fókuszál. 

A jobb 
eredménye 
eléréséhez 
használt 
eszközök 
vizsgálatára és 
összehasonlítá
sára fókuszál. 

A vállalat saját 
vállalatának 
más 
folyamataihoz 
hasonlítja 
magát. 

A vállalat 
versenytársán
ak 
teljesítményéh
ez hasonlítja 
működését. 

A vállalat más 
iparág 
szereplőjének 
működését 
vizsgálja és 
használja fel az 
ott nyert 
tapasztalatoka
t 
folyamatainak 
fejlesztése 
során.   

Általános-
benchmarking 

Belső 
benchmarking 

Kompetitív 
benchmarking 

Folyamat-
benchmarkin
g 

Versenytárs
-
benchmarki
ng   

TM_02_Foly
amat6.PV 

Nevezze meg, 
hogy az alábbi 
fogalmak közül 
melyik kapcsolódik 
a folyamat tágan 
vett fejlesztéséhez 
és melyik annak 
egy szakasza a 
folyamat 
ábrázolásához! 
(Használja a könyv 
folyamatábrázolás
sal kapcsolatos 
mellékletét is!) Folyamattérkép 

Valós értéket 
hozzáadó 
folyamatok Benchmarking Blueprint 

Üzleti értéket 
teremtő 
folyamatok   

Folyamatfejles
ztés Folyamatfejlesztés 

Folyamatábrázo
lás 

Folyamatfejle
sztés 

Folyamatáb
rázolás   

TM_02_Foly
amat7.PV 

Jelölje, hogy a 
folyamatfejlesztés 
mely jellemzői 
tartoznak a 
radikális 

Számos 
szervezeti 
jellemző változik 

A szervezet 
jellemzőinek 
(teljesítményé
nek) változása 
nagyobb, mint 

A szervezet 
jellemzőinek 
(teljesítményé
nek) változása 
kisebb, mint 

Jelentős a 
tőkeigénye 

Nem 
szükséges és 
nem is 
jellemző a 
felsővezetők 

Jellemző, hogy 
a változások 
egy, vagy két 
szervezeti 
egységre 

Nem tartozik 
oda Nem tartozik oda Oda tartozik Oda tartozik 

Oda 
tartozik 

Nem tartozik 
oda 



folyamatfejlesztés 
típusához! 

30 % 30 % részvétele a 
folyamatfejlesz
tés 
kivitelezésébe
n 

korlátozódnak 

TM_02_Foly
amat8.PV 

Jelölje, hogy a 
folyamatfejlesztés 
mely jellemzői 
tartoznak az 
inkrementális 
folyamatfejlesztés 
típusához! 

Számos 
szervezeti 
jellemző változik 

A szervezet 
jellemzőinek 
(teljesítményé
nek) változása 
nagyobb, mint 
30 % 

A szervezet 
jellemzőinek 
(teljesítményé
nek) változása 
kisebb, mint 
30 % 

Jelentős a 
tőkeigénye 

Nem 
szükséges és 
nem is 
jellemző a 
felsővezetők 
részvétele a 
folyamatfejlesz
tés 
kivitelezésébe
n 

Jellemző, hogy 
a változások 
egy, vagy két 
szervezeti 
egységre 
korlátozódnak Oda tartozik Oda tartozik   Oda tartozik 

Nem 
tartozik oda Oda tartozik 

TM_02_Foly
amat9.PV 

Kapcsolja össze a 
vállalati működés 
komplex 
transzformációs 
folyamatának 
megnevezését az 
általa létrehozott, 
értéket teremtő 
outputtal! Összeszerelés Hajvágás Tudásátadás Gyógyítás       Képzet diák Autó Ápolt frizura 

Panaszmen
tes páciens   

TM_02_Foly
amat10.PV 

Jelölje, hogy a 
folyamathierarchiá
ban szereplő 
felsorolt két 
folyamattípus 
közül a felsorolás 
első helyén 
szereplőt társánál 
tágabb, vagy 
éppen szűkebb 
folyamat-elem 
megnevezésére 
szokták használni! 

Vállalati 
transzformációs 
folyamat – rész 
folyamat 

Fő folyamat - 
tevékenységek 

Tevékenysége
k - műveletek 

Vállalati 
transzformáció
s folyamat - fő 
folyamat 

Fő folyamatok 
– üzleti 
folyamatok 

Tevékenysége
k – rész 
folyamatok Szűkebb Tágabb Tágabb Tágabb Tágab Szűkebb 

TM_03_Telj
esítmény1.P
V 

Válassza ki, hogy 
az alábbi 
minőségelemek a 
termék, vagy az 
azt körülölelő 

Esztétikai 
megjelenés 

Karbantarthat
óság 

A termék 
rendelkezésre 
állása Élettartam 

Garanciális 
szolgáltatások 
minősége 

A 
rendelésteljesí
tés átfutási 
ideje 

Szolgáltatás 
minősége 

Szolgáltatás 
minősége 

Termék 
minősége 

Termék 
minősége 

Termék 
minősége 

Szolgáltatás 
minősége 



szolgáltatáscsoma
g minőségét 
ragadják-e meg!: 

TM_03_Telj
esítmény2.P
V 

Jelölje, hogy az 
alábbi, minőséget 
mérő 
mutatószámok 
közül melyek 
tartoznak a 
logisztikai 
vevőkiszolgálási 
színvonal 
mutatószámai 
közé és melyik 
nem!: 

A termék 
rendelkezésre 
állása 

A vevői 
problémák 
kezelésének 
minőségét 
mérő mutató 

Minimális r 
rendelési 
tételnagyság  

A szállítási 
költség 

A 
kapacitáskihas
ználtság 
mértéke 

A garanciális 
szolgáltatások 
minősége 

Nem tartozik 
oda Oda tartozik Oda tartozik Oda tartozik 

Nem 
tartozik oda  

Nem tartozik 
oda 

TM_03_Telj
esítmény3.P
V 

Válassza ki, hogy 
mely mutatók 
tartoznak az ún. 
eredménymutatók 
és melyek a 
folyamatmutatók 
csoportjába!: 

Termék 
minősége 

A vevői 
rendelés 
átfutási ideje 

A 
vevőspecifikus 
raktári 
folyamatoknak 
(pl. 
komissiózás) 
belső átfutási 
ideje. 

Az 
erőforrásfelha
sználás 
kapacitáskihas
ználtságának 
mértéke. 

Rendelési 
tételnagyság 

A termék 
rendelkezésre 
állása 

Eredménymut
ató Folyamatmutató 

Eredménymutat
ó 

Eredménymu
tató 

Folyamatm
utató 

Eredménym
utató 

TM_03_Telj
esítmény4.P
V 

Válassza ki, hogy 
az alábbi 
költségelemek 
közül melyek 
részei a logisztikai 
folyamatok 
költségeinek!: 

Termelés 
költségei 

Raktározási 
költségek 

Készlettartás 
költségei 

Értékteremtő 
folyamatok 
költségei 

Szállítási 
költség   Igen Igen Nem Igen Nem   

TM_03_Telj
esítmény5.P
V 

Párosítsa az egyes 
folyamatmutatók 
nevét és azok 
értelmezését!: 

Belső átfutási 
idők Kihasználtság Hatékonyság 

Termelékenys
ég Kapacitás   

A folyamat 
teljesítőképess
ége (pl. 
legyártható 
termékek 
száma), melyet 
számíthatunk 
statikus és 
dinamikus 
értelemben is. 

Tényleges 
kibocsátás osztva 
az elvárt 
kibocsátási 
mennyiséggel 

Az 
értékteremtő 
folyamat egyes 
elemeinek 
időigénye. 

Ténylegesen 
felhasznált 
erőforrás 
osztva az 
elvárt 
erőforrásigén
nyel 

Tényleges 
kibocsátás 
osztva a 
tényleges 
erőforrásfel
használás 
mértékével   

TM_03_Telj
esítmény6.P

Párosítsa az egyes 
fogalmak nevét Vevői érték 

Vevőkiszolgálá
s minősége 

Logisztikai 
vevőkiszolgálá

Logisztikai 
költségek       

A logisztikai 
szolgáltatás 

Egy adott 
termék-és 

A terméket 
körülölelő 

A termék 
vevőhöz   



V azok 
értelmezésével!: 

si színvonal minősége szolgáltatáscso
mag észlelt 
hasznának és 
észlelt 
költségeinek a 
különbsége. 

komplex 
szolgáltatáscs
omag (benne 
a logisztikai 
szolgáltatás) 
minősége 

történő 
eljuttatásán
ak 
költségei. 

TM_03_Telj
esítmény7.P
V 

Jelölje, hogy az 
alábbi 
fogalompárok 
közül melyik a 
szűkebb fogalom, 
az első, vagy a 
második! 

Vevőkiszolgálás 
minősége – 
Vevői érték 

Vevői érték – 
Termék 
minősége 

Vevőkiszolgálá
s minősége – 
Logisztikai 
vevőkiszolgálá
si színvonal 

Rendelésteljesí
tés átfutási 
ideje -
logisztikai 
kiszolgálási 
színvonal 

Rendelési 
tételnagyság – 
Vevői érték 

Logisztikai 
vevőkiszolgálá
si színvonal – A 
fizikai 
árueljuttatás 
kiszolgálási 
színvonala Második Első Második Első Második Első 

TM_03_Telj
esítmény8.P
V 

Jelölje, hogy a 
logisztikai 
szolgáltatás 
minőségét mutató 
alábbi 
minőségelemek és 
mutatószámok 
közül melyek 
tartoznak a fizikai 
árueljuttatás 
kiszolgálási 
színvonalához, és 
melyek a 
kapcsolattartás 
szolgáltatási 
színvonalához. 

Termék 
rendelkezésre 
állása 

Rendelési 
tételnagyság 

A vevői 
problémák 
kezelésének 
minősége 

A személyes 
kapcsolatok 
minősége 

A vevői 
rendelés 
átfutási ideje 

A vevővel 
kapcsolatot 
tartó ún. front 
emberek 
minősége (pl. 
nyelvtudása) 

A fizikai 
árueljuttatás 
kiszolgálási 
színvonalához 
tartozik. 

A kapcsolattartás 
szolgáltatási 
színvonalához 
tartozik. 

A fizikai 
árueljuttatás 
kiszolgálási 
színvonalához 
tartozik. 

A fizikai 
árueljuttatás 
kiszolgálási 
színvonaláho
z tartozik. 

A 
kapcsolatta
rtás 
szolgáltatás
i 
színvonaláh
oz tartozik. 

A 
kapcsolattart
ás 
szolgáltatási 
színvonaláho
z tartozik. 

TM_03_Telj
esítmény9.P
V 

Párosítsa az egyes 
költségtípusok 
nevét azok 
értelmezésével!: 

Logisztikai 
költség Hiányköltség 

Készletezési 
költség 

Rendelési 
költség       

Azok a költségek, 
amelyek a készlet 
tartása során 
merülnek fel és 
összefüggenek 
annak értékével. 
Ide tartozik pl. a 
készletbe fektetett 
tőke költsége 

Az adott termék 
és/vagy 
szolgáltatás 
vevőhöz 
történő 
eljuttatásának 
költsége. 

Adott termék 
vagy 
szolgáltatás 
hiányából 
fakadó 
elmaradt 
haszon. 

A készlet 
raktárban 
történő 
tárolásának 
és 
manipuláns
ának 
költségei.   

TM_03_Telj
esítmény10.
PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi 
fogalompárok 
közül mely 

Logisztikai 
költség – 
szállítási költség 

Vevőkiszolgálá
s minősége – 
Logisztikai 
vevőkiszolgálá

A logisztikai 
szolgáltatás 
minősége – A 
logisztikai 

A fizikai 
árueljuttatási 
folyamat 
minősége – A 

Raktározási 
költség – 
Készletezési 
költség   Nem Igen Nem nem Nem   



fogalmak egymás 
szinonimái! 

si folyamat 
minősége 

vevőkiszolgálá
si folyamat 
színvonala 

logisztikai 
vevőkiszolgálá
si folyamat 
minősége 

TM_04_Ter
vezés1.PV 

Válassza ki, hogy 
az alábbi 
információbázisok 
a szükségletek 
származtatásának 
módszertanát 
alkalmazó 
eljárások közül 
melyik számára 
fontosak!: 

Termelési 
vezérprogram Anyagjegyzék 

Forrás-
célállomás 
háló 

A független 
keresletű 
termék végső 
fogyasztóinak 
előre jelzett 
kereslete       DRP MRP I. MRP I. DRP   

TM_04_Ter
vezés2.PV 

Nevezze meg, 
mely fogalmak 
meghatározását 
olvassa az alábbi 
listában!: 

Olyan 
információbázis, 
mely rögzíti, 
hogy az egyes 
független 
keresletű 
termékre az 
egységnyi 
végtermék 
előállításához 
szükséges 
alapanyagok, 
részegységek 
szükséges 
mennyiségét az 
előállítási 
folyamat 
valamennyi 
gyártási fázisára 

Olyan termék, 
mely esetében 
igaz, hogy az 
iránt a 
jelentkező 
kereslet 
kapcsolatban 
van egy másik 
termék 
keresletével. 

Megmutatja az 
elosztási 
rendszer 
struktúráját. 

Egy termék 
időben 
ütemezett 
termelési 
terve, mely 
rögzíti, hogy a 
gyár független 
keresletű 
termékére a 
szükségletterv
ezés 
időperiódusa 
szerinti 
bontásban 
mekkora 
mennyiségekr
e van kereslet       

Forrás-célállomás 
háló Anyagjegyzék 

Függő 
keresletű 
termék 

Termelési 
vezérprogra
m   

TM_04_Ter
vezés3.PV 

Nevezze meg, 
mely fogalmak 
meghatározását 
olvassa az alábbi 
listában!: 

Az a működési 
mód, amikor az 
értékteremtő 
folyamatokat a 
végső fogyasztói 
igények 
ismeretében 
valósítják meg. 

Az a működési 
mód, amikor 
az 
értékteremtő 
folyamatok a 
konkrét vevői 
igények 
ismeretének 
hiányában 

A válasz és az 
előrejelzés 
alapú 
működési 
logika 
találkozási 
pontját jelöli. 

Egy becslési 
folyamat, 
melynek 
lényege, hogy 
a múltbéli 
adatok alapján 
becsüljük a 
jövőbeli 
várható 

Az a 
szükségletszár
maztatási 
módszer, mely 
segítségével 
megadhatjuk 
egy termék 
termelési 
vezérprogramj

E rendszer 
alkalmazásával 
megadhatjuk 
egy termék 
előállításához 
szükséges 
alapanyagok 
és 
részegységek 

Elosztási 
erőforrás-
tervezési 
rendszer 

Szétkapcsolási 
pont 

Válasz alapú 
működés 

Előrejelzés 
alapú 
működés 

Keresletelő
rejelzés 

Anyagszüksé
glet-
tervezési 
rendszer 



mennek 
végbe. 

keresletet. át. időben 
ütemezett és 
mennyiségileg 
is specifikált 
tervét. 

TM_04_Ter
vezés4.PV 

Jelölje, hogy az 
elosztási 
erőforrás-
tervezési rendszer 
kapcsán tett alábbi 
állítások közül 
melyik igaz és 
melyik hamis!: 

Az elosztási 
erőforrás-
tervezési 
rendszer 
alkalmazásával 
megadhatjuk 
egy termék 
termelési 
vezérprogramját
. 

Az elosztási 
erőforrás-
tervezési 
rendszer 
többszintű, 
közvetett 
elosztásnál 
alkalmazható. 

Az elosztási 
erőforrás-
tervezési 
rendszer 
információbázi
sa az adott 
független 
keresletű 
termék előre 
jelzett végső 
fogyasztói 
kereslet. 

Az elosztási 
erőforrás-
tervezési 
rendszer 
alkalmazásával 
megadhatjuk 
egy termék 
előállításához 
szükséges 
alapanyagok 
és 
részegységek 
időben 
ütemezett és 
mennyiségileg 
is specifikált 
tervét. 

Az elosztási 
erőforrás-
tervezési 
rendszer 
inputja az 
anyagjegyzék.   HAMIS IGAZ IGAZ IGAZ HAMIS   

TM_04_Ter
vezés5.PV 

Jelölje, hogy az 
anyagszükséglet 
tervezése kapcsán 
tett alábbi 
állítások közül 
melyik igaz és 
melyik hamis!: 

Az 
anyagszükséglet
-tervezési 
rendszer 
alkalmazásával 
megadhatjuk 
egy termék 
előállításához 
szükséges 
alapanyagok és 
részegységek 
időben 
ütemezett és 
mennyiségileg is 
specifikált 
tervét. 

Az 
anyagszükségl
et tervezése a 
függő 
keresletű 
termékek iráni 
igény 
meghatározás
át célozza. 

Az 
anyagszükségl
et tervezése a 
független 
keresletű 
termékek iráni 
igény 
meghatározás
át célozza. 

Az 
anyagszükségl
et-tervezési 
rendszer 
inputja az 
anyagjegyzék. 

Az 
anyagszükségl
et-tervezési 
rendszer 
outputja a 
termelési 
vezérprogram.   HAMIS HAMIS IGAZ IGAZ IGAZ   

TM_04_Ter
vezés6.PV 

Jelölje, hogy a 
különböző 
működési módok 
kapcsán tett alábbi 

Válasz alapú 
működésről 
akkor 
beszélünk, ha az 

Válasz alapú 
működésről 
akkor 
beszélünk, ha 

Előrejelzés 
alapú 
működésnél az 
értékteremtő 

Előrejelzés 
alapú 
működésnél az 
értékteremtő 

A 
szétkapcsolási 
pont az 
értékteremtő   IGAZ IGAZ IGAZ HAMIS HAMIS   



állítások igazak, 
vagy hamisak!: 

értékteremtő 
folyamatokat a 
végső fogyasztói 
igények 
ismeretében 
valósítják meg. 

az 
értékteremtő 
folyamatok a 
konkrét vevői 
igények 
ismeretének 
hiányában 
mennek 
végbe. 

folyamatok a 
konkrét vevői 
igények 
ismeretének 
hiányában 
mennek 
végbe. 

folyamatok a 
végső 
fogyasztói 
igények 
ismeretében 
valósulnak 
meg. 

folyamaton 
belül a 
termelési és a 
logisztikai 
folyamatok 
találkozását 
jelöli. 

TM_04_Ter
vezés7.PV 

Jelölje, hogy a 
várható kereslet 
meghatározásával 
kapcsolatban tett 
alábbi állítások 
igazak, vagy 
hamisak!: 

Az ellátási lánc 
mentén a 
várható kereslet 
meghatározásár
a egyedül 
alkalmas 
módszer a 
kereslet 
előrejelzése. 

Az ellátási lánc 
mentén a 
várható 
kereslet 
meghatározás
ára egyedül 
alkalmas 
módszer a 
szükségletek 
származtatása. 

Az ellátási lánc 
mentén a 
várható 
kereslet 
meghatározás
a során a 
kereslet 
előrejelzéséne
k és a 
szükségletek 
származtatásá
nak 
módszertana 
kiegészítik 
egymást 

A DRP 
működése is 
épít a kereslet 
előrejelzés 
módszertanára
, hiszen az 
adott termék 
végső 
fogyasztói 
keresletének 
meghatározás
akor 
jellemzően ezt 
használják. 

A DRP és az 
MRPI. A 
termelési 
vezérprogram
on keresztül 
illeszkedik 
egymáshoz.   IGAZ IGAZ HAMIS HAMIS IGAZ   

TM_04_Ter
vezés8.PV 

Jelölje, hogy a 
következő 
szükségletszármaz
tatási módszertant 
alkalmazó 
rendszerek közül 
melyik alkalmas 
csak anyagi 
erőforrások 
tervezésére és 
melyik az, amely 
már a 
kapacitástervezési 
is kezeli!: 

Az 
anyagszükséglet
-tervezési 
rendszer (MRP 
I.) 

Az elosztási 
erőforrás-
tervezési 
rendszer (DRP) 

Zárt láncú 
MRP         

Gépi kapacitások 
tervezését is 
tartalmazza 

Csak anyagi 
erőforrások 
tervezése 

Csak anyagi 
erőforrások 
tervezése     

TM_04_Ter
vezés9.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi állítások a 
DRP-re, vagy az 
MRP I.-re, esetleg 

Segítségével 
meghatározhatj
uk a termelési 
vezérprogramot

A rendszer 
algoritmusa az 
igények 
nettósítását és 

A rendszer 
információbázi
sa a kezelt 
termékek 

Információbázi
sa a forrás-
célállomás 
háló. 

Információbázi
sa a termelési 
vezérprogram. 

Információbázi
sa az 
anyagjegyzék. MRP I.-re igaz Mindkettőre igaz DRP- re igaz 

Mindkettőre 
igaz DRP- re igaz 

MRP I.-re 
igaz 



mindegyikre 
igazak-e!: 

. időbeni 
ütemezését 
végzi el. 

készletszintje. 

TM_04_Ter
vezés10.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi állítások a 
DRP-re, vagy az 
MRP I.-re, esetleg 
mindegyikre 
igazak-e!: 

A független 
keresletű 
termékek 
időben 
ütemezett és 
mennyiségileg is 
specifikált 
tervezésével 
foglalkozik. 

A függő 
keresletű 
termékek 
időben 
ütemezett és 
mennyiségileg 
is specifikált 
tervezésével 
foglalkozik. 

Csak az anyagi 
jellegű 
erőforrások 
tervezésére 
alkalmas. 

A rendszer 
információbázi
sa a belső 
átfutási idők. 

Az 
értékesítéssel 
áll közvetlen 
kapcsolatban. 

A gyártási és 
beszerzési 
funkcióval áll 
közvetlen 
kapcsolatban. DRP- re igaz Mindkettőre igaz DRP- re igaz MRP I.-re igaz 

Mindkettőr
e igaz 

MRP I.-re 
igaz 

TM_05_Ter
m-szolg1.PV 

Rendelje hozzá az 
egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
fogalmat! 

Az a termék, 
amelyre nem 
keletkezik 
tömegszerűen 
igény, mert 
vevők pont a 
különlegességéé
rt vásárolják.  

Az a termék, 
amely sok 
fogyasztó 
számára 
kívánatos 
egyazon 
formában is.  

Az a termék, 
amely az 
előállítása 
során önálló 
egységenként, 
megszámolhat
óan jön létre.  

Az a termék, 
amely a 
gyártási 
folyamat 
jellege miatt 
nagy 
tömegben, 
folyékony 
halamazállapo
tban, vagy 
por/granulátu
m alakban jön 
létre.        diszkrét termék egyedi termék 

standard 
termék 

nem 
diszkrét 
termék   

TM_05_Ter
m-szolg2.PV 

Rendelje hozzá az 
egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
fogalmat! 

A termék 
előállítása során 
alkalmazott 
berendezések, 
eszközök 
eljárások 
összessége.  

A termelési 
technológia 
szinonímája. 

A termék 
működése 
során használt 
technikai 
elvek, 
megoldások 
összessége.         terméktechnológia 

termelési 
technológia 

gyártási 
technológia     

TM_05_Ter
m-szolg3.PV 

Rendelje hozzá az 
egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
fogalmat! 

Olyan gyártási 
eljárás, amely 
során a 
gyártóeszközöke
t viszik a majdan 
létrejövő 
termék 
üzemelésének 
helyszínére.  

Olyan gyártási 
eljárás, amely 
során kis 
jellemzően 
különleges, 
ritkán 
előforduló 
termékeket 
állítanak elő 
több funkciós 

Olyan gyártási 
folyamat, 
melynek során 
specializált 
berendezéseke
n állítanak elő 
kisebb 
választékban 
termékeket.  

Olyan gyártási 
eljárás, ahol 
nagy 
tömegben 
állítanak elő 
termékeket 
erősen 
specializált 
termelő 
berendezéseke

Olyan 
termelési 
eljárás, ahol 
erősen 
specializált, 
rendszerszerű
en 
összeépített 
berendezésekk
el   folyamatipar sorozatgyártás projektgyártás 

egyedi 
gyártás 

folyamatre
ndszer   



gépeken.  n.  tömegszerűen 
állítunk elő 
nem diszkrét 
terméket.  

TM_05_Ter
m-szolg4.PV 

Rendelje hozzá az 
egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
fogalmat! 

A termék 
alapjaiban 
ugyan az, csak 
bizonyos, 
kevéssé jelentős 
tulajdonságai 
igazodnak a 
vevői 
igényekhez.  

A termék 
bizonyos, 
lényegi 
elemeinél van 
lehetősége a 
vevőnek 
választani.  

A termék 
lényegi 
tulajdonságait 
is a vevői 
igényeknek 
megfeleően 
alakítják ki.          

A tömeges 
testreszabás 
legfeljettebb 
módja.  

A tömeges 
testreszabás 
legalacsonyabb 
szintje.  

A tömeges 
testreszabás 
közepes 
szintje.      

TM_05_Ter
m-szolg5.PV 

Rendelje hozzá az 
egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
fogalmat! 

Ha nagy, 
csökkenti a 
költségeket, de 
rontja a 
rendszer 
teljesítményéne
k vevői 
megítélését.  

Annak 
eldöntése, 
hogy adott 
berendezésen, 
vagy 
rendszerben 
az egyes 
feladatokat 
milyen 
sorrendben 
kell elvégezni.  

Azok az elvek, 
melyek 
meghatározzá
k, hogy melyik 
feladatokat 
soroljuk előre.          ütemezési szabály sorozatnagyság ütemezés     

TM_05_Ter
m-szolg6.PV 

Rendelje hozzá az 
egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
ütemezési 
szabályt! 

Azt a feladatot 
vesszük előre, 
amely a 
legkésőbb került 
a rendszerbe.  

A 
legigazságosab
b rendszer, 
mely a 
romlandó, 
lejárattal 
rendelkező 
termékek 
esetében jól 
teljesít. 

A szabály 
segítségével 
radikálisan 
csökkenthetjü
k a sorraváró 
feladatok 
számát, de a 
hosszú 
feladatokat 
bünteti.  

Akkor 
foglalkozunk 
egy feladattal, 
ha már 
körmünkre ég,  

Az EDD 
kifinomultabb 
változata.  

Késő feladatok 
számát 
minimalizálja.  

kritikus 
hányad 
(critical ration 
- CR) 

legrövidebb 
megmunkálási idő 
(shortest 
operations time - 
SOT) 

utolsóként be, 
elsőként ki (last 
in, forst out - 
LIFO) 

érkezési 
sorrend (First 
in, first out - 
FIFO) 

legkorábi 
határidő 
(earliest 
due date - 
EDD) 

Moore 
algoritmus 

TM_05_Ter
m-szolg7.PV 

Rendelje hozzá az 
egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
ütemezési 
szabályt! 

A 
mindenképpen 
késő feladatok 
hátrasorolásával 
csökkenti a késő 
feladatok 
számát.  

A rövid 
feladatok 
elvégzésével 
csökkenti a 
sorbanálló 
feladatok 
számát.  

Két, egymást 
követő 
rendszer, vagy 
gépre végi el 
optimálisan a 
besorolást.          Johnson szabály 

Moore 
algoritmus 

legrövidebb 
megmunkálá
si idő 
(shortest 
operations 
time - SOT)     

TM_05_Ter Rendelje hozzá az A hasonló A termelésközi Néhány, A gyártócella       gyártócella gépelvű termékelvű csoporttech   



m-szolg8.PV egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
fogalmat! 

funkciójú 
gépeket egy-egy 
műhelybe 
összevonva 
találjuk meg.  

készletek 
csökkentése 
érdekében az 
egyes 
termékek 
gyártásához 
szükséges 
berendezéseke
t egymáshoz 
közel 
helyezzük el.  

jellemzően 
egymáshoz 
kapcsolódó 
műveletet 
végző 
berendezés 
összevonása 
egy helyre.  

szinonímája üzemberendezé
s 

üzemberend
ezés 

nológia 

TM_05_Ter
m-szolg9.PV 

Rendelje hozzá az 
egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
fogalmat! 

Kis számú 
ügyfélnek 
nyújtott 
szolgáltatás, 
melynek 
folyamata 
jelentősen függ 
a megrendelő 
igényeitől.  

Egységenkénti 
nagy 
tranzakciószá
m, csekély 
alkalmazkodás
sal.  

Alacsony 
volumenű, kis 
mértékben 
alkalmazkodó 
szolgáltatások.  

Jelentős 
alkalmazkodás 
a vevői 
igényekhez, 
jelentős 
mennyiségű 
kiszolgált 
ügyfél.       

egyszerű 
szolgáltatások 

képesség alapú 
szolgáltatási 
folyamat 

kvázi árucikk 
típusú 
folyamatok 

jelentős 
komplexitás
ú 
szolgáltatás   

TM_05_Ter
m-
szolg10.PV 

Rendelje hozzá az 
egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
példát! 

Képesség alapú 
szolgáltatási 
folyamat 

Kvázi árucikk 
típusú 
szolgáltatási 
folyamatok. 

Egyszerű 
szolgáltatások. 

Komplex 
szolgáltatások       

kis sörfőzde, vidéki 
gyorsbüfé 

szakértői, 
tanácsadási 
szolgáltatások 

gyorsétterme
k 
kiszolgálópult
ja, bank 
automaták, 
telefonos 
tudakozó 

vidámpark, 
logisztikai 
szolgáltatók   

TM_06_Ren
d1.PV 

Kösse össze a 
fogalmat a 
meghatározással! 

az ellátási lánc 
szereplői és 
helyszínei 
pontos és 
egyedi 
azonosítására 
szolgál 

üzleti 
dokumentumo
k vállalatok 
közötti 
elekronikus 
cseréjének 
szabványa 

a világ bármely 
pontján 
egyedileg 
azonosítja az 
árukat 

lehetővé teszi 
a logisztikai 
egység 
egyértelmű és 
egyedi 
azonosítását, 
nyomonköveté
sét       GTIN kód GLN kód EDI SSCC kód   

TM_06_Ren
d2.PV 

Válassza ki, melyik 
vevőszolgálati 
típus mely 
előnnyel szolgál az 
üzemeltető 
vállalatnak! 

a 
termék/szolgált
atás azonnal 
értékesíthető és 
elvihető 

magas szintű 
informatikai 
háttérre 
támaszkodva 
egységes 
minőségű 
ügyfélkiszolgál

a legrövidebb 
a 
problémakezel
és átfutási 
ideje         

internetes 
ügyfélszolgálat 

személyes 
ügyfélszolgálat 

telefonos 
ügyfélszolgál
at     



ást tesz 
lehetővé 

TM_06_Ren
d3.PV 

Válassza ki, melyik 
vevőszolgálati 
típus mely 
hátránnyal bír az 
üzemeltető 
vállalatnak! 

nehéz 
meghatározni az 
optimális 
területi 
lefedettséget 

nehéz 
meghatározni 
az optimális 
humán 
erőforrás 
kapacitást 

álalában csak 
kiegészítő 
jelleggel 
alkalmazható         

internetes 
ügyfélszolgálat 

személyes 
ügyfélszolgálat 

telefonos 
ügyfélszolgál
at     

TM_06_Ren
d4.PV 

Rakja sorrendbe az 
ügyfélszolgálati 
típusokat azok 
üzemeltetési 
költsége szerint! 
Kezdje a 
legdrágábbal! 

személyes 
ügyfélszolgálat 

telefonos 
ügyfélszolgálat 

internetes 
ügyfélszolgálat         3 1 2     

TM_06_Ren
d5.PV 

Kösse össze a 
fogalmat a 
meghatározással! 

az azonosított 
egységek gyors 
és automatikus 
adatgyűjtéséhez 
használt globális 
szabvány 

áruk és 
tárgyak RFID 
alapú 
azonosítására 
és nyomon 
követhető 
információk 
valós idejű 
kommunikáció
jára alkalmas 
globális 
szabvány 

üzleti 
partnerek 
közötti 
adatharmonizá
ció 
szabványosítot
t hálózata         GS1 GDSN GS1 vonalkód 

EPCglobal 
Network     

TM_06_Ren
d6.PV 

Válassza ki, melyik 
vevőszolgálati 
típus mely 
előnnyel bír a vevő 
számára! 

személyes 
kontaktus 

kényelmes, 
rugalmas 
elérés ügyfelek 
széles körének 

non-stop 
elérés         

internetes 
ügyfélszolgálat 

személyes 
ügyfélszolgálat 

telefonos 
ügyfélszolgál
at     

TM_06_Ren
d7.PV 

Válassza ki, melyik 
vevőszolgálati 
típus mely 
hátránnyal bír a 
vevő számára! 

magas 
várakozási idő 

költségoptimal
izálási okból 
számos 
problémát IVR 
révén akar 
megoldani a 
vállalat, ezért 
a fogyasztó 
elveszik az 
összetett 

standardizált 
problémameg
oldás         

internetes 
ügyfélszolgálat 

személyes 
ügyfélszolgálat 

telefonos 
ügyfélszolgál
at     



menüben 

TM_06_Ren
d8.PV 

Válassza ki a GTIN 
azonosító szám 
különböző 
típusainak 
leírását! 

akkor 
alkalmazható, 
ha a 
csomagoláson 
nincs elég hely 
hosszabb 
vonalkód 
feltüntetésére 

ez kizárólag 
Észak-
Amerikában 
használatos 

ez a 
legelterjedteb
b azonosító 
szám 

az alaptermék 
magasabb 
csomagolási 
szinten lévő 
változatán 
alkalmazzák       GTIN-13 GTIN-8 GTIN-12 GTIN-14   

TM_06_Ren
d9.PV 

Rendelje hozzá a 
tevékenységeket a 
vevőkiszolgálás 
egyes 
részfolyamataihoz
! 

Teljesítéssel 
kapcsolatos 
reklamáció 
kezelése 

A megrendelt 
áru 
komissiózása 

a termék 
rendelkezésre 
állásának 
biztosítása 

a megrendelés 
teljesítése a 
vevőnek való 
eljuttatással       Készletezés 

Rendelésfeldolg
ozás Raktár Szállítás   

TM_06_Ren
d10.PV 

Kösse össze a 
fogalmat a 
meghatározással! 

egy szállítás 
és/vagy 
raktározás 
céljára készült 
egység, amely 
vállalaton belül 
vagy az ellátási 
lánc szereplői 
között 
végbemenő 
értékteremtő 
folyamat tárgya 

meghatározott 
tartalommal 
bíró kódok 
grafikus 
megjelenítése 

kommunikáció
s 
szabványohoz 
tartozó 
szabványos 
üzeneteket és 
információkat 
gyűjtő 
szolgáltatók, 
akik 
feldolgozás 
után 
továbbítják 
azokat a 
felhasználókna
k. 

olyan kódok, 
amelyek 
egyértelműen 
meghatározzá
k az őket 
követő 
információ 
tartalmát és 
formátumát       

értéknövelő 
hálózatok 

logisztikai 
egység vonalkód 

adattartalo
m 
azonosítók   

TM_07_Kés
zlet1.PV 

Párosítsa össze a 
kifejezéseket a 
képletekkel! termékköltség 

Összes 
rendelési 
költség 

Összes 
készlettartási 
költség         i x C x Q/2 C x D S x D/Q     

TM_07_Kés
zlet2.PV 

Párosítsa össze a 
definíciókat  a 
jelentésükkel! 

Készlettartási 
ráta 

Készletezési 
mechanizmus Készletforgás         

Adott értékű 
készletmennyisége
t egy adott 
időszakban 
hányszor 
használnak fel 

egységnyi 
készletértékre 
egy 
meghatározott 
időszak alatt 
rárakódó 
költséget fejezi 
ki 

Készletezésn
ek a 
rendelési 
mennyiség és 
a rendelési 
időpont 
kérdésére 
választ adó     



működési 
módja 

TM_07_Kés
zlet3.PV 

Kösse össze a 
helyzetet a 
hozzátartozó 
költséggel 

újra rendelési 
pont túllépése 

Készletek 
alacsonyan 
tartása 

Ritkán 
rendelés         

Nagyobb 
készlettartási 
költség 

készlethiány 
költség 

Nagyobb 
rendelési 
költség     

TM_07_Kés
zlet4.PV 

A készletezési 
mechanizmusban 
felhasznált 
betűket kösse 
össze azok 
jelentésével! t q s S       minimális készlet 

két beérkezés 
között eltelt idő 

beérkezés 
mennyisége 

Maximális 
készlet   

TM_07_Kés
zlet5.PV 

Kösse össze a EOQ 
modellben 
használt betűket 
jelentésükkel! TC D S Q i C 

Készlettartási 
költség az SKU 
egységköltség
ben kifejezve 

Egy 
rendelésfeladás 
költségei 

az évi 
készletezési 
összköltség évi szükséglet 

Rendelés 
mennyisége 

Egy termék 
nyilvántartás
i értéke 

TM_07_Kés
zlet6.PV 

Párosítsa össze a 
kifejezéseket a 
képletekkel! 

Adott időszak 
készletezési 
összköltsége 

Összköltség 
változó eleme 

Rendelés 
mennyisége         

2 x S x D/i x C (az 
egész gyök alatt) 

C x D+S x D/Q+i 
x C x Q/2 

S x D/Q+i x C 
x Q/2     

TM_07_Kés
zlet7.PV 

Párosítsa össze a 
kifejezéseket a 
képletekkel! 

Készlet 
összértéke készletfedezet Készletforgás         kereslet/készlet 

(szumma)(átlag
oskészletszint x 
egységköltség) 

készlet/keresl
et x hetek 
száma     

TM_07_Kés
zlet8.PV 

Párosítsa össze a 
definíciókat  a 
jelentésükkel! 

Tervezett 
készlet Cikluskészlet 

Szállítási 
készlet 

Spekulációs 
készlet Puffer készlet   

bizonytalanság 
következmény
einek 
kiküszöbölésér
e tartott 
készlet 

egymást követő 
folyamatok térbeli 
elkülönülése miatt 
tartott készlet 

felkészülés 
jövőbeli 
eseményekre 

egymást 
követő 
folyamatok 
eltérő üteme 
miatt tartott 
készlet 

pillanatnyil
ag 
szükségesn
él nagyobb 
mennyiség
ű anyag 
beszerzése 
alkalmi 
előnyök 
elérése 
érdekében   

TM_07_Kés
zlet9.PV 

Párosítsa össze az 
egyes 
készletköltségeket
! 

Rendelési 
költség 

Készlettartási 
költség  

Készlethiány 
költsége         

rendelés 
fenntartásának 
papírmunkájából 
eredő költség 

szállítási 
költség, 
átállítási költség 

készletekbe 
fektetett 
tőke 
költsége, 
lopás 
költsége, 
erkölcsi 
kopás 
költsége     



TM_07_Kés
zlet10.PV 

Mit jelentenek az 
egyes betűpárok? (t,q) (t,S) (s,q) (s,S)       

meghatározott 
készletszint 
elérésekor 
rögzített rendelési 
mennyiség 
feladása 

rögzített 
rendelési 
időközönként 
rögzített 
mennyiség 

rögzített 
időközönként 
maximális 
készletszintre 
feltöltés 

meghatároz
ott 
készletszint 
elérésekor 
maximális 
készletszint
re feltöltés   

TM_08_Rak
tározás1.PV 

Jelölje, hogy mely 
raktártípus 
esetében jelenik 
meg, illetve mely 
esetében hiányzik 
a raktár folyamatai 
közül az átrakás!: 

Árubontással 
működő raktár 

Konszolidációs 
pontként 
működő raktár 

Késleltető 
raktár Átrakási pont       Befolyásolja Megjelenik Megjelenik Hiányzik   

TM_08_Rak
tározás2.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi 
kérdéskörök közül 
melyek 
befolyásolják a 
komissiózási 
stratégia 
kialakítását!: 

Az 
áruelőkészítési 
rendszer jellege 

A komissiózási 
tevékenység 
szervezésének 
módja 

Az árukiszedés 
technikai 
megvalósítása 

A megfelelő 
paritások 
kiválasztása       Befolyásolja Befolyásolja Befolyásolja 

Nem 
befolyásolja   

TM_08_Rak
tározás3.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi állítások 
közül melyik igaz 
és melyik hamis!: 

Az árubontással 
működő raktár 
egy beszállítótól 
fogad árut, 
jellemzően nagy 
szállítási 
mennyiségben. 
Az árut készletre 
veszi, majd a 
konkrét vevői 
igény 
felmerülésekor, 
jellemzően 
kisebb 
kiszállítási 
egységekre 
bontva juttatja 
el a 
megrendelőhöz. 

A 
konszolidációs 
pontként 
működő raktár 
több beszállító 
partnerrel 
működik 
együtt. Ezek 
termékeiket 
nagy 
mennyiségekb
en szállítják be 
a raktárba, 
ahol azokat 
készletre 
veszik. A vevők 
rendeléseiket 
a széles 
termékportfóli
óra 

A késleltető 
raktár 
esetében a 
termék végső 
specifikációjáé
rt felelős 
értékteremtő 
– sokszor 
gyártási jellegű 
– folyamatok 
egyes elemeit 
késleltetve, a 
raktárban 
végzik el. 

Az átrakási 
pont olyan 
speciális 
raktár, ahol a 
hangsúly a 
termék 
tárolásán és 
készletezésen, 
van.       IGAZ IGAZ IGAZ HAMIS   



vonatkozóan 
adják le, ezért 
a kiszállítási 
mennyiségek 
is megnőnek, 
ami 
költségmegtak
arításhoz 
vezet. 

TM_08_Rak
tározás4.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi állítások 
közül melyik igaz 
és melyik hamis!: 

Az árubontással 
működő raktár 
egy beszállítótól 
fogad árut, 
jellemzően nagy 
szállítási 
mennyiségben. 
Az árut készletre 
veszi, majd a 
konkrét vevői 
igény 
felmerülésekor, 
jellemzően 
kisebb 
kiszállítási 
egységekre 
bontva juttatja 
el a 
megrendelőhöz. 

A 
konszolidációs 
pontként 
működő raktár 
egy 
beszállítótól 
fogad árut, 
jellemzően 
nagy szállítási 
mennyiségben
. Az árut 
készletre veszi, 
majd a konkrét 
vevői igény 
felmerülésekor
, jellemzően 
kisebb 
kiszállítási 
egységekre 
bontva juttatja 
el a 
megrendelőhö
z. 

A késleltető 
raktár 
esetében a 
termék végső 
specifikációjáé
rt felelős 
értékteremtő 
– sokszor 
gyártási jellegű 
– folyamatok 
egyes elemeit 
késleltetve, a 
raktárban 
végzik el. 

Az átrakási 
pont olyan 
speciális 
raktár, ahol a 
hangsúly nem 
a termék 
tárolásán és 
készletezésen, 
inkább a 
beérkező árun 
végzett 
manipulációs 
tevékenységen 
van.       IGAZ IGAZ HAMIS IGAZ   

TM_08_Rak
tározás5.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi 
részfolyamatok 
közül melyik 
kapcsolódik a 
raktár fő 
folyamatához és 
melyik nem!: Áruátvétel Betárolás Áttárolás Komissiózás Szállítás   

Nem 
kapcsolódik 
oda Oda kapcsolódik Oda kapcsolódik 

Oda 
kapcsolódik 

Oda 
kapcsolódik   

TM_08_Rak
tározás6.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi állítások 

A raktár 
építészeti és 

A raktár 
átbocsátóképe

A raktár 
kapacitáskihas

A raktár 
kapacitáskihas       HAMIS IGAZ HAMIS IGAZ   



közül melyik igaz 
és melyik hamis!: 

technológiai 
kapacitása 
egyaránt a 
raktárkapacitás 
statikus 
értelmezéséhez 
kapcsolódik. 

ssége a raktár 
statikus 
kapacitását 
mutatja. 

ználtságának 
foka csak a 
kapacitás 
statikus 
értelmezésébe
n mérhető. 

ználtságának 
foka a 
kapacitás 
dinamikus 
értelmezésébe
n is mérhető. 

TM_08_Rak
tározás7.PV 

Jelölje, hogy az 
alábbi állítások 
közül melyik igaz 
és melyik hamis!: 

A statikus és a 
dinamikus 
komissiózás 
típusai az 
alkalmazott 
áruelőkészítési 
rendszer alapján 
különböztethető
ek meg 
egymástól. 

A statikus és a 
dinamikus 
komissiózás 
típusai az 
alkalmazott 
szervezési 
mód alapján 
különböztethe
tőek meg 
egymástól. 

A statikus és a 
dinamikus 
komissiózás 
típusai az 
alkalmazott 
árukiszedés 
technológiai 
megvalósítása 
alapján 
különböztethe
tőek meg 
egymástól. 

Az egylépcsős 
és a kétlépcsős 
komissiózási 
stratégia a 
komissiózási 
tevékenység 
szervezési 
módja alapján 
különböztethe
tő meg 
egymástól.       HAMIS IGAZ HAMIS IGAZ   

TM_08_Rak
tározás8.PV 

Az árukiszedési 
technikai 
megvalósítása 
alapvetően 
befolyásolja az 
alkalmazható 
komissiózási 
stratégiát. Jelölje, 
hogy az alábbi 
komissiózási 
stratégiák közül 
melyek azok, ahol 
ez a tényező 
határozza meg az 
alkalmazható 
stratégiatípusokat!
: 

Statikus 
komissiózás 

Dinamikus 
komissiózás 

Soros 
komissiózás 

Kétlépcsős 
komissiózás 

Kézi 
komissiózás 

Automatizált 
komissiózás 

Az 
árukiszedési 
technikai 
megvalósítása 
a meghatározó 

Nem az 
árukiszedési 
technikai 
megvalósítása a 
meghatározó 

Nem az 
árukiszedési 
technikai 
megvalósítása a 
meghatározó 

Nem az 
árukiszedési 
technikai 
megvalósítás
a a 
meghatározó 

Nem az 
árukiszedés
i technikai 
megvalósítá
sa a 
meghatároz
ó 

Az 
árukiszedési 
technikai 
megvalósítás
a a 
meghatározó 

TM_08_Rak
tározás9.PV 

Jelölje, hogy a 
raktárkapacitás 
alábbi fogalmai 
közül melyik 
kapcsolódik a 
kapacitás statikus 

Építészeti 
kapacitás 

Technológiai 
kapacitás 

Raktárkihaszná
lási tényező 

Átbocsátóképe
sség       

Statikus 
értelmezéshez 
kapcsolódik 

Statikus 
értelmezéshez 
kapcsolódik 

Statikus 
értelmezéshe
z kapcsolódik 

Dinamikus 
értelmezés
hez 
kapcsolódik   



és melyik annak 
dinamikus 
értelmezéséhez!: 

TM_08_Rak
tározás10.P
V 

Jelölje, hogy a 
raktár ún. 
működési 
profiljában 
szerepelnek-e az 
alábbi jellemzők!: 

Az alkalmazott 
logisztikai 
teljesítménymér
és jellemzője 

A 
rendelkezésre 
álló kapacitás 
és jellemzői 

Az alkalmazott 
informatikai 
rendszer 
kapcsolódottsá
gának foka 

Az alkalmazott 
szállításüteme
zési rendszer 
fejlettsége 

Az alkalmazott 
paritás jellege 

Az alkalmazott 
folyamatfejlesz
tési 
megoldások 
típusai Nem szerepel Szerepel Szerepel Szerepel 

Nem 
szerepel 

Nem 
szerepel 

TM_08_Rak
tározás11.P
V 

Jelölje, hogy az 
alábbi szakmai 
fogalmak a tárolási 
rendszerek, vagy a 
tárolási egységek 
kérdésköréhez 
kapcsolódnak-e!: Egyedi áru 

Egységrakomá
ny 

Állványos 
statikus 

Állványkiszolgá
ló gépes Robotos   

Egyikhez sem 
kapcsolódik 
közvetlenül 

A tárolási egységek 
kérdésköréhez 
kapcsolódik 

A tárolási 
egységek 
kérdésköréhez 
kapcsolódik 

A tárolási 
egységek 
kérdésköréhe
z kapcsolódik 

Egyikhez 
sem 
kapcsolódik 
közvetlenül   

TM_09_Szal
l1.PV 

Mely szállítási 
mód előnye 
olvasható a 
leírásban? 

Szinte minden 
árufajta 
szállítását 
lehetővé teszi. 

jól 
kalkulálható 
tarifarendszer 

kicsi fajlagos 
energiaigény         vízi szállítás közúti szállítás 

vasúti 
szállítás     

TM_09_Szal
l2.PV 

Mely szállítási 
mód hátránya 
olvasható a 
leírásban? 

erősen függ a 
környezeti 
hatásoktól 

magas 
fuvardíjak 

hosszú 
eljuttatási idő         vízi szállítás közúti szállítás légi szállítás     

TM_09_Szal
l3.PV 

Kösse össze a 
definíciót a 
fogalommal! 

Az áru egységnyi 
tömegére/térfo
gatára eső 
érték. 

Nagy szállítási 
távolság 
esetén a 
szállítási 
költség több 
kilométerre 
oszlik el. 

Két vagy több 
fuvarozási ág 
fuvareszközein
ek 
igénybevétele 
egy fuvarozási 
szerződés 
keretében. 

Egy szállítási 
mód által egy 
adott időszak 
alatt 
elszállított áru 
mennyisége.       

intermodális 
szállítás Értéksűrűség 

Távolság 
gazdaságossá
g 

Árutonna-
kilométer   

TM_09_Szal
l4.PV 

Rendelje hozzá a a 
fogalomhoz a 
definiciót! 

A szállítást 
végző 
szolgáltató 
dokumentuma a 
szállításért járó 
díj 
elszámolásához. 

Azon 
címzetteket 
veszi számba, 
amelyeket egy 
adott 
szállítójármű 
szolgál ki. 

Egy értékpapír, 
amely igazolja 
és 
dokumentálja, 
hogy milyen 
terméket 
milyen 
mennyiségbe, 
honnan és 
hova         Raklevél Fuvarlevél 

Szállítmányje
gyzék     



szállítanak. 

TM_09_Szal
l5.PV 

Párosítsa a 
fogalmakat 
jelentésükkel! 

Egy adott 
időpontig 
beérkezett 
igények 
konszolidációja 
történik meg. 

A beérkező 
igények 
alapján a 
szállítmány 
konszolidációj
a 
folyamatosan 
újratervezésre 
kerül. 

Olyan 
kiszállítási 
útvonal 
előállítása, 
amely 
minimális 
szállítási 
költség mellett 
bizosítja az 
összes 
célállomás 
kiszolgálását. 

Arra 
vállalkozik, 
hogy az árut 
adott feladási 
helyről a 
meghatározott 
rendeltetési 
helyre 
továbbítja, díj 
ellenében.       Túratervezés 

Reaktív/statikus 
szállítmány 
konszolidáció 

Proaktív/dina
mikus 
szállítmány 
konszolidáció fuvarozó   

TM_09_Szal
l6.PV 

Tegye sorrendbe a 
szállítási módokat 
azok 
tömegszerűsége 
szerint! vízi szállítás vasúti szállítás közúti szállítás légi szállítás       3 1 2 4   

TM_09_Szal
l7.PV 

Tegye sorrendbe a 
szállítási módokat 
azok hálózati 
lefedettsége 
szerint! közúti szállítás vasúti szállítás légi szállítás vízi szállítás       3 1 2 4   

TM_09_Szal
l8.PV 

Párosítsa a 
betűszavakat 
jelentésükkel! 

A fuvarozás 
megfizetve a 
megnevezett 
helyig. 

Bérmentetlenü
l az első 
fuvarozónak 
átadva. 

Költség, 
fuvardíj és 
biztosítás 
megfizetve a 
rendeltetési 
kikötőig 

Vámfizetés 
nélkül, 
leszállítva a 
rendeltetési 
helyre       CIF CPT FCA DDU   

TM_09_Szal
l9.PV 

Kösse össze az 
árképzési módszer 
megnevezését 
annak tartalmával! 

olyan ár 
meghatározása, 
mely fedezi a 
fuvarozó fix és 
változó 
költségeit, és 
biztosítja az 
elvárt profitot 

Alapja a 
szállítási 
szolgáltatás 
iránti piaci 
kereslet és a 
piacon 
tapasztalható 
verseny. 

A megadott ár 
a termék árán 
kívül a 
rendeltetési 
helyre szállítás 
díját is 
magában 
foglalja. 

Egy földrajzi 
területet 
zónákra 
osztanak és 
megszabják az 
egyes zónákba 
való szállítás 
díjait.       

teljesítési ár alapú 
árképzés 

szolgáltatás 
alapú árképzés 

érték alapú 
árképzés zónaárazás   

TM_09_Szal
l10.PV 

Párosítsa a 
betűszavakat 
jelentésükkel! 

Üzemből 
megnevezett 
helyre 

Bérmentetlenü
l a hajó 
fedélzetére 

Költség és 
fuvardíj 
megfizetve a 
rendeltetési 
kikötőig 

Vám 
megfizetve, 
leszállítva a 
rendeltetési 
helyre       CFR EXW FOB DDP   



TM_10_Kieg
yensúlyozás
1.PV 

Rendelje hozzá az 
egyes 
meghatározásokh
oz a megfelelő 
fogalmat! 

Elméleti 
maximális 
kapacitás 

Elérhető 
maximális 
kapacitás 

Tényleges 
kapacitás 
kihasználás         

Egy gép, 
alrendszer, vagy 
rendszer valós 
üzemi 
körülmények 
között mért 
teljesítménye. 

Egy gép, 
alrendszer, vagy 
rendszer ideális 
körülmények 
között nyújtott 
legnagyobb 
teljesítménye. 

Egy gép, 
alrendszer, 
vagy 
rendszer 
valós 
körülmények 
között, adott 
termelési, 
szolgáltatási 
feltételek 
mellett 
megvalósítha
tó 
legnagyobb 
teljesítménye
.      

TM_10_Kieg
yensúlyozás
2.PV 

Keresse meg 
mindegyik 
fogalom, 
meghatározás 
párját! kapacitás átfutási idő ciklusidő ütemidő       

két végtermék 
elkészülte között 
eltelt idő 

teljesítőképessé
g 

folyamatban 
eltöltött idő 

két vevői 
igény 
felmerülése 
között 
átlagosan 
eltelt idő   

TM_10_Kieg
yensúlyozás
3.PV 

Keresse meg 
mindegyik 
fogalom, 
meghatározás 
párját! 

folyamategyens
úly 
hatékonysága ütemidő 

munkaállomás
ok száma         

Az összes műveleti 
idő és a vevői 
igény ritmusának 
hányadosa. 

Az egyes 
munkaállomáso
kon eltöltött 
összes idő és a 
tényleges 
összes műveleti 
idő hányadosa. 

A felmerülő 
vevői igény 
és a 
rendelkezésr
e álló idő 
hányadosa.     

TM_10_Kieg
yensúlyozás
4.PV 

Keresse meg 
mindegyik 
fogalom, 
meghatározás 
párját! 

folyamatrendsz
er sorozatgyártás projektgyártás         

projektmenedzsm
ent kiegyensúlyozás 

csoporttechn
ológia     

TM_10_Kieg
yensúlyozás
5.PV 

Keresse meg 
mindegyik 
fogalom, 
meghatározás 
párját! 

folyamatrendsz
erű gyártás 
kibocsátó 
képessége 

folyamatrends
zer kapacitás 
fejlesztése 

folyamatrends
zer elemeinek 
összehangolts
ága 

gépelvű 
elrendezés 
fejlesztése       

folyamategyensúly 
hatékonysága 

szűk 
keresztmetszet 
kapacitása 

kapacitások 
átcsoportosít
ása gyártócella   

TM_10_Kieg
yensúlyozás
6.PV 

Keresse meg 
mindegyik 
fogalom, 

leghosszabb 
megmunkálási 
idő szabály 

legtöbb követő 
művelet 
szabály 

leghoszabb 
műveleti idő - 
követő 

legrövidebb 
megmunkálási 
idő szabály 

legkevesebb 
követő 
művelet   

Azt a 
műveletet 
sorolom előre, 

Azt a műveletet 
sorolom előre, 
melyet követő 

A leghosszabb 
megmunkálási 
idejű feladatot 

Azt a 
műveletet 
sorolom 

A 
legrövidebb 
megmunkál   



meghatározás 
párját! 

műveletek 
szabály 

szabály melyet a 
legkevesebb 
további 
művelet követ. 

műveletek 
idejének összege a 
legnagyobb. 

sorolom előre.  előre, melyet 
a legtöbb 
további 
feladat követ. 

ási idejű 
feladatot 
sorolom 
előre.  

TM_10_Kieg
yensúlyozás
7.PV 

Keresse meg 
mindegyik 
fogalom, 
meghatározás 
párját! függőségi háló ciklusidő ütemidő 

munkaállomás
ok száma       

vevői igény, 
rendelkezésre álló 
idő 

feladatok 
elvégzését 
kötelezően 
megelőző egyéb 
feladatok  

adott 
munkahelyre 
beosztott 
feladatok 
elvégzéséhez 
szükséges 
idők 

ütemidő, 
termék/szol
gáltatás 
előállításáh
oz 
szükséges 
összes idő   

TM_10_Kieg
yensúlyozás
8.PV 

Keresse meg 
mindegyik 
fogalom, 
meghatározás 
párját! 

technológiai 
utasítások 

vevői igények 
felmérése 

feladatok 
munkahelyekh
ez rendelése 

feladatok 
kiosztása 
egyenletesség
ének 
megítélése       kiegyensúlyozás függőségi háló ütemidő 

folyamateg
yensúly 
hatékonysá
ga   

TM_10_Kieg
yensúlyozás
9.PV 

Állítsa megfelelő 
sorrendbe a 
folyamatkiegyensú
lyozás lépéseit! 1. lépés 2.  lépés 3. lépés 4. lépés 5. lépés   

folyamategyen
súly 
hatékonyságán
ak 
meghatározás
a 

munkaállomások 
számának 
meghatározása 

feladatok 
műveleti 
idejének 
feltárása 

vevői igények 
felmérése, 
ütemidő 
meghatározá
sa 

feladatok 
munkaállo
másokhoz 
rendelése   

TM_10_Kieg
yensúlyozás
10.PV 

Keresse meg 
mindegyik 
fogalom, 
meghatározás 
párját! 

gépelvű 
elrendezés gyártócella 

termékelvű 
berendezés 

tömeges 
testreszabás       

egy termékcsalád 
létrehozásánál 
használt 
berendezések egy 
helyen 

Hasonló 
funkciójú gépek 
egy helyen. 

bizonyos 
típusú 
termékek 
megmunkálá
sánál 
alkalmazott 
berendezése
k egy helyen 

egy 
termékcsal
ád 
létrehozásá
nál 
használt, 
rugalmasan 
alkalmazko
dó 
berendezés
ek egy 
helyen    

TM_11_kaiz
en1.PV 

Kösse össze a 
fejlesztést a 
hozzátartozó 
nagysággal Ötletelő kaizen pont kaizen 

Rendszer 
kaizen         

Legmagasabb 
szintű fejlesztés 

egy gép, 
munkaállomás 

teljes 
gyártósor, 
terület     

TM_11_kaiz
en2.PV 

Kösse össze a 
képességeket a 
hozzájuk tartozó 
dolgokkal 

Szervezeti 
képességek 

Alkotó 
viselkedés 

Képessé tevő 
tényezők         

Eljárási eszközök 
vagy technikák, 
amelyek a 
folyamatos 

Kapacitás vagy 
hajlam a 
folyamatos 
fejlesztés 

A 
munkatársak 
viselkedési 
rutinjai,     



fejlesztés 
erőfeszítéseit 
segítik 

sajátos 
megközelítésén
ek 
alkalmazására 

amelyek 
erősítik a 
folyamatos 
fejlesztést 

TM_11_kaiz
en3.PV 

Kösse össze az 
összetartozókat 

A folyamatos 
fejlesztés 
szokássá válása 

A folyamatos 
fejlesztésre 
fókuszálás 

A folyamatos 
fejlesztés 
rendszerének 
folyamatos 
fejlesztése         

Képesség 
kialakítása a 
folyamatos 
fejlesztés 
fejlesztésének 
stratégiai 
kezelésére 

Képesség 
kialakítása a 
folyamatos 
fejlesztésbe 
való hosszú 
távú bevonás 
generálására 

Képesség 
kialakítása és 
fenntartása, 
hogy a 
folyamatos 
fejlesztési 
tevékenysége
ket a vállalati 
stratégiai 
célokhoz 
kapcsolják     

TM_11_kaiz
en4.PV 

Kösse össze az 
összetartozókat 

Az „ige” 
terjesztése 

Kommunikáció 
és részvétel 

A tanuló 
szervezet 
felépitése         

Képesség 
kialakítása, hogy 
tanuljon a 
szervezet FF 
tevékenységen 
keresztül 

A folyamatos 
fejlesztési 
tevékenység 
szervezeti 
határokon 
átnyúló 
terjesztésének 
képessége 

Képesség 
kialakítása az 
FF értékeinek 
artikálására 
és 
demonstrálás
ára     

TM_11_kaiz
en5.PV 

Kösse össze a 
ciklust össze rakó 
betűket 
jelentésükkel P D C A       Értékelés Tervezés Megvalósitás Fenntartás   

TM_11_kaiz
en6.PV 

Kösse össze a 
ciklust össze rakó 
betűket 
jelentésükkel D M A I C   

Nyomonkövet
és Elemzés Definiálás mérés Fejlesztés   

TM_11_kaiz
en7.PV 

Kösse össze az 
eszközt a céljával Adatgyűjtő lap 

Ok-okozati 
diagram Hisztogram 

Szabályozókárt
ya       

Az adott folyamat 
ingadozását képes 
bemutatni, a 
folyamat 
megbízhatóságáról 
tanúskodik 

Elsődleges célja 
a probléma 
eredetének, 
forrásának 
felkutatása. 

problémák 
gyökerének 
felkutatására 
a 
legalkalmasa
bb, több -féle 
kérdés 
feltételével 

Arról 
tanúskodik, 
hogy a 
folyamat 
valóban úgy 
működik-e 
ahogy kéne 
neki, 
statisztikai 
módszerek 
segitségéve   



l 

TM_11_kaiz
en8.PV 

Kösse össze az 
eszközt a céljával Szórásdiagram 

Pareto 
diagram 

Miért-miért 
elemzés 5W2H       

Probléma 
gyökerének 
felkutatására a 
legalkalmasabb 
egy kérdés 
feltételével 

Általa két 
adathalmaz 
közötti 
összefüggéseket 
lehet könnyen 
felfedezni 

Elsősorban 
elemzés 
végzésére 
alkalmas, 
általa fel 
lehet fedezni 
a kritikus 
témákat. 

Leginkább 
probléma 
megoldásb
an segíthet, 
úgy hogy 
körbe járja 
a témát 
kérdésekkel
.   

TM_11_kaiz
en9.PV 

Kösse össze a 
diagramot a 
használatával Oszlopdiagram Vonaldiagram Kördiagram Radardiagram       

Százalékos 
megoszlás 
szemléletes 
mutatása 

Megfigyelési 
adatok 
összehasonlitás
a párhuzamos 
oszlopokon 

Időbeli 
változás 
mutatása 

Korábbi 
tételek 
változását 
mutatja be 
jól   

TM_11_kaiz
en10.PV 

Kösse össze a 
lépés számát a 
lépéssel egy ok-
okozati diagram 
elkészitésekor Első lépés Második lépés 

Harmadik 
lépés Negyedik lépés Ötödik lépés   

Jelöljük meg a 
legfontosabb 
okot 

Szisztematikus 
tényfeltárással és 
csoportvita 
segítségével  
határozzuk meg a 
lehetséges okokat 

Határozzuk 
meg, mi kerül az 
okozat mezőbe 

Azonosítsuk a 
problémához 
vezető 
lehetséges 
okok fő 
kategóriáit 

Vitassunk 
meg 
minden 
tételt az 
okok 
kombinálás
a és 
tisztázása 
érdekében   

TM_12_Stat
min1.PV 

Kösse össze a 
meghatározást a 
fogalommal! 

Statisztikai 
folyamatszabály
ozás 

Folyamatképes
ség 

Működési 
jelleggörbe Hat szigma       

Egy mintavételes 
tervre, a 
hibaarányok 
változó szintje 
mellett mutatja 
egy sorozat 
elfogadásának 
valószínűségét. 

Termékek és 
szolgáltatások 
minőségszabály
ozásával 
foglalkozik azok 
előállitása 
során. 

Folyamatszór
ás 
elfogadhatós
ágának 
mértéke. 

Célja a 
folyamatok 
természete
s 
szórásának 
csökkentés
e.   

TM_12_Stat
min2.PV 

Rendelje hozzá a 
fogalomhoz az 
egyenletet! 

Hibás jószágok 
arányának 
átlaga szórás 

felső 
szabályozási 
szint 

alsó 
szabályozási 
szint       (pˉ) + 3 szórás 

(p1+p2+p3+…+p
m)/m 

gyök alatt 
(pˉ(1-pˉ)/n) 

(pˉ) - 3 
szórás   

TM_12_Stat
min3.PV 

Kösse össze a 
definíciót a 
fogalommal! Elsőfajú hiba 

Másodfajú 
hiba 

Elfogadható 
minőségi szint 

Hibatűrési 
arány       

A sorozatban 
ténylegesen 
található hibás 
termékek aránya, 
amit a szervezet 
hajlandó 
tévedésből 

A termelői 
kockázat szintje 

A fogyasztói 
kockázat 
szintje 

A hibás 
termékek 
tényleges 
aránya a 
sorozatban, 
amit a 
szervezet   



elutasítani. hajlandó 
tévedésből 
elfogadni. 

TM_12_Stat
min4.PV 

Rendelje hozzá a a 
fogalomhoz a 
definiciót! Hiba 

Folyamat 
kihozatal Hibalehetőség Szigma mutató       

A különböző 
hibalehetőségek 
száma, amelyek 
miatt a vevői 
igényeket nem 
sikerül kielégiteni. 

Amikor nem 
sikerül a vevő 
által elvárt 
teljesítményt 
elérni. 

A folyamat 
által gyártott 
hibamentes 
termékek 
aránya az 
összes 
gyártott 
termékhez 
viszonyítva. 

A 
folyamating
adozás 
annyi 
standard 
szórásegysé
ge, 
amennyi a 
vevő által 
definiált 
határokon 
belül 
található.   

TM_12_Stat
min5.PV 

Párosítsa a 
fogalmakat 
jelentésükkel! p-kártya 

Középérték 
kártya 

Terjedelem 
kártya         

A mintában 
szereplő 
legnagyob és 
legkisebb érték 
különbségét 
mutatja. 

A rossz 
termékek 
arányát jelző 
kártya 

Képes az 
ábrázolt 
folyamat 
outputjában 
történt 
változások 
meghatározá
sára.     

TM_12_Stat
min6.PV 

Tegye sorrendbe a 
hibamód- és 
hatáselemzés 
lépéseit! 1. lépés  2. lépés  3. lépés  4. lépés  5. lépés    

Hibák 
előfordulási 
valószínűségén
ek becslése. 

Hibák összes 
lehetséges 
hatásának 
meghatározása. 

Termék minden 
alkatrészének 
meghatározása. 

Az egyes 
alkatrészek 
összes 
lehetséges 
hibamódjána
k felsorolása. 

Hibák 
lehetséges 
okainak 
meghatároz
ása minden 
egyes 
hibamódra.   

TM_12_Stat
min7.PV 

Kösse össze a 
módszert a 
jellemzésével! Balesetvizsgálat 

Termékfelelőss
ég 

Reklamáció 
elemzés         

Előnye, hogy 
amiből származik, 
az kérés nélkül 
érkezik és időszerű 
információt 
tartalmaz. 

Speciálisan 
képzett 
szakértők 
elemzik a hiba 
okait. 

A termék útja 
nyomon 
követhető, 
minden hiba 
visszavezethe
tő addig a 
folyamatig, 
ahonnan 
származik, 
addig az 
alkatrészig,     



ami okozta, 
és addig a 
beszállítóig, 
aki szállította. 

TM_12_Stat
min8.PV 

Kösse össze a 
módszert a 
jellemzésével! 

Kritikus 
eseményelemzé
s 

Hiba-fa 
elemzés 

Hibamód- és 
hatáselemzés         

Célja olyan termék 
vagy szolgáltatás 
jellemzők 
meghatározása, 
amelyek döntőek 
egyes 
hibafajtáknál. 

Első lépéseként 
olyan 
eseményeket 
írnak le a vevők, 
amelyek 
számukra 
elégedettséget 
vagy éppen 
elégedetlensége
t  okoztak. 

Logikai 
eljárás, ami 
egy hibából 
vagy egy 
lehetséges 
hibából indul 
és visszafelé 
halad a 
lehetséges 
okok és így a 
hiba 
eredetének 
azonosítása 
felé     

TM_12_Stat
min9.PV 

Kösse össze a 
rangot a 
hozzátartozó 
szabállyal! Zöld öves Fekete öves 

Fekete 
mesterövesek         

Irányítanak és 
mentorálnak. 

Idejének 
legalább 20%-át 
fejlesztési 
projektekkel 
tölti. 

Ajánlott 100 
dolgozónként 
egy 
alkalmazása.     

TM_12_Stat
min10.PV 

Párosítsa a 
betűszavakat 
jelentésükkel! AQL LTPD DPMO   

Folyamatképes
ség     

Millió 
hibalehetőségre 
jutó hiba 

Elfogadható 
minőségi szint 

Hibatűrési 
arány Cp   

TM_13_TQ
M1.PV 

Tegye sorba  a 
legkevésbé 
fejlettől a 
leginkább fejlettig! 

Legkevésbé 
fejlett Kevésbé fejlett Fejlett Legfejlettebb       Minőségbiztosítás Végellenőrzés 

Minőségszab
ályozás TQM   

TM_13_TQ
M2.PV 

Rendezze sorba a 
vevők megértését 
szolgáló 
eszközöket! 1. szint 2. szint 2. szint 3. szint       

Hálózatok, 
forgalmi adatok 
elemzése 

Kéretlenül 
beérkező 
panaszok 

Információs 
pult, 
forródrót 

Személyes 
beszélgetés
ek, 
megterveze
tt 
felmérések   

TM_13_TQ
M3.PV 

Párosítsa a 
hibaköltségeket 
megjelenési 
formájukkal! 

Megelőzési 
költség 

Feltárási 
költség 

Belső 
hibaköltség 

Külső 
hibaköltség       

Selejtes termékek 
költsége 

Folyamattervek 
készítése a 
minőségi 
problémák 
csökkentése 
érdekében. 

Statisztikai 
elfogadási 
mintatervek 
felállítása. 

Garanciális 
költségek   



TM_13_TQ
M4.PV 

Párosítsa a 
hibaköltségeket 
megjelenési 
formájukkal! 

Megelőzési 
költség 

Feltárási 
költség 

Belső 
hibaköltség 

Külső 
hibaköltség       

Anyagok és 
alkatrészek 
újramegmunkálása
. 

Potenciális 
problémák 
meghatározása 
és a folyamat 
egyensúlyba 
hozása, hogy a 
hiba ne 
fordulhasson 
elő. 

Vásárlói 
lekérdezések 

Pereskedés 
(vagy 
fizetés 
annak 
elkerülésér
e).   

TM_13_TQ
M5.PV 

Rendezze 
sorrendbe a 
történéseket! Első lépés Második lépés 

Harmadik 
lépés Negyedik lépés Ötödik lépés   

Megelőzési 
költségek 
abszolút 
mértéke 
csökken 

Külső hibaköltség 
csökken 

Erőfeszítés a 
hiba 
megelőzésére 

Belső 
hibaköltség 
csökken 

Feltárási 
költség 
csökken   

TM_13_TQ
M6.PV 

Párosítsa az 
elnevezéseket a 
jelentésekkel! ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO 19011       

minőségirányítási 
rendszerek: 
útmutató a 
teljesítmény 
javításához 

minőségirányítá
si rendszerek: 
alapok és szótár 

minőségirány
ítási 
rendszerek: 
elvárások 

Útmutatás 
a minőségi 
és 
környezetir
ányítási 
rendszerek 
auditálásár
a   

TM_13_TQ
M7.PV 

Állítsa sorba a 
japán minőségi 
körök fő lépéseit! Első lépés Második lépés 

Harmadik 
lépés Negyedik lépés Ötödik lépés Hatodik lépés 

A jelen állapot 
statisztikai 
vizsgálata 

Üzemi és kisebb 
körök alakítása 

Probléma 
azonosítása 

Konkrét 
vállalati célok 
kitűzése 

Terv 
készítése a 
kijelölt 
problémák 
megoldásár
a 

Okok 
elemzése és 
alternatívák 
kidolgozása a 
probléma 
mrgoldására 

TM_13_TQ
M8.PV 

Keresse meg a 
földrajzi egységek 
párját! Japán USA Európa         

EFQM Kiválósági 
Modell Deming díj 

Malcolm-
baldridge díj     

TM_13_TQ
M9.PV 

Párosítsa az EFQM 
Kiválósági Modell 
ható és eredmény 
tényezőit! Ható tényező Ható tényező Ható tényező 

Eredmény 
tényező 

Eredmény 
tényező 

Eredmény 
tényező 

Üzleti 
eredmény 

Kapcsolatok és 
erőforrások Folyamatok 

Üzletpolitika 
és stratégia 

Dolgozói 
elégedettsé
g 

Társadalmi 
kihatás 

TM_13_TQ
M10.PV 

Keresse meg a 
minőségi körök és 
a munkacsoportok 
jellemzőit! Minőségi kör Minőségi kör Minőségi kör Munkacsoport Munkacsoport Munkacsoport 

A fejlesztési 
feladat sürgős 

Elemzik és 
megoldják a 
munkájukban 
jelentkező 
problémákat 

A fejlesztési 
feladatot a 
csoport jelöli ki 

Tagjai 
önkéntesen 
csatlakoznak 

A 
menedzsm
ent irányítja 

A csoport 
tagjait a 
menedzsme
nt jelöli ki 

                           



 


