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Bevezetés 

Tisztelt Olvasó! 
 
A Budapest Corvinus Egyetem gondozásában már évek óta folyik az Értékteremtő Folyamatok 
Menedzsmentje című tárgykör oktatása, melynek célja, hogy megismertesse a hallgatókat az 
anyagi folyamatok – elsősorban a termelés és a logisztika – tevékenységi körébe tartozó korszerű 
ismeretanyaggal. A Bologna folyamat kapcsán jelentős változások következtek be a tárgykör 
oktatásában. Alapszinten Tevékenységmenedzsment címen oktatjuk az egyszerűbb, jobban 
strukturált problémákat, mesterszinten – megtartva az eredeti elnevezést – stratégiai szemléletben 
közelítjük a témát. Ily módon a termelés, logisztika, szolgáltatás területek teljes körű 
áttekintéséhez tulajdonképpen mindkét tárgy megismerésére szükség van. 
A Feladatgyűjteményt – melyet az olvasó most a kezében tart – úgy állítottuk össze, hogy azzal 
lefedjük a két tárgyban tanult ismeretanyagokat olyan számszerű megközelítéseket kínálva, 
amellyel a verbális ismeretek jól kiegészíthetők és elmélyíthetők. 
 
Ez a Feladatgyűjtemény a Termelés, szolgáltatás, logisztika – az értékteremtés folyamatai 
című könyv (szerk.: Demeter K., Complex Kiadó, 2014, Budapest, valamint a 
Tevékenységmenedzsment (Demeter K., Gelei A., Jenei I., Nagy J., 2014, Complex Kiadó, 
2014, Budapest) kiegészítéseként használható. A legtöbb fejezet három részből épül fel: 
 
• A problémakört röviden összefoglaló elméleti bevezetés, mely tartalmazza az adott 

témakörhöz tartozó típusfeladatok bemutatását. 
• A típusfeladatok egy-egy levezetéssel és magyarázattal ellátott megoldása. 
• Gyakorló feladatok. (A gyakorló feladatok megoldását az olvasó megtalálja a 

Feladatgyűjtemény végén fejezetenként összegyűjtve.) 
 
A Feladatgyűjteményhez felhasznált példákat az évek folyamán az Értékteremtő Folyamatok 
Menedzsmentje című tárgy oktatásában részt vevő mindenkori munkatársak gyűjtötték össze. A 
TÁMOP -4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 program keretében lezajlott oktatások és oktatásfejlesztési 
munkának köszönhetően készült el ez a rendkívül sokoldalú, 20 fejezetből álló 
feladatgyűjtemény, amely reményeink szerint a felsőoktatási intézmények mindegyikében 
haszonnal forgatható majd. 
 
A gondos ellenőrzések ellenére elképzelhető, hogy maradt hiba a könyvben, ezekért elnézést 
kérünk, és arra bíztatjuk az Olvasót, hogy a hibákat javítás céljából juttassa el hozzánk! 
Reméljük a tisztelt Olvasó hasznosan forgatja majd e Feladatgyűjtemény lapjait! 
 
Jó munkát kívánnak a Szerkesztők: 
 
 

Demeter Krisztina és Losonci Dávid 
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I. Stratégiai témák 
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I.1. Létesítmények elhelyezése 

A létesítmények elhelyezésének meghatározásakor általában nagyon sok szempont együttes 
figyelembe vételére van szükség. E szempontok egy kis része számszerűsíthető, nagyobbik része 
azonban nem. Ebben a részben olyan létesítmény elhelyezéssel kapcsolatos feladatokat mutatunk 
be, amelyek segítségével az alapvetően kvalitatív információkra támaszkodó döntés támogatható. 
Hangsúlyozzuk tehát, hogy ezek a feladatok csak részét jelentik a döntés megalapozásának. 
A létesítmények elhelyezésekor alkalmazható módszertant nagy mértékben befolyásolja a 
létesítmény jellege. 

1. Egy önálló, független telephely kiválasztásakor még lehetőségünk van több szempont 
együttes figyelembe vételére. Természetesen az életben e szempontok kiválasztása és 
súlyozása is a mi feladatunk lenne. A kiválasztott szempontok egy része általában lehet 
eleve számszerű adat (pl. megtérülés, egységköltség, árbevétel), más részüknek azonban 
csak egymáshoz viszonyított helyzete határozható meg. Feladatunk az, hogy e több 
dimenzióban megadott szempontokat egy nevezőre hozzuk, hiszen a telephelyek 
alkalmassága csak ily módon hasonlíthatóak össze. Ezek az ún. súlyozott pontszám 
módszerek, melyek két alfaja az additív és multiplikatív modell. A két modell közötti 
választást az befolyásolja, hogy mennyire fontosak az egyes szempontok. Ha minden 
szempontnak legalább egy minimális szintet el kell érnie, akkor a multiplikatív módszer 
használata javasolt. 

2. Ha üzemek és raktárak rendszerében keressük új létesítményünk helyét, akkor elsődleges, 
mindent elsöprő szemponttá válik az, hogy a létesítmények közötti anyagáramlás 
költségét, és ezzel szoros összefüggésben a szállítási távolságokat minimalizálni tudjuk. 
Erre szolgál a gravitációs központ módszer (és a lineáris programozásból ismert 
szállítási probléma, de ezzel itt nem foglalkozunk). 

3. Sajátos csoportot képviselnek a szolgáltató létesítmények, amelyeknél nem a költségek, 
hanem az árbevétel játssza a főszerepet, hiszen egy olcsó, de eldugott helyen hiába 
alacsony a költség, ha nem jön oda a vevő. Szolgáltatásoknál a létesítmény vevőktől való 
távolsága és a szolgáltató egység mérete határozza meg a vásárlókör nagyságát, és ezáltal 
az árbevételt (zónamódszer). A módszer alkalmas arra, hogy megbecsüljük az új 
létesítmény vonzerejét, és a már létező létesítményekre gyakorolt hatását. Az érdeklődő 
Olvasó egy másik, heurisztikus módszerrel is találkozhat a szolgáltató létesítmények 
elhelyezése kapcsán a feladatgyűjteményben. Ez utóbbi módszer több potenciális telephely 
közül választja ki a legalkalmasabbat, illetve határozza meg létesítésük sorrendjét. 

Mintafeladatok 

1. mintafeladat 

Egy palackgyártó üzem elhelyezésére két hely, Szombathely és Győr kínálkozik. A két hely 
tényezőit, és az egyes tényezők súlyát az alábbi táblázat foglalja össze. 
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 Szombathely Győr Súly 
Munkaerő kínálat Nagyon jó Kiváló 15 
Alkalmazotti és szakszervezeti kapcsolatok Jó Közepes   5 
Közösségi attitűd Kiváló Nagyon jó   5 
Kormányzati szabályozás Gyenge Jó   5 
Életminőség Nagyon jó Jó 10 
Befektetés éves megtérülése 9% 15% 60 

A tényezők értékét konvertálja egy 10 pontos skálára, ahol a kiváló 10, a nagyon jó 8, a jó 6, a 
közepes 4 és a gyenge 2 pontot ér. Az a) additív, azaz összegzéses, illetve b) multiplikatív, azaz 
szorzásos módszer segítségével határozza meg, hogy hova érdemes az üzemnek települnie. 

Megoldás 

A konverzióhoz csak a befektetés éves megtérüléséhez járó pontszám meghatározása jelent 
gondot. Ez egyszerűen úgy végezhető el, hogy a kedvezőbb értéket 10 pontnak vesszük, és ehhez 
arányosítjuk a másik hely pontértékét. Mivel Győr 15%-os megtérülése a kedvezőbb, ezért oda 
10 pont kerül, míg Szombathely 9/15, azaz 6 pontot kap. A ponttáblázat tehát a következő: 

 Szombathely Győr Súly 
Munkaerő kínálat 8 10 15 
Alkalmazotti és szakszervezeti kapcsolatok 6 4   5 
Közösségi attitűd 10 8   5 
Kormányzati szabályozás 2 6   5 
Életminőség 8 6 10 
Befektetés éves megtérülése 6 10 60 

a)  Az additív modell formulája a következő: 

∑
=

=
m

i

ijij FWS
1

   j = 1, …, n 

ahol          Sj = j hely összpontszáma 
         Wi  = i tényező súlya 
          Fij  = i tényező pontértéke j helyen 
          n  = helyek száma 
         m  = tényezők száma 

 A példában tehát: 
   S1 = 15(8) + 5(6) + 5(10) + 5(2) + 10(8) + 60(6) = 650 
   S2 = 15(10) + 5(4) + 5(8) + 5(6) + 10(6) + 60(10) = 900 

Az additív pontozásos módszer alapján Győr a kedvezőbb választás. 

b)  A multiplikatív modell formulája a következő: 

  ∏
=

=
m

i
ij

i
j F

W
S

1

  j = 1, …, n 

 A példában tehát: 
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   S1 = 80,15 × 60,05 × 100,05 × 20,05 × 80,10 × 60,60 = 6,26 
   S2 = 100,15 × 40,05 × 80,05 × 60,05 × 60,10 × 100,60 = 8,75 

A multiplikatív módszer ugyancsak Győrt választja. 

2. mintafeladat 
A Cool Kft. automata légkondicionáló berendezések gyártásával foglalkozik. Jelenleg gyártott 
VT-400 típusát három üzemben (A [150,75], B [100,300], C [275, 380]) gyártják. A helyzetet 
értékelve  a vezetés úgy döntött, hogy a termék egyik fő alkotórészét, a kompresszort ezentúl egy 
különálló üzemben, D-ben fogják előállítani. 
A gravitációs központ módszer segítségével határozza meg, hogy hova érdemes D üzemet 
telepíteni, ha A üzem éves szükséglete 6000, B üzemé 8200, C üzemé 7000 kompresszor, és az 
üzemek x,y koordináta-rendszerben való elhelyezkedését a szögletes zárójelben szereplő értékek 
mutatják! 

Megoldás 
Ennél a feladattípusnál alapfeltevés, hogy a szállított mennyiség és a szállítási költség közötti 
kapcsolat lineáris. A gravitációs központ helyének meghatározásához a szállított mennyiségekkel 
súlyozott koordináták meghatározására van szükség, melynek képlete a következő: 

∑

∑
=

i

iix
x

V
Vd

C  
∑

∑=
i

iiy
y

V
VdC  

Ennek alapján  d1x = 150 d1y =    75 V1 = 6000 
  d2x = 100 d2y =  300 V2 = 8200 
  d3x = 275 d3y =  380 V3 = 7000 

 172
700082006000

)7000275()8200100()6000150(
=

++

×+×+×
=xC  

 7,262
700082006000

)7000380()8200300()600075(
=

++

×+×+×
=yC  

A D üzem koordinátái tehát: D [172, 263]. 



9 
 

3. mintafeladat 
A Boszikonyha hálózat tulajdonosa új bolt nyitására készül. Az üzlet három zónából tervez 
vásárlókat vonzani. A versenytárs üzlete az 1. helyen már működik. A tulajdonos a 2. helyen 
tervezi új boltja megnyitását. 

 
1. zóna 

2. hely 

 
3. zóna 

 
2. zóna 

1. hely 

 

 
 

Utazási idő a boltok helyéhez 
(Tij) Vevőzóna 

j = 1 j = 2 

Látogatások 
(Ci) száma 
naponta 

i = 1 10 4 120 
i = 2 12 8 150 
i = 3   4 9 100 
Boltméret, m2 (Sj) 4000 3000  

a) Találja meg az összes alternatíva (az összes i-j páros) valószínűségét! 
b) Hány vásárlóra számíthat az 1. hely a 2. hely megnyitása után? 
c) Hány vásárló látogatja majd a 2. helyet? 

Megoldás 

Nyilván annál több vásárló megy a létesítendő üzletbe, minél nagyobb az üzlet kínálata (ami 
általában a mérettel arányos), illetve minél könnyebb az odajutás. A konkrét vásárlói számot ezen 
kívül befolyásolja a potenciális vásárlók száma is. A verseny hatásainak kiszámításához a 
következő képlet használható: 

 Ci

T

S

T

S

CPN n

j
A

ij

j

A
ij

j

iijij

∑
=

==

1

  ahol 

Nij = i zónában lévő vásárlók száma, akik valószínűleg j helyre utaznak 
 Pij  = annak valószínűsége, hogy az i zónában lévő vásárló j helyre utazik 
 Ci  = i zónában lakó vásárlók összlétszáma 

 Sj  = j helyen található létesítmény mérete 
Tij = vásárlói idő, ami i zónából j helyre való utazáshoz kell 
A  = paraméter, ami az utazási idő vásárlói szokásokra való hatását mutatja: minél     
nagyobb a paraméter értéke, annál erősebb az utazási idő hatása. 

a) A feladat megoldásához tegyük fel, hogy A = 2. A valószínűségek tehát a következők: 
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)4/3000(10/4000[(

)10/4000(
22

2

11
+

=P  

 P11 = 0,1758 P12 = 0,8242 
 P21 = 0,3721 P22 = 0,6279 
 P31 = 0,8710 P32 = 0,1290 

b) A boltba várható vásárlók száma megegyezik a különböző zónákból érkező vásárlók 
számának összege: 

∑ ∑
= =

×=
n

i

n

i
iijij CPN

1 1

)(  

 

871008710,0

561503721,0

211201758,0

33131

22121

11111

=×=×=

=×=×=

=×=×=

CPN

CPN

CPN

 

 Az 1. helyre várható vásárlók összlétszáma tehát 21 + 56 + 87 = 164. 

c) Hány vásárlót vonz a 2. hely? 

131001290,0

941506279,0

991208242,0

33232

22222

11212

=×=×=

=×=×=

=×=×=

CPN

CPN

CPN

 

 A 2. helyre várható vásárlók összlétszáma 99 + 94 + 13 = 206. 

4. mintafeladat 

Egy élelmiszerlánc vezetősége két új élelmiszerboltot akar létesíteni négy körzet lakóinak 
ellátása érdekében. A boltok bármely körzetben elhelyezhetők, a körzetek lakossága a körzeten 
belül egyenletesen oszlik meg. A létesülő boltokat a lakók várhatóan az alábbi táblázatban 
megadott súlyok szerint fogják látogatni (pl. az 1,1 jelentheti azt, hogy az adott körzetből egy 
személy hetente átlagosan 1,1-szer fordul meg a boltban). A távolságköltségek és az egyes 
körzetek lakosainak száma szintén a táblázatban látható! Melyik két körzetben létesítse a 
vezetőség a boltokat, hogy az utazási költségek a lehető legkisebbek legyenek? 

Távolságköltségek 
az adott boltba Adott 

körzetből 
A B C D 

A körzet 
lakosság
a (ezer 

fő) 

A látogatás 
relatív súlya 

A 0 11 8 13 7 1,1 
B 11 0 10 7 9 1,4 
C 8 10 0 9 15 0,8 
D 12 7 9 0 20 0,9 

1. lépés: Szerkesszünk egy súlyozott lakosság-távolság táblázatot az eredeti táblázatból, a 
távolságköltséget a relatív súlyokkal és a körzetben lakók létszámával megszorozva. Az A 
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körzetből a B boltba való eljutás össztávolság-költsége pl. 11 × 1,1 × 7 = 84,7. Az eredményeket 
a következő táblázat mutatja. 

2. lépés: Adjuk össze az egyes oszlopok értékeit! Válasszuk azt a körzetet, ahol az össztávolság-
költség a legalacsonyabb, és építsük oda az első boltot! Példánkban ez D körzet. (Ez a körzet 
képviseli a legalacsonyabb össztávolság-költséget, ha az összes körzetből oda utaznak az 
emberek.) 

Távolságok az adott boltba Adott 
körzetből A B C D 

A 0 84,7 61,6 100,1 
B 138,6 0 126 88,2 
C 96 120 0 108 
D 216 126 162 0 

Összesen 450,6 330,7 349,6 296,3 

3. lépés: Hasonlítsuk össze minden oszlopban az egyes oszlopértékeket a kiválasztott körzet 
értékeivel! Ha az össztávolság-költség alacsonyabb, akkor ne változtassunk rajta! Ha magasabb, 
akkor csökkentsük az értéket a kiválasztott körzet értékére! (Ha a telephelyet kiválasztottuk, 
akkor az egyes körzetekben nincs olyan racionális ember, aki a nagyobb utazási költséget 
választaná. A 2. lépésben pl. a B körzet lakói valószínűleg inkább a D (88,2) körzetben létesülő 
boltot választják, mint A (138,6), vagy C (126) körzetet. Ezért a maximális érték, amit 
hajlandóak az utazásért fizetni, 88,2, ezt használjuk a következő bolt helyének meghatározása 
során felső korlátként. Ha a boltot ugyanakkor B körzetben helyezik el, akkor nyilvánvaló, hogy 
a B körzet lakói ezt fogják preferálni. A C körzet lakói inkább D (108) körzetbe utaznának, mint 
B-be (120), de méginkább C-be (0) vagy A-ba (96). A 120-as értéket ezért lecsökkentjük 108-ra, 
de a 0-át és a 96-ot változatlanul hagyjuk. Amint kiválasztottuk a telephelyet és hozzáigazítottuk 
a mátrix költségelemeit, az adott körzetet kiejthetjük a vizsgálódás köréből, mivel az oszlop 
költségei a továbbiakban már nem érdekesek.) A módosított mátrixot az alábbi táblázat mutatja. 

Távolságok az adott boltba Adott 
körzetből A B C D 

A 0 84,7 61,6 100,1 
B 88,2 0 88,2 88,2 
C 96 108 0 108 
D 0 0 0 0 

Összesen 184,2 192,7 149,8 296,3 

4. lépés: Ha még egy telephelyet keresünk, akkor válasszuk ismét a legalacsonyabb 
összköltséggel rendelkező körzetet az eddig nem választottak közül a módosított mátrixban. 
Példánkban ez C körzet (ld. a fenti táblázatot). Innen kezdve a lépések a 3. lépéstől ismétlődnek. 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat 

A CDF szolgáltató cég új hivatalt akar építeni az alábbi három hely egyikén. A felsorolt tényezők 
segítségével határozza meg, hogy melyik hely a legalkalmasabb. Tegyük fel, hogy a kiváló=10, a 
nagyon jó=8, a jó=6, a közepes=4 és a gyenge=2 pont. Használja az additív pontozásos módszert! 

Tényezők 1. hely 2. hely 3. hely Súly 
A. Életminőség Kiváló Jó Közepes 30 
B. Munkakapcsolatok Jó Közepes Kiváló 10 
C. Kormányzati támogatás Nagyon jó Jó Gyenge 5 
D. Iskolarendszer Közepes Kiváló Jó 15 
E. Távolság a fogyasztóktól Nagyon jó Gyenge Kiváló 10 
F. Távolság a beszállítóktól Gyenge Jó Nagyon jó 10 
G. Árbevétel (ezer Ft) 10,000 15,000 12,000 20 

2. feladat 
A Méhkas kockázati tőke kezelő vállalat új hitelkártyát bocsát a piacra közösen a Ladánybene 
Bankkal. Már csak azt nem tudják eldönteni, hogy hová is helyezzék a leendő központot. A két 
lehetséges székhely adatai a következők: 

 Répcelak Szank 
Változó költségek 24,50 Ft/tranzakció 27 Ft/tranzakció 
Éves fix költségek 400 M Ft 410 M Ft 
Kezdő beruházás 1,6 Mrd Ft 1,35 Mrd Ft 

a) Öt éves időtávra nézve évi 20 millió tranzakcióval számolva melyik telephelyet választaná? 
b) Milyen tranzakciószám mellett egyenlő a két telephely összköltsége? 

3. feladat 
A Turbó Kft. három nagy üzemmel rendelkezik, melyek kiszolgálására, anyaggal való ellátására 
egy raktár felépítését tervezi. Az üzemek elhelyezkedését és a szükségleteket az alábbi táblázat 
mutatja. Használja a gravitációs központ módszert a raktár helyének meghatározásához! 

Üzem helye Koordináták 
(X, Y) 

Szükséglet 
(alkatrész/év) 

Pagony 300, 320 4000 
Mordor 375, 470 6000 
Kelin 470, 180 3000 
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4. feladat 

Tegyük fel, hogy a 2. mintafeladatban szereplő vállalat vezetése úgy dönt, hogy 2000 db 
légkondícionáló gyártását B üzemből A üzembe helyezi át. Megváltoztatja-e ez a döntés a D 
tervezett helyét? 

5. feladat 
A Mestex Turisztikai Kft. új bolt nyitását tervezi (3. hely) olyan területen, ahol másik két bolt 
már működik. A döntéshez szükséges adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

 
1. zóna 

2. hely 

 
2. zóna 

 
3. zóna 

1. hely 

 
4. zóna 

3. hely 
 

Utazási idő a boltok helyéhez (perc) 
Vevőzóna 

1 2 3 

Látogatások 
száma 

naponta 
1 10   4 12 1200 
2 12   8   8 1500 
3   4   9   8 1000 
4   8 12   4 1600 

Boltméret, m2 (Sj) 4000 3000 2000  

a) Ha a vezetés a 3. helyen nyitja meg a boltot, napi hány vevőre számíthat? (Legyen A = 2) 
b) Tegyük fel, hogy egy átlagos vevő látogatásonként 1500 Ft-ot költ, és a bolt évi 300 napig 

tart nyitva. Ugyancsak tegyük fel, hogy az üzlet megépítésének költsége 900 M Ft, és évi 450 
M Ft-ra van szükség a fenntartásához. Milyen adó előtti belső megtérülési rátára számíthat az 
üzlet? 

6. feladat 

Tegyük fel, hogy az 5. feladatban szereplő Mestex Kft. vezetője elbizonytalanodik, és a 4. zóna 
mellett a 2. zónában való boltnyitás körülményeit is fontolóra veszi. A 2. zónában nyitandó bolt 
esetén az egyes vevőzónákból való utazási idők rendre: 8, 3, 12, 8 perc. Hol érdemesebb boltot 
nyitnia és miért? 
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7. feladat 
A DM egy közepes méretű városban négy új bolt nyitását tervezi, pénze azonban az idei évben 
csak kettő megnyitását teszi lehetővé. 
a) Az alábbi – súlyozott lakossági távolságköltségeket tartalmazó – táblázatban szereplő adatok 
felhasználásával határozza meg, hogy hol érdemes az első két boltot nyitni! 
b) Hol nyitná ki a harmadik boltot, amennyiben rendelkezésre állna a szükséges pénzforrás? 

Bolt 
 A B C D 

A 0 20 160 60 
B 80 0 40 80 
C 120 80 0 100 

 
 
Föld-
rajzi 
terület 

D 80 100 60 0 

8. feladat 
Egy vállalat négy ügyfészolgálati iroda nyitását tervezi egy nagyvárosban. Hosszú távon minden 
körzetben szeretnének irodát, jelenleg azonban csak egyre nyílik lehetőség. Ennek ellenére az 
irodák nyitásának legkedvezőbb sorrendjét már most szeretnék megtudni. Az alábbi mátrix az 
irodák távolságköltségeit tartalmazza. Határozza meg a nyitás sorrendjét! 

Iroda 
 A B C D 

A 0 34 40 30 
B 24 0 36 54 
C 60 20 0 36 

 
 
Föld-
rajzi 
terület 

D 50 40 60 0 

9. feladat 
Egy orvosi konzorcium két klinikát akar építeni négy körzet lakóinak orvosi ellátása érdekében. 
A klinikák bármely körzetben elhelyezhetőek, a körzetek lakossága a körzeten belül egyenletesen 
oszlik meg. Azt is feltételezzük, hogy az egyes körzetek lakói várhatóan az alábbi táblázatban 
megadott súlyozott értékek szerint fogják a létesülő klinikákat használni, mely súlyt az adott 
körzet közlekedési infrastruktúrája és az utazás költségei befolyásolnak (a nagyobb érték 
nagyobb nehézséget jelent). Célunk annak a két körzetnek a meghatározása, ahova a klinikát 
elhelyezve az utazási távolságok költsége a legalacsonyabb. 

Adott klinikára (km) Adott 
körzetből A B C D 

A körzet 
lakossága 

A látogatás 
relatív súlya 

A   0 11   8 12 10 000 1,1 
B 11   0 10   7 8 000 1,4 
C   8 10   0   9 20 000 0,7 
D      9,5   7   9   0 12 000 1,0 
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10. feladat 

Egy új gyorsétterem hálózat érkezik Budapestre, amely első körben a belváros (V-IX. kerületek) 
ellátására törekszik. A szűkös anyagi lehetőségek csak két étterem nyitását teszik lehetővé. Az 
alábbi táblázat adatai alapján határozza meg, hogy mely körzetekben érdemes a hálózatnak 
éttermet nyitnia. 

Adott étterembe (km) Adott 
kerületből V VI VII VIII IX 

A kerület 
lakossága 

(e fő) 

A látogatás 
relatív súlya 

V 0 2 3 5 7 25 0,7 
VI 2 0 2 4 8 38 0,8 
VII 3 2 0 3 5 56 1,0 
VIII 5 4 3 0 4 76 1,2 
IX 7 8 5 4 0 62 1,3 

11. feladat 
A közép-magyarországi régió néhány déli településének járási okmányirodájához keresnek olyan 
helyet, ami a lakosoknak összességében a legkönnyebben megközelíthető. Az érintett 
települések: Vecsés – Üllő – Maglód – Ecser – Gyömrő. 

Adott okmányirodába (km) Adott 
településről Vecsés Üllő Maglód Ecser Gyömrő 

A település 
lakossága 

(e fő) 

A látogatás 
relatív súlya 

Vecsés 0 6 15 9 12 20,5 0,7 
Üllő 6 0 16 11 6 10,9 0,8 

Maglód 15 16 0 5 4 11,3 1,1 
Ecser 9 11 5 0 9 3,5 1,0 

Gyömrő 12 6 4 9 0 15,7 1,2 
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I.2. Gépelvű létesítmények berendezése 

A gépelvű létesítményekben az azonos, vagy hasonló feladatot ellátó gépek és/vagy a munkaerő 
csoportosítva vannak elhelyezve (pl. a festőműhelyben végzik az összes festéssel kapcsolatos 
műveletet). Ezért e berendezési forma jellemzője, hogy az egyes műhelyek között intenzív anyag-
, illetve munkaerő áramlás zajlik, hiszen a termékek többnyire számos különböző, és ezáltal más 
és más helyen elvégezhető megmunkálási fázist igényelnek. Márpedig az áramlás költsége 
(szállítási költség, munkaidő kiesés) jelentős lehet. Minthogy a termék/szolgáltatás előállítási 
folyamata kötött, a feladatok száma és sorrendje rögzített, ezért az áramlásokból származó 
költség többnyire csak a műhelyek olyan elrendezésével befolyásolható, ahol a gyakori 
kapcsolatban álló műhelyek kerülnek közelebb egymáshoz. Természetesen a gépelvű 
létesítmények berendezése során számos korlátozás létezhet, melyeket a berendezés során 
figyelembe kell venni (pl. a festőműhely minél messzebb kerüljön a jelentős port felkavaró 
csiszolóműhelytől). 
A gépelvű létesítmények berendezésének meghatározása csak logikai, heurisztikus alapon, illetve 
heurisztikus számítógépes programok segítségével lehetséges, mivel a műhelyek számának 
növekedésével exponenciálisan nő a lehetséges alternatívák száma. Az alábbi példák leginkább a 
problémák végiggondolására alkalmasak. 

Mintafeladat 

Az Asztalos Kft. telephelyén négy azonos alapterületű műhely található. A műhelyek 
elhelyezkedését a következő ábra mutatja. Az A és B illetve C és D épületek távolsága a 
bejáratok között 200 méter, A és C illetve B és D közötti távolság pedig 100 méter. A kft. teljes 
területe le van aszfaltozva, a járművek átlósan is közlekedhetnek rajta. 

 A  B 
    

 
 C  D 

A belső szállítási költség egyenesen arányos a megtett távolsággal. Az egyes műhelyek közti napi 
szállítások gyakorisága a következő: 

Hová 
Honnan 

A B C D 
A 0 30 35 60 
B 15 0 25 35 
C 25 30 0 50 
D 52 15 24 0 



17 
 

a) Heurisztikus módszerrel keresse meg a műhelyek olyan elrendezését, mely mellett minimális 
lesz a belső szállítási költség!  

b) Mekkora megtakarítás érhető el az új elrendezés mellett a napi szállítási távolságot tekintve?  

Megoldás 

 A napi szállítások 
száma 

  Távolságok 

 A B C D   A B C D 
A  45 60 112  A  200 100 223,6 
B   55 50  B   223,6 100 
C    74  C    200 
D      D     

A táblázatból látható, hogy a leggyakrabban az A és a D műhelyek között kell szállításokat 
végezni, ugyanakkor ezek jelenleg a terület két legtávolabbi pontján vannak. (Távolságuk a 
Pitagorasz tételt felhasználva 223,6 méter.) 
A napi szállítási össztávolságot a jelenlegi elrendezés mellett a két mátrix szorzataként kapjuk 
meg:  
100 × (60 + 50) + 200 × (45 + 74) + 223,6 × (112 + 55) = 72 141 méter, vagyis kb. 72 km. 

Az új elrendezés elvei:  

Érdemes A és D műhelyeket a lehető legközelebb helyezni egymáshoz a gyakori átszállítások 
miatt (112 szállítás naponta).  Viszonylag magas a C-D (74), majd C-A (60) közötti szállítások 
intenzitása is, ezek közül választanunk kell, hogy A-hoz vagy D-hez tesszük közelebb a C 
műhelyt. Ennek megfelelően két lehetséges elrendezés: 

 A  B  A  C 
    vagy    

 
 D  C  D  B 

Az elrendezésekhez tartozó távolságmátrixok a következők: 

 1. elrendezés távolságai   2. elrendezés távolságai 
 A B C D   A B C D 

A  200 223,6 100  A  223,6 200 100 
B   100 223,6  B   100 200 
C    200  C    223,6 
D      D     

A napi szállítási távolság (napi szállítási mátrix szorozva a távolságmátrixokkal) az első 
elrendezés esetén: 
100 × (112 + 55) + 200 × (45 + 74) + 223,6 × (60 + 50) = 65 096 méter, 
a másodiknál:  100 × (112 + 55) + 200 × (60 + 50) + 223,6 × (45 + 74) = 65 308 méter, azaz 
közel azonos 
az átrendezéssel elérhető megtakarítás, kb. 7 km (10,7%) naponta. 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat 

A Teljesítmény Rt. vezérigazgatója szeretné meghatározni a vállalati központ irodáinak legjobb 
elrendezését. Jelenleg a folyosó északi oldalán található a felsővezetők irodája, mellette a 
titkárság, majd a teakonyha, a másik oldalon a felsővezetőkkel szemben van az irattár és a 
postázó, középen a tárgyaló, a teakonyhával szemközti sarokban pedig a középvezetők irodái:  

E 
(felsővezetők) 

A 
(irattár) 

B 
(titkárság) 

C 
(tárgyaló) 

D 
(teakonyha) 

F 
(középvezetők) 

A vezérigazgató szeretné minimálisra csökkenteni az irodák közti járkálás miatti időveszteség 
költségeit. A felsővezetők napi bére átlagosan 20 000 forint, a középvezetőké napi 10 000, a 
titkárság dolgozóié 5000 forint.   

A dolgozók napi oda-vissza útjainak száma az egyes irodákba: 

Az egyes irodák között az oda-vissza út  ideje (perc): 

a) Értékelje a jelenlegi elrendezést! Mennyi a napi közlekedési költség? 
b) Javasoljon egy a vezérigazgató elképzeléseinek jobban megfelelő elrendezést! Milyen javulás 

érhető el az új elrendezéssel? 
c) A közlekedési költségek mellett milyen egyéb szempontok játszhatnak szerepet az elrendezés 

kialakításában? 

 Felsővezetők Titkárság Középvezetők 
A. Irattár és postázó 0 40 10 
B. Titkárság 15 0 20 
C. Tárgyaló 30 10 25 
D. Teakonyha 5 35 20 
E. Felsővezetők 0 40 40 
F. Középvezetők 20 30 0 

 A B C D E F 
A. Irattár és postázó  2 2 3 1 3 
B. Titkárság   1 2 2 2 
C. Tárgyaló    2 2 2 
D. Teakonyha     3 1 
E. Felsővezetők      3 
F. Középvezetők       
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2. feladat 

Három irodai osztály egymás mellett az ábra szerint helyezkedik el. 

A B C 

A szobák közötti távolságot a következő mátrix mutatja: 

A szobákba különböző osztályokat akarnak elhelyezni úgy, hogy minimalizálják az osztályok 
között megtett távolságot. A három osztály közötti kapcsolatok számát a következő mátrix 
mutatja: 

Határozza meg az optimális elhelyezést és az összes megtett távolságot! 

3. feladat 

A KRÍZIS Rt.-nek hat funkcionális osztálya van, amit egy olyan folyosón kell elhelyezni, 
amelynek csak a bal oldalán vannak irodák. A következő táblázatok tartalmazzák az irodákra 
vonatkozó főbb információkat: 
Az osztályok között kapcsolatok áramlás-mátrixa (db): 

 Számvitel Pénzügy Beszerzés Értékesítés Marketing Munkaügy 
Számvitel 0 100 50 0 0 50 
Pénzügy 25 0 0 50 0 0 
Beszerzés 25 0 0 0 50 0 
Értékesítés  0 25 0 0 20 0 
Marketing 50 0 100 0 0 0 
Munkaügy 10 0 20 0 0 0 

A távolság-mátrix (méter): 

 Számvitel Pénzügy Beszerzés Értékesítés Marketing Munkaügy 
Számvitel 0 1 2 3 6 4 
Pénzügy 1 0 3 2 5 5 
Beszerzés 2 3 0 5 8 2 
Értékesítés  3 2 5 0 3 7 
Marketing 6 5 8 3 0 10 
Munkaügy 4 5 2 7 10 0 

Készítsen egy kedvezőbb elrendezést és határozza meg, hogy mennyivel csökken ezáltal a 
megtett távolság? 

   -ba  
  A B C 
 A - 20 40 
-ból B 20 - 30 
 C 40 30 - 

   -ba  
  1 2 3 
 1 - 10 80 
-ból 2 20 - 30 
 3 90 70 - 
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4. feladat 

Szendi Sándor, a TELINFO Co. menedzsere, úgy szeretné berendezni cégét, hogy az megfeleljen 
a napi munka elvárásainak. A felsővezetők 60 000 Ft-ot, az elemzők 33 000 Ft-ot, míg a titkárság 
alkalmazottjai 21 000 Ft-ot keresnek naponta. A menedzser a következő információkat bocsátotta 
rendelkezésünkre: 

Áramlás-mátrix (-tól/-hoz látogatások naponta) 
Osztály Felsővezetés Titkárság Elemzők 

Felsővezetői tárgyaló 0 40 10 
Titkárság 15 0 20 
Tárgyaló 30 10 25 
Kávézó 5 35 20 
Felsővezetői irodák 0 40 40 
Az elemzők irodái 20 30 0 

Az irodák jelenlegi elhelyezése: 

Felsővezetők 
E 

Felsővezetői tárgyaló 
A 

Titkárság 
B 

Konferencia tárgyaló 
C 

Kávézó 
D 

Elemzők 
F 

Az irodák közötti átjárás időigénye: 

 A B C D E F 
A 0 10 10 15 5 15 
B  0 5 10 10 10 
C   0 10 10 10 
D    0 15 5 
E     0 15 
F      0 

a) Határozza meg az iroda fenti berendezéséhez kötődő költségeket! 
b) Alacsonyabb költségek mellett ajánljon egy másik lehetőséget! 
c) Az „utazási” költségeken kívül milyen más szempontokat érdemes mérlegelni? 

5. feladat 
A Biológiai Kutató Intézet 8 professzornak (A, B, C, D, E, F, G, H) akar 8 irodában helyet adni 
(1-8) új épületében. Az irodák elhelyezkedése a következő: 

1 2 3 4 
 folyosó   
5 6 7 8 

Az irodák közti távolság és a professzorok közötti oda-vissza megtett utak száma látható az 
alábbi két táblázatban: 
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1. Irodák közti távolság (m) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 - 10 20 30 15 18 25 34 
2  - 10 20 18 15 18 25 
3   - 10 25 18 15 18 
4    - 34 25 18 15 
5     - 10 20 30 
6      - 10 20 
7       - 10 
8        - 

2. Oda-vissza megtett utak száma (naponta) 

 A B C D E F G H 
A - 2 0 0 5 0 0 0 
B  - 0 0 0 3 0 2 
C   - 0 0 0 0 3 
D    - 4 0 0 0 
E     - 1 0 0 
F      - 1 0 
G       - 4 
H        - 

         
a) Ha a professzorok a szobák között tetszőlegesen eloszthatók, hány alternatívát kellene 

végigmérni?   
b) Az intézet az alábbi megszorításokkal él a professzorok elosztásával és a szobákkal 

kapcsolatban: 
 – ablakai csak az 1, 4, 5 és 8 szobának vannak; 
 – „A” professzort az  1. szobában kell elhelyezni; 
 – az intézet helyettes vezetőinek, „D”-nek és „E”-nek ablakos szobát kell biztosítani; 
 – „H” professzort a „D”-vel szemben elhelyezkedő szobába kell tenni; 
 – „A”, „G” és „H” professzornak ugyanazon az oldalon kell lennie; 
 – „F” nem lehet „D” és „G” mellett, vagy közvetlenül „G”-vel szemben. 
Keresse meg a professzorok optimális elhelyezkedését, ami kielégíti az összes fent felsorolt 
feltételt és egyben minimalizálja az összes megtett utat!  

6. feladat 
Egy egyetemi hivatalnak 4 szobája van, melyek mindegyike konkrét problémákkal foglalkozik: 
kérvények (A szoba), egyéni tanrend kialakítása (B szoba), érdemjegy panaszok (C szoba) és 
hallgatói tanács (D szoba). A hivatal 24 m hosszú és 6 m széles. Minden szoba 6x6-os méretű. A 
szobák jelenlegi elhelyezése: A, B, C, D egymás után. Az alábbi adatok az egyes szobák 
személyzete közti kontaktusok számát mutatják: AB = 10, AC = 20, AD = 30, BC = 15, BD = 
10, CD = 20. Tegyük fel, hogy a dolgozók egyenrangú munkát végeznek és egymással 
mellérendelt viszonyban állnak.  
a) Értékelje a jelenlegi elrendezést! 
b) Javítsa az elrendezést az egyes funkciók felcserélésével! Mekkora a javulás mértéke? 
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I.3. Termékelvű létesítmények berendezése 

A termékelvű létesítmények berendezése során nem kérdés, hogy a gépeket egymáshoz 
viszonyítva hogyan helyezzük el, hiszen a folyamat – a termék – kívánalmai szerint követik 
egymást. Ennek grafikus megjelenítésére szolgál a függőségi háló. Ugyanakkor egy 
folyamatrendszer hatékony működtetésének alapfeltétele a folyamat egyes elemeinek összhangja, 
kiegyensúlyozása. 
A termékelvű folyamat felépítése során az első kérdés általában az, hogy milyen keresletet kell 
kielégíteni. Ez, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges idő meghatározza a kibocsátást, a 
ciklusidőt, a szükséges munkaállomások számának minimumát. 
A kereslet által behatárolt ciklusidő (két termék kibocsátása között eltelt idő, melyet a kereslet 
szabályoz, de minimumát a szűk keresztmetszet határozza meg) ismeretében kerülhet sor a 
munkaállomások kialakítására. A rövidebb ciklusidő több, a hosszabb ciklusidő kevesebb 
munkaállomást eredményez. 
A munkaállomás adott feladatcsoport elvégzésére kialakított hely, ahol rendszerint (e 
feladatgyűjtemény keretein belül mindenképpen) egy munkás dolgozik. A feladatok 
munkaállomásokba csoportosítása jelentős hatást gyakorol a teljes folyamat hatékonyságára, 
kiegyensúlyozottságára, kibocsátóképességére. A folyamat hatékonysága, kiegyensúlyo-zottsága 
azonban nem feltétlenül nő a munkaállomások növekedésével! A munkaállomások kialakítása 
során többnyire két szabály alkalmazható: a leghosszabb megmunkálási idő és a legtöbb követő 
feladat szabály. Az előbbi esetén a szóba jöhető feladatok közül a leghosszabb megmunkálási 
idejűnek van elsőbbsége a többivel szemben, az utóbbinál a még hátralévő feladatok száma a 
döntő: minél több feladat van hátra, annál nagyobb az adott feladat prioritása. Ha két tevékenység 
ugyanazt a prioritást élvezi, akkor másodlagos szabályként érdemes a másik szabályt segítségül 
hívni. 
A tényleges munkaállomások meghatározása után következhet az egyensúly hatékonyságának 
elemzése, a berendezés eredményességével és fejlesztésével kapcsolatos következtetések 
levonása. 
Összefoglalva, a termékelvű létesítmény berendezés során a következő kérdések merülnek fel: 

• függőségi kapcsolatok meghatározása, 
• kibocsátás meghatározása, 
• ciklusidő rögzítése (minimális és/vagy kereslet által meghatározott), 
• munkaállomások minimális számának meghatározása, 
• tényleges munkaállomások kialakítása, 
• az egyensúly hatékonyságának kiszámolása. 

A mintafeladat részletesen bemutatja az elemzés gondolatmenetét. 
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Mintafeladat 

Egy szerelőszalagon az egyes gépek a következő feladatokat végzik: 

Feladat Közvetlen megelőző 
feladat 

A gépek kapacitása egy 8 
órás műszak alatt (darab)  

A - 107 
B A 340 
C A 185 
D C 80 
E B,C 145 
F C 200 
G B 87 
H G,E 480 
I F 165 
J D,H,I 100 

a) Rajzolja fel a függőségi hálót!  
b) Mekkora a maximális kibocsátás 8 óra alatt?  
c) Hogyan osszuk be munkaállomásokra a feladatokat, ha el akarjuk érni a megállapított 

maximális kibocsátást és a legtöbb követő feladat szerinti szabályt használjuk?  
d) Mennyi az egyensúly hatékonysága? 
e) Hogyan változik a maximális kibocsátás, ha összesen 4 munkáshoz oszthatók be a gépek? 

Megoldás 
a) A függőségi háló grafikusan mutatja, hogy a terméken elvégzendő feladatoknak milyen 

sorrendben kell követniük egymást. Az A-ból B-be mutató nyíl pl. azt jelenti, hogy a B 
művelet megkezdése előtt be kell fejezni A műveletet. A függőségi háló felépítése azonos a 
projektmenedzsment során tanult  CPM-hálókéval. (ld. Feladatgyűjtemény VII. fejezet!) 
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Feladat Közvetlen 
megelőző 
feladat 

A gépek 
kapacitása egy 8 

órás műszak alatt 
(darab) 

A feladatok 
műveleti ideje 

(perc) 

Követő 
feladatok 

száma 

Munkaállomások 
a legtöbb követő 

szabállyal 

A - 107 4,5 9 1. 
B A 340 1,4 4 1. 
C A 185 2,6 6 2. 
D C 80 6,0 1 5. 
E B,C 145 3,3 2 2. 
F C 200 2,4 2 4. 
G B 87 5,5 2 3. 
H G,E 480 1,0 1 6. 
I F 165 2,9 1 4. 
J D,H,I 100 4,8 0 6. 

b) Ha egy futószalagot képzelünk magunk elé, ahol az egyes tevékenységeket egymás után 
végzik, akkor könnyen belátható, hogy a leghosszabb műveleti idő határozza meg, hogy 
milyen gyorsan haladhat a futószalag. Annál gyorsabban nem mehet, hiszen akkor a feladat 
nem elvégezhető. A maximális sebességet és a maximális kibocsátást a szűk keresztmetszet 
(D feladat) határolja be. Esetünkben a maximális kibocsátás 480/6 = 80 darab 8 órás 
munkanap alatt, a minimális ciklusidő, azaz a futószalag maximális sebessége pedig 6 perc. 

c) Ahhoz, hogy a maximális kibocsátást elérjük, a ciklusidő nem lehet hosszabb, mint 6 perc. A 
munkaállomásokat tehát úgy kell kialakítani, hogy az állomásokon belül elvégzett 
feladatokhoz szükséges idő ne haladja meg a 6 percet. Elméleti szinten a munkaállomások 
minimális száma 6, hiszen 34,4 percnyi munkát kell elvégezni és 6 percnél nem lehet 
rövidebb a ciklusidő (34,4/6 = 5,73, amit felfelé kell kerekíteni). Az állomások kialakításánál 
arra is ügyelni kell, hogy a függőségi sorrendet ne sértsük meg. 
Esetünkben az első munkaállomás első eleme mindenképpen A feladat. Utána B és C jöhet 
sorra. Mivel C feladat után még több feladat van hátra (ld. táblázat utolsó oszlopa), ezért az 
lenne a következő feladat, de A és C együtt nem férnek el egy munkaállomáson, ha a 
hatperces ciklusidőt tartani akarjuk. Ezért C kiesik, és B kerül az 1. munkaállomásra A mellé 
(így az 1. munkaállomás ciklusideje 5,9 perc). A függőségi szabályok figyelembe vételével 
(ld. függőségi háló) a 2. munkaállomás első feladataként C és G kerülhet sorra. A kettő közül 
C felel meg a legtöbb követő feladat szabálynak. C mellé G, E, F, D lenne választható. A 
szabályt és a feladatok elvégzéséhez szükséges időket tekintve D és G kiesik, E és F közül a 
másodlagos– leghosszabb műveleti idő – szabályt alkalmazva E kerül C mellé a 2. 
munkaállomásra (5,9 perc). Ezután G a soros, mellé más feladat már nem fér be, egyedül 
alkotja a 3. munkaállomást (5,5 perc). F a 4. állomás első eleme, amihez H, I, D közül a 
másodlagos szabály révén I társul (5,3 perc). Az 5. állomást D alkotja (6 perc), a 6. állomásra 
pedig H és J kerül (5,8 perc). (összefoglalásként ld. a táblázat utolsó oszlopát). 

d) Az egyensúly hatékonysága azt mutatja, hogy mennyire kiegyensúlyozottak az egyes 
munkaállomások. A mutató képlete a következő: 
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ciklusidő  számaások munkaállomt Kialakítot

összegeidejének Feladatok 
  gahatékonysáEgyensúly 

×
=  

Példánkban ez 34,4/36 = 95,6%. 

e) Nyilvánvaló, hogy a kibocsátott mennyiség csökken, hiszen hat munkaállomás helyett csak 
négy dolgozik. Az elméleti minimális ciklusidő ez esetben az összes feladat összidő igénye 
(34,4 perc) osztva 4 munkaállomás, azaz 8,6 perc, az ehhez tartozó kibocsátás pedig 55 db 
(480 perc/8,6 perc). A tényleges előállítható mennyiség a munkaállomások 
kiegyensúlyozottsága függvényében változik, de az 55 darabot nem haladhatja meg. 

Gyakorló feladatok 

1. feladat 
Egy szerelőszalagon 17 feladatot végeznek. A leghosszabb feladat elvégzése 2,4 percet vesz 
igénybe, az összes feladat műveleti idejének összege 18 perc. A szalag naponta 480 percen át 
működik. 
a) Határozza meg a minimális és a maximális ciklusidőt! 
b) Mennyi az elméletileg elképzelhető maximális egy napi kibocsátás? 
c) Mennyi a munkaállomások minimális száma, mely mellett elérhető az előbbi, maximális 

kibocsátási ráta? 
d) Napi 150 darabos termeléshez mekkora ciklusidő szükséges? 
e) Mennyi lehet a maximális kibocsátás, ha a ciklusidő 

• 4 perc 
• 12 perc? 

2. feladat 
Egy szerelőszalagon a következő feladatokat végzik. 

Feladat Közvetlen megelőző 
feladat 

Feladatok műveleti ideje 
(perc)  

A - 4,5 
B A 1,4 
C A 2,6 
D - 6 
E B,C 3,3 
F C,D 2,4 
G B 5,5 
H G,E 1 
I F 2,9 
J H,I 4,8 

a) Rajzolja fel a függőségi hálót!  
b) Mekkora a maximális kibocsátás 8 óra alatt?  
c) Hogyan osszuk be munkaállomásokra a feladatokat, ha el akarjuk érni a megállapított 

maximális kibocsátást és a legtöbb követő feladat szerinti szabályt használjuk?  
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3. feladat 

Egy termelési folyamat 5 egymást követő lépésből áll. Az egyes fázisok műveleti ideje rendre: 

0,1 perc – 0,7 perc – 1,0 perc – 0,5 perc – 0,2 perc 

a) Mennyi lehet a maximális kibocsátás egy óra alatt?  
b) Hány munkaállomás szükséges a maximális kibocsátás biztosításához? 
c) Mekkora lehet a kibocsátás, ha az összes termelési fázist ugyanaz a munkás végzi? Mekkora 

lesz ekkor a ciklusidő? 
d) A termelési folyamat utolsó fázisa elé beiktatnak egy 0,5 perces minőségellenőrzést. Hogyan 

befolyásolja ez a lehetséges maximális kibocsátást és az ehhez szükséges ciklusidőt? 
e) A d) feltétel mellett ossza be a feladatokat munkaállomásokhoz és számítsa ki az egyensúly 

hatékonyságát? 
f) Hogyan befolyásolja a hatékonyságot – a d) feltétel mellett –, ha a szalag U-alakú elrendezése 

is lehetséges? 

4. feladat 
Egy egyetemista vállalkozás napi 400 darab szendvics elkészítésére kötött szerződést egy közeli 
kávézóval. Dömötör, a vállalkozás vezetője – felhasználva a futószalag kiegyensúlyozásra 
vonatkozó ismereteit – 6 feladatra bontotta a szendvicskészítés folyamatát: 

Feladat Feladat megnevezése Megelőző 
feladat 

Idő 
(mp) 

A A zsemle megvajazása - 25 
B Salátalevél belerakása a zsemlébe A 15 
C Felvágott belerakása a zsemlébe B 13 
D Sajt belerakása a zsemlébe C 15 
E Paradicsom belerakása a zsemlébe D 12 
F A kész szendvics becsomagolása E 20 

Dömötör elképzelése szerint 40 másodpercenként kell elkészülnie egy-egy szendvicsnek. 

a) Minimálisan hány emberre  van szükség ahhoz, hogy a 40 másodperces ciklusidő tartható 
legyen?  

b) Ossza be a feladatokat munkaállomásokhoz és értékelje az egyensúly hatékonyságát! 
c) Mennyi idő alatt készíthető el így a 400 darab szendvics? 
d) Dömötör 100 forintos órabért fizet a szendvicskészítésben résztvevő diákoknak (a töredék-

órákra is kiszámítják a bért). Hogyan alakulnak a bérköltségek, ha felvesz még egy embert? 
Alakítsa át a folyamatot és értékelje a hatékonyságát! 
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5. feladat 
A Kalkulátor Kft. zsebszámológépeket állít elő. A szerelési folyamat 6 feladatból áll, ezt követi a 
tesztelés, mely 65 másodpercig tart. Az összeszerelés egyes szakaszaihoz szükséges idő, és a 
közvetlen megelőző feladatok: 

Szerelési 
feladatok 

Közvetlen megelőző 
feladat 

Idő 
(mp) 

A - 40 
B A 30 
C - 25 
D C 30 
E B, D 20 
F E 40 

a) Rajzolja fel a tevékenységek hálóját (összeszerelés és tesztelés)! 
b) Mekkora ciklusidő szükséges óránként 100 darab zsebszámológép előállításához? 
c) Ossza be a feladatokat munkaállomásokhoz a leghosszabb megmunkálási idő elve szerint 

úgy, hogy a ciklusidő 70 másodperc legyen! 
d) Számítsa ki az egyensúly hatékonyságát a c) pontban meghatározott beosztás mellett! 
e) Mekkora ciklusidő mellett lehetséges 4 munkaállomás mellett jobban kiegyensúlyozni a 

folyamatot? 
f) Mennyi lehet a maximális napi kibocsátás (napi 8 munkaórát feltételezve)? Mekkora 

ciklusidő szükséges ehhez? 
g) Hogyan befolyásolja a folyamatot, ha a tesztelés idejét lecsökkentik 40 másodpercre? 

6. feladat 
Egy játékautókat gyártó magánvállalkozás termékei iránti kereslet napi 400 darab. Az üzem 
naponta 8 órán át termel. A következő táblázat a játékautók összeszerelésének egyes feladatait 
tartalmazza, feltüntetve az időigényt és a feladatok sorrendjét.  

Feladat Közvetlen megelőző 
tevékenység 

Műveleti idő  (perc) 

A - 0,2 
B A 0,2 
C - 0,8 
D C 0,6 
E B 0,3 
F D,E 1,0 
G F 0,4 
H G 0,3 

a) Rajzolja fel a függőségi hálót!  
b) Hány percenként kell egy autónak elkészülnie ahhoz, hogy teljesíteni tudják a rendelést?  
c) Határozza meg a munkaállomások minimális számát!  
d) Ossza be a feladatokat a munkaállomásokhoz a legtöbb követő feladat elve alapján!  
e) Határozza meg a vonalegyensúly hatékonyságát!  
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7. feladat 

Egy termék iránti napi kereslet 480 darab. A megmunkálás egymást követő fázisainak időigénye: 

0,3 perc – 1,0 perc – 0,3 perc – 0,4 perc –  0,5 perc 

a) Mekkora ciklusidő szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tudják a rendelést, ha az üzem napi 8 
órán át dolgozik?  

b) Mekkora a munkaállomások elméletileg minimális száma?  
c) Ossza be a feladatokat munkaállomásokhoz és számítsa ki a vonalegyensúly hatékonyságát!  

• Ha egy munkaállomáson csak egymást közvetlenül követő fázisok feladatait 
végezhetik?   

• Ha a fenti megkötést elhagyjuk?  

8. feladat 

Egy szerelőszalagon 17 feladatot végeznek. A leghosszabb feladat elvégzése 2,4 percet vesz 
igénybe, az összes feladat műveleti idejének összege 18 perc. A szalag naponta 450 percen át 
működik. 

a) Határozza meg a minimális és a maximális ciklusidőt! 
b) Mennyi az elméletileg elképzelhető maximális egynapi kibocsátás? 
c) Mennyi a munkaállomások minimális száma, mely mellett elérhető az előbbi, maximális 

kibocsátási ráta? 
d) Napi 125 darabos termeléshez mekkora ciklusidő szükséges? 
e) Mennyi lehet a maximális kibocsátás, ha a ciklusidő 9 perc. És ha 15 perc? 

9. feladat 
A Noname Számítógépgyártó Vállalat szeretné a 12 tevékenységből álló folyamatát 
kiegyensúlyozni, amihez a következő adatok ismertek: 

Feladat  Közvetlenül megelőző 
feladat 

Feladat ideje 
(perc) 

A - 12 
B A 6 
C B 6 
D B 2 
E B 2 
F B 12 
G C, D 7 
H G 5 
I E 1 
J F, I 4 
K H, J 6 
L K 7 

a) Hogyan kellene kialakítaniuk a munkaállomásokat, ha szeretnének 15 percenként egy 
számítógépet befejezni és alapelvként a legtöbb követő feladat elvét használják?  

b) Hogyan kellene alakítaniuk a munkaállomásokat, ha 8 óra alatt 40 db-ot szeretnének 
előállítani?  
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10. feladat 

Adott egy termelési folyamat függőségi diagrammja: 

A megmunkálási idő percekben a következőképpen alakul: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1,1 0,4 0,5 1,2 0,3 0,4 3,4 0,8 0,7 0,3 

a) Határozza meg a ciklusidőt! (A napi kibocsátás 367 db/nap, a napi termelés 8 óra/nap, 
összeszerelő szalag naponta 20-20 percre leáll reggel és este.) 

b) Határozza meg a munkaállomások elméletileg minimális számát! 
c) Határozza meg a munkaállomásokat a legtöbb követő feladat elv alapján! (Ehhez tegyük fel, 

hogy a 7. feladat több ember között megosztható!) 
d) Számítsa ki az egyensúly hatékonyságát! 

11. feladat 
Egy futószalagon 10 különböző műveletet végeznek. A napi kibocsátás 300 darab termék, a 
munkaidő 450 perc. Ossza be a feladatokat a munkaállomásokhoz a leghosszabb gyártási idő 
szabály alapján! 

Feladat Közvetlen megelőző 
tevékenység 

Műveleti idő 
(perc) 

A - 0,6 
B A 0,8 
C B, E 0,2 
D - 0,7 
E D 0,9 
F E 0,3 
G - 0,4 
H G 0,1 
I C, F 0,3 
J F, H 0,6 

12. feladat 
Egy játékautó összeszerelésének tevékenységeit mutatja az alábbi ábra. Egyensúlyozza ki az 
összeszerelés lépéseit a lehető leghatékonyabban, minél kevesebb munkaállomással! A heti 
kereslet a termék iránt 10.000 db. 40 órás munkahéttel számoljon! 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 



30 
 

Feladat Közvetlen megelőző 
tevékenység 

Műveleti idő 
(mp) 

A - 7 
B A 10 
C A 6 
D B 12 
E B, C 5 
F C 8 
G D, E 9 
H D, E, F 5 
I G, H 3 

13. feladat 

Egy futószalag mellett az alábbi táblázatban felsorolt tevékenységeket végzik. 

Feladat Közvetlen megelőző 
tevékenység 

Műveleti idő 
(mp) 

A - 120 
B A 50 
C B 40 
D C, F 80 
E A 100 
F E 20 
G H 90 
H A 60 
I A 30 
J D, G, I 60 

a) Rajzolja fel a függőségi hálót! 
b) Kétperces ciklusidőt feltételezve mennyi a munkaállomások elméletileg minimális száma? 
c) Ossza be a feladatokat a munkaállomásokhoz a leghosszabb gyártási idő szabály alapján – 

kétperces ciklusidővel számolva! 
d) Határozza meg az egyensúly hatékonyságát! 
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I.4. Innovációmenedzsment - QFD 

1. feladat 
Készítse el a minőség házát az alábbi termékek közül valamelyikre: 

– Mobiltelefon / Napszemüveg / Társasjáték / Pénztárca / Óra 

• Legalább 10 fogyasztót kérdezzen meg az elvárásaikról a termékkel kapcsolatban 

– Nem kell reprezentatív minta, lehetnek barátok, családtagok, ismerősök, akik 
használják az adott terméket 

– Alaposan kérdezzék ki őket és derítsék ki a relatív fontosságát az adott 
elvárásnak! Természetesen könnyen elképzelhető, hogy ugyanannak az elvárásnak 
két fogyasztó más fontosságot tulajdonít, ez esetben valamilyen módszerrel (pl. 
átlagolás) határozzák meg a megfelelő értéket! 

• Utána legalább két terméket mutasson meg a fogyasztóknak, melyek közül az egyik 
játssza a jelenlegi, fejlesztendő termék szerepét, a másik/többi pedig a versenytárs(ak)ét – 
a fogyasztók az általuk mondott elvárásokkal kapcsolatban értékeljék az ön és a 
versenytárs(ak) termékét/termékeit! 

• Ezt követi a ház elkészítése. 

• Logikusan gondolja végig, hogy a fogyasztói elvárások milyen mérnöki jellemzőkké 
fordíthatók le és indokolja! Itt alapvetően olyanokra összpontosítson, amik mélyebb 
mérnöki ismeretek nélkül is beláthatóak (pl. a táskánál a varratok számának növelése 
tartósabbá teszi a táskát; de a különböző táskavarrási technikák rejtelmeiben kevesen 
járatosak, így ezeket nem kell boncolgatni ☺)! Ami különösen fontos még a feladatnál, az 
a ház teste (fogyasztói elvárások és mérnöki jellemzők kapcsolata), valamint a teteje (a 
mérnöki jellemzők közötti kapcsolatok). Itt se maradjon le az indoklás! 

• A ház „pincéje” az objektív mutatókkal, technológiai nehézségekkel, költségvonzatokkal 
jelen feladat szempontjából kevésbé lényeges, ehhez sokkal jobban kéne ismerni a 
termelési technológiákat, lehetőségeket. Az objektív mutatókra ugyanakkor ahol lehet, 
próbáljon könnyen értelmezhető példát találni (pl. az óránál lehet ilyen az óra 
használatának komplexitása a rajta levő gombok számával, táskánál a súlya)! 
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2. feladat 
A következő ábrán egy táskára elkészített Minőség háza található.1 A QFD-re vonatkozó 
ismeretei alapján értelmezze az ábrát és tegyen javaslatot a fejlesztési irányokra! 
 

 
 

                                                 
1 Készítette Gejts Krisztina 

Minőség háza 
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3. feladat 
A következő táblázatban egy csokoládéra vonatkozó fogyasztói felmérés eredményét láthatjuk.2 
A relatív súlyok mutatják, hogy  
a) a megkérdezett fogyasztók átlagosan mekkora súlyt tulajdonítanak az egyes tulajdonságoknak 

(összegük 100%-ot tesz ki), valamint hogy 
b) a saját csokoládénk az említett tulajdonságok mentén hogyan viszonyulnak a 

versenytársakéhoz (az értékek 1-5 skálán mozoghatnak). 
Ezek alapján készítse el a csokoládéra vonatkozó minőség házát! Gondolja végig, hogy a 
fogyasztók által említett tulajdonságokat milyen mérnöki jellemzőkké lehet konvertálni, valamint 
tegyen javaslatot a fejlesztési irányokra! 

     

    

Relatív 
súlyok  

Saját 
csoki 

Verseny-
társ 1 

Verseny-
társ 2 

Nagy mogyoródarabok 14,9  1,9 2,9 4,9 
Étcsoki 5,1  2,8 4,5 3,0 
Kisebb mogyoródarabok 3,3  1,0 2,0 4,5 
Mogyorókrémes 2,3  1,0 3,0 5,0 
Ne legyen túl  édes 2,3  4,0 3,0 2,0 
Édesebb legyen 2,3  4,0 3,0 5,0 
Egyéb töltelék 1,4  1,0 1,0 3,0 

ÍZ
 

Egyenletes íz 1,9  2,0 3,0 4,0 
Közepes kockák 3,3  4,0 3,7 3,0 
Lágyabb legyen 6,5  3,0 2,7 5,0 
Vastagabb, ne papírvékony 4,2  3,0 2,0 5,0 
Keményebb legyen  2,3  4,5 3,5 2,0 Á

L
L

A
G

 

Kis kockák 2,3  2,0 3,0 5,0 
Visszazárható 5,1  4,5 1,8 4,8 
Könnyű nyithatóság 5,6  4,3 2,8 4,8 
Dupla csomagolás ne legyen 2,8  5,0 4,0 5,0 
NEM visszazárható 0,5  2,0 5,0 2,0 C

S
O

M
A

G
. 

Egyszerű design 0,5  4,0 4,0 4,0 
Márka 11,6  4,0 3,2 4,7 
Ár 8,8  4,0 4,2 2,8 
Méret 6,0  3,0 3,4 4,2 
Ár/érték 5,6  4,3 4,0 4,3 E

G
Y

É
B

 

Elérhetőség (sok helyen kapható) 1,4  4,0 5,0 4,0 

 

                                                 
2 Az adatgyűjtés Biacsi Barbara munkája. 
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II. Tervezés és irányítás 
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II.1. Kereslet-előrejelzés3 

A kereslet előrejelzési módszerek célja, hogy a korábbi időszakokban rendelkezésre álló 
értékesítési adatok – és egyéb információk, például korábbi becslési hibák – segítségével 
megpróbáljuk előre jelezni a jövőbeli kereslet alakulását. Ez utóbbit nyilvánvalóan számos más, 
kvalitatív tényező is befolyásolja, amelyeket a statisztikai alapú előrejelzés megalkotását 
követően szakértők megtárgyalhatnak, és a becsléseket e tárgyalások alapján módosíthatják. A 
statisztikai becslések mindazonáltal jó alapul szolgálhatnak e tárgyalások során. 
Az előrejelzéseknek vannak egyszerűbb és bonyolultabb módszerei. Stabil, jól kiszámítható 
helyzetekben az egyszerű becslések is jól használhatóak, viszonylag megbízható eredményt 
adnak kis erőfeszítéssel. Dinamikusabb keresletingadozás esetén érdemes az előrejelzéseket 
sűrűbben készíteni és összetettebb módszereket alkalmazni. 
1) Az egyszerű mozgó átlag módszere a korábbi néhány időszak számai alapján (jellemzően 3-7 

periódus) jelez előre a következő időszakra. Képlete: 

x

AAA
F xttt

t
−−− +++

=
...21 ,  

ahol F az előrejelzés, A az adott periódusban rendelkezésre álló adat, t az aktuális 
időszak, x a vizsgálatba bevont időszakok száma. Viszonylag stabil kereslet esetén jól 
használható eszköz. 

2) A súlyozott mozgó átlag az egyes időszakokhoz súlyokat rendel – azok relevanciája alapján –
, jellemzően a legfrissebb adatokhoz a legnagyobbat. Képlete: 

xttt

xtxttttt
t sss

AsAsAs
F

−−−

−−−−−−

+++

+++
=

...

...

21

2211 , 

ahol F az előrejelzés, A az adott periódusban rendelkezésre álló adat, t az aktuális 
időszak, s az adott időszak súlya, x a vizsgálatba bevont időszakok száma. A súlyozás 
lehetőséget ad akár a szezonális mozgások beépítésére is (pl. a 12 hónappal korábbi 
adhatnak nagyobb súlyt adhatunk). 

3) Az egyszerű exponenciális simítás nem csak a keresleti adatokat veszi figyelembe, hanem a 
korábbi előrejelzések eredményeit is beépíti a tervezésbe. Ezáltal az állandó alá- vagy 
fölébecslés hatása jelentősen csökkenthető. Képlete: 

11 )1()( −− −+= ttt FAF αα , 

ahol F az előrejelzés, A az adott periódusban rendelkezésre álló adat, t az aktuális 
időszak, α a simítási állandó, mely utóbbit a menedzsment (vagy a döntéshozó) határoz 
meg. Minél kevésbé bíznak a korábbi előrejelzésben, és minél jobban a megvalósult 
keresletben, annál magasabban érdemes α értékét rögzíteni. 

4) A trenddel kiigazított exponenciális simítás már nem csak a becslési hibát építi be a 
számításokba, hanem az előző időszakokból adódó trendet is. Ez a módszer nem csak az 

                                                 
3 Ez a fejezet Brandon-Jones és Slack (2008): Quantitative Analysis in Operations Management c. könyv 6-23. 
oldalának logikáját követi. 



36 
 

előrejelzést, hanem a trendet is simítja, hasonlóan az exponenciális simításhoz. A trend 
konstansa β. A megfelelő képletek a következők: 

ttt TFFIT += , 

ahol FITt az előrejelzés a trenddel együtt, Ft az exponenciálisan simított előrejelzés és Tt 
az exponenciálisan simított trend. Ez utóbbiak meghatározási módja:  

111 )1()( −−− +−+= tttt TFAF αα  

11 )1()( −− −+−= tttt TFFT ββ  

5) Van lehetőség az előrejelzésekben a szezonalitás beépítésére is, ami sok vállalatnál – például 
szolgáltatásoknál – nélkülözhetetlen. A szezonalitási mintát úgy definiálhatjuk, mint a 
keresletben rendszeresen megjelenő változást, ami kevesebb mint egy év alatt jelentkezik 
(negyedévente, havonta, hetente, naponta, óránként). A szezonalitást úgy fejezik ki, hogy az 
adott időszak értéke milyen mértékben tér el az átlagtól. A szezonalitás egyik népszerű 
előrejelzési módszere a multiplikatív szezonalitási modell, amelyben a szezonalitási 
tényezőket megszorozzák egy becsült átlagos kereslettel, és így hozzák létre a szezonális 
előrejelzést. Ebben az esetben az a feltevés, hogy az adatokban nincs trendhatás, csak 
szezonális kilengés. Az eljárás a következő: a) először keressük meg minden szezon saját 
átlagát (pl. az elmúlt 3 év márciusi hónapjainak átlagát); b) számoljuk ki a szezonális átlagok 
(pl. az egyes hónapok) összátlagát; c) határozzuk meg a szezonális indexet úgy, hogy 
elosztjuk a szezonátlagot az összátlaggal; d) becsüljük meg a következő periódus (pl. év) 
összkeresletét; e) osszuk el ezt az összkeresletet a szezonok számával. Az egyes szezonális 
indexeket ezzel a számmal megszorozva megkapjuk az egyes szezonok szezonális 
előrejelzését. 

6) Trendek előrejelzése. Többféle trendgörbe is meghatározható (exponenciális, négyzetes), itt 
azonban a legegyszerűbb lineáris trenddel foglalkozunk, amit a legkisebb négyzetek 
módszerével tudunk meghatározni. A módszer az egyes megfigyelési pontok egyenestől vett 
vertikális eltérésének négyzetösszegét minimalizálja. A legkisebb négyzetek vonalát az y 
tengely metszéspontja és a görbe meredeksége határozza meg, melynek képlete a következő: 

bxay +=> , 

Ahol >y  az előre jelzendő függő változó, a a görbe metszéspontja az y tengelyen, b a 
regressziós egyenes meredeksége (azaz a változás mértéke y-ban egységnyi x változás 
hatására), és x a független változó (jelen esetben az idő). Az a és b változó értékét 
bármilyen regressziós egyenesre meghatározhatjuk a következő egyenletekkel: 

∑
∑

−

−
=

)( 22 xnx

yxnxy
b  és  xbya −= ,  

ahol x az x értékek átlaga, y  az y értékek átlaga és n az adatpontok száma. 
Végül érdemes azzal is foglalkozni, hogy mennyire pontos, milyen mértékben tér el egy-egy 
előrejelzés a tényleges kereslettől. Az eltérés természetesen egyik irányban sem jó. Az alábecslés 
kielégítetlen kereslethez, a vevők elpártolásához, elvesztett bevételhez vezet, vagy a váratlan 
kapacitásnövelés plusz költségeiben (túlórában, kapacitásbérlésben) jelenik meg. A fölébecslés 
viszont elvesztegetett kapacitásban (kihasználatlan gépekben és munkásokban), lekötött tőkében 
(készletek) manifesztálódik. A kereslet előrejelzés pontosságának elemzése segítséget nyújthat 
annak eldöntésében, hogy milyen előrejelzési módszerrel érdemes dolgozni, ami a legjobb 
becslést adja. A három legnépszerűbb módszer a kereslet előrejelzés pontosságának 
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meghatározására az átlagos abszolút eltérés (mean absolute deviation, MAD), az átlagos 
négyzetes hiba (mean squared error, MSE) és az átlagos abszolút százalékos hiba (mean absolute 
percentage error, MAPE). Számításuk a következő: 

n

E
MAD

t∑
= ,  

n

E
MSE t∑

=
2

,  
[ ][ ]

n

AE
MAPE tt∑

=
100/

, 

ahol n a megfigyelési periódusok száma, t az aktuális időszak, E az előrejelzési hiba, A a 
tényleges kereslet. 

Mintafeladatok 

1. mintafeladat 
Egyszerű mozgó átlag módszer 
 
A teafogyasztást a Tea Bt. teázójában az alábbi táblázat középső oszlopa mutatja. A 3 havi 
mozgó átlag az utolsó oszlopban látható. Ezen adatok alapján határozza meg a 2014. márciusi 
fogyasztást. 

Megoldás 

Hónap Aktuális eladás (dl) 3 havi mozgó átlag 
2013. június 1625 - 
2013. július 1253 - 
2013. augusztus 1715 - 
2013. szeptember 1944 (1715+1253+1625)/3=1531 
2013. október 2009 (1944+1715+1253)/3=1637 
2013. november 2371 (2009+1944+1715)/3=1889 
2013. december 2600 (2371+2009+1944)/3=2108 
2014. január 2744 (2600+2371+2009)/3=2327 
2014. február 2232 (2744+2600+2371)/3=2572 

A 2014. márciusi előrejelzés a fentiek alapján: (2232+2744+2600)/3=2525 dl 
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2. mintafeladat 
Súlyozott mozgó átlag módszer 
 
Az 1. mintafeladatban szereplő Tea Bt. Úgy dönt, hogy a havi előrejelzés pontosságának 
növelése érdekében áttér a súlyozott mozgó átlag módszerre. A legutolsó hónapnak 3, a két 
hónappal korábbinak 2, a három hónappal korábbinak 1 szorzót rendel. Határozza meg ezzel a 
módszerrel és az 1. példában szereplő adatokkal a 2014. márciusi várható fogyasztást! 

Megoldás 

Hónap Aktuális eladás (dl) 3 havi súlyozott mozgó átlag 
2013. június 1625 - 
2013. július 1253 - 
2013. augusztus 1715 - 
2013. szeptember 1944 (3x1715+2x1253+1x1625)/6=1546 
2013. október 2009 (3x1944+2x1715+1x1253)/6=1753 
2013. november 2371 (3x2009+2x1944+1x1715)/6=1938 
2013. december 2600 (3x2371+2x2009+1x1944)/6=2179 
2014. január 2744 (3x2600+2x2371+1x2009)/6=2425 
2014. február 2232 (3x2744+2x2600+1x2371)/6=2634 

A 2014. márciusi előrejelzés a fentiek alapján: (3x2232+2x2744+1x2600)/3=2464 dl 

3. mintafeladat 
Egyszerű exponenciális simítás módszer 
 
Augusztusban a Tea Bt. 1546 dl tea eladását tervezte szeptemberre. Végül 1944 dl teát tudtak 
eladni szeptemberben. A menedzsment 0,3-ban rögzítette a simítási állandót. Az adatok 
ismeretében határozza meg az egyszerű exponenciális simítás módszerével a várható októberi 
eladást. 

Megoldás 

11 )1()( −− −+= ttt FAF αα , azaz 

6,18248,13608,463)19447,0()15463,0( =+=+= xxFt  
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4. mintafeladat 
Trenddel kiigazított exponenciális simítás 
 
Az 1. mintafeladatban szereplő Tea Bt. trenddel kiigazított exponenciális simítást használ a 
teafogyasztás előrejelzésére. Az előrejelzéshez használt konstansok értékei α=0,2, β=0,3. Az 
előrejelzés augusztusra 1600 dl volt (F1) és a trend minden hónapban 200 dl-es növekedést 
jelzett (T1). A tényleges fogyasztás végül augusztusban 1715 dl (A1), szeptemberben 1944 dl, 
októberben 2009 dl volt. Határozza meg a novemberi előrejelzést! 
1. lépés: számítások szeptemberre (F2, T2, FIT2) 

1823200128034320016008,017152,0)1()( 1112 =++=++=+−+= xxTFAF αα  

9,2061409,662007,0)16001823(3,0)1()( 1122 =+=+−=−+−= xxTFFT ββ  

9,20299,2061823222 =+=+= TFFIT  
2. lépés: számítások októberre (F3, T3, FIT3) 

1,20549,2064,14588,3889.20618238,019442,0)1()( 2223 =++=++=+−+= xxTFAF αα

1,2148,1443,699,2067,0)18231,2054(3,0)1()( 2233 =+=+−=−+−= xxTFFT ββ  

2,22681,2141,2054333 =+=+= TFFIT  

3. lépés: számítások novemberre (F4, T4, FIT4) 
2,22591,2143,16438,4011.2141,20548,020092,0)1()( 3334 =++=++=+−+= xxTFAF αα

4,2119,1495,611,2147,0)1,20542,2259(3,0)1()( 3344 =+=+−=−+−= xxTFFT ββ  

6,24701,2112,2259444 =+=+= TFFIT  

A novemberi előrejelzés szerint tehát a vendégek novemberben 2471 dl teát fognak 
elfogyasztani. 
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5. mintafeladat 
Multiplikatív szezonális modell 
 
A Tea Bt. teaházában a korábbi évek teafogyasztását havi bontásban az alábbi táblázat 2-4. 
oszlopai mutatják. A teaház becslése szerint a 2014-es egész éves várható kereslet 26 800 dl lesz. 
A multiplikatív szezonális modell használatával adjon előrejelzést 2014. április-június időszakra. 

Hónap 2011 2012 2013 Átlagos 
adott havi 
fogyasztás 
2011-13 

Havi 
átlagos 

fogyasztás 

Szezonális 
index 

Január 2423 2598 2653 2558 1955,78 1,31 
Február 2349 2502 2425 2425 1955,78 1,24 
Március 1973 2005 2115 2031 1955,78 1,04 
Április 1644 1692 1879 1738 1955,78 0,89 
Május 1616 1725 1866 1736 1955,78 0,89 
Június 1543 1525 1625 1564 1955,78 0,80 
Július 1212 1387 1253 1284 1955,78 0,66 
Augusztus 1415 1672 1715 1601 1955,78 0,82 
Szeptember 1799 1864 1944 1869 1955,78 0,96 
Október 1850 1921 2009 1927 1955,78 0,99 
November 2176 2193 2371 2247 1955,78 1,15 
December 2358 2511 2600 2490 1955,78 1,27 

Éves átlagos összfogyasztás 23469   

Megoldás 
A felvezetőben leírt lépéseknek megfelelően először meg kell határoznunk egy-egy hónap 
átlagkeresletét (fenti táblázat 4. oszlopa). Ezután Az éves átlagos összfogyasztás kiszámítása 
következik (utolsó sor). Ebből megkapjuk a havi átlagfogyasztást (12-vel osztva, 5. oszlop) és 
meghatározható a szezonális index (adott havi átlagfogyasztás/átlagos havi fogyasztás, utolsó 
oszlop). Ezek alapján a 2014. áprilisra várható fogyasztás: 26 800 / 12 x 0,89 = 1987,67 dl, a 
májusi ugyanennyi, a júniusi pedig 1786,67 dl. 
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6. mintafeladat 
Trend előrejelzés 
 
Az 5. példában részletezett 2011-13 közötti teafogyasztás korábbi adatait is ismerjük. 2008-ban, 
amikor a teaház nyitott, a fogyasztás összértéke 14 300 dl volt, 2009-ben már 18760 dl, 2010-ben 
20 823 dl. A 2008-2013 közötti éves adatok ismeretében jelezze előre a 2014-es év 
teafogyasztását! 

Először meg kell határoznunk abyx ,,,  értékét. 

Év Időperiódus (x) Kereslet (y) x2 xy 
2008 1 14300 1 14300 
2009 2 18760 4 37520 
2010 3 20823 9 62469 
2011 4 22358 16 89432 
2012 5 23595 25 117975 
2013 6 24455 36 146730 

 21=∑ x  124291=∑ y  912 =∑ x  468426=∑ yx  

 

5,3
6
21

===
∑

n

x
x  

17,20715
6
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67,140335,3190917,20715 =×−=−= xbya . 
 
Ezek alapján a legkisebb négyzetek trendegyenlete a következő: 

bxay +=>  

xy 190967,14033 +=>  
 
A 2014-es évre (7. periódus) tehát az előrejelzés: 

67,273967190967,140332014 =×+=y  
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7. mintafeladat 
Kereslet előrejelzés pontossága 
 
Egy ügyviteli szoftver értékesítésével foglalkozó cég keresleti előrejelzési módszerét igyekszik 
javítani. Ehhez első lépésként az eddig elkövetett előrejelzési hiba mértékét próbálják 
meghatározni. Az alábbi táblázat a tényleges értékesítési adatokat, és az előrejelzés értékét 
mutatja. Határozza meg a MAD, az MSE és a MAPE értékét! 
 

(t) Tényleges 
eladás 

Előrejelzés 

1 250 225 
2 260 220 
3 258 290 
4 270 300 
5 225 310 
6 260 245 

Megoldás 

(t) Tényleges 
eladás 

Előrejelzés Abszolút hiba 
(Et) 

Hibanégyzet 
(Et

2) 
Abszolút %-

os hiba 
1 250 225 25 625 10,00 
2 260 220 40 1600 15,38 
3 258 290 32 1024 12,40 
4 270 300 30 900 11,11 
5 225 310 85 7225 37,78 
6 260 245 15 225 5,77 

Összesen   227 11599 92,45 
 

83,37
6

227
===

∑
n

E
MAD t  

 17,1933
6

11599
2

===
∑

n

E
MSE t ,  

 
[ ][ ]

41,15
6

45,92100/
===

∑
n

AE
MAPE tt  

Az előrejelzések tehát átlagosan 38 termékkel tértek el a megvalósult tényleges értékesítéstől, 
ami 15%-os pontatlanságra utal. A négyzetes hiba mértéke 1933. 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat 
A sarki pékségben az elmúlt 6 hét croissant eladása a következő: 72, 76, 84, 92, 108, 92. Jelezze 
előre az eladást a 7. hétre háromhetes egyszerű mozgó átlagot használva. 

2. feladat 
Az 1. példában szereplő sarki pékség tulajdonosa úgy döntött, hogy számításaihoz súlyozott 
mozgó átlagot használ, ahol a legutolsó időszak 0,6, a megelőző 0,25, a legrégebbi 0,15-ös 
súllyal szerepel. Határozza meg ennek segítségével a 7. hétre a croissant várható eladását. 

3. feladat 
Októberben egy ruhaboltos 40 ruha eladását tervezte novemberre. A valós eladás végül 45 ruha 
lett. A bolt vezetése a simítási állandót 0,2-ben határozta meg. Becsülje meg az egyszerű 
exponenciális simítás módszerével a decemberi keresletet. 

4. feladat 
Egy viszonylag fiatal – jogi tanácsadással foglalkozó – cég a jogi szolgáltatásai iránt mutatkozó 
várható keresletet igyekszik felbecsülni az 5. hónapra a trenddel kiigazított exponenciális simítás 
módszerével. Az előrejelzés az 1. hónapra 74 óra volt, 4 órás trenddel. A simítási állandó az 
átlagra α = 0,3, a trendre β = 0,4. A 2-5. hónapra töltse ki az alábbi táblázatban az előrejelzés 
megfelelő értékeit. 

Hónap Aktuális (A) Előrejelzett (F) Trend (T) FIT 
1 76 74 4 78 
2 82   82,84 
3 83    
4 85    
5 ???    

 



44 
 

5. feladat 
Kovács Géza egy barkácsáruház beszerzője, aki a fúrógépek keresletét próbálja megbecsülni a 
2014-es év február, március és április hónapjaira. A multiplikatív szezonális modell segítségével 
töltse ki az alábbi táblázatot és határozza meg a kérdéses időszakok várható keresletét. A várható 
éves kereslet a fúrógépekre 15 000 db. 
 
Hónap 2011 2012 2013 Átlagos 

adott havi 
fogyasztás 
2011-13 

Havi 
átlagos 

fogyasztás 

Szezonális 
index 

Előre 
jelzett 
kereslet 

Január 600 500 550     
Február 400 500 450     
Március 1000 1100 1200     
Április 1500 1400 1200     
Május 1200 1000 900     
Június 1800 1700 1600     
Július 2200 1800 2400     
Augusztus 1900 1800 1600     
Szeptember 1200 1100 1250     
Október 600 600 700     
November 500 450 500     
December 800 900 1000     

Éves átlagos összfogyasztás     

6. feladat 

Egy idősoros trendegyenlet 256 + 6,7x. Határozza meg az előrejelzett keresletet a 8. periódusra. 

7. feladat 
Egy budapesti étterem havi előrejelzéseit és megvalósult értékesítését az alábbi táblázat mutatja. 
Határozza meg az átlagos abszolút eltérés (MAD) és az átlagos abszolút százalékos eltérés 
mértékét! 
 

(t) Tényleges 
értékesítés 

Előrejelzés 

1 400 375 
2 390 400 
3 410 425 
4 420 425 
5 450 475 
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8. feladat 

Az alábbi táblázatban megadott éves adatok segítségével számolja ki a hároméves egyszerű 
mozgó átlagot a 4-8 évekre. 
 

Év Kereslet 
1 58 
2 46 
3 62 
4 57 
5 84 
6 99 
7 132 

 
 

9. feladat 
Az előző feladat adatai segítségével számoljon hároméves súlyozott átlagot a 4-8. időszakokra, 
ha a súlyok a legutolsó időszakra 0,6, a megelőzőre 0,3, a legrégebbire 0,1. 

10. feladat 

Egy vevőszolgálat vezető exponenciális simítást használ a decemberi telefonhívások számának 
előrejelzésére. Az előrejelzés novemberre 5430 hívás volt, a tényleges hívások száma 5245. A 
simítási állandót 0,25-ben rögzítve jelezze előre a várható hívások számát decemberre! Hogyan 
változik az előre jelzett érték, ha a simítási állandót 0,4-re emeljük? Mit jelent ez az emelés? 

11. feladat 

A nyíregyházi járóbeteg szolgáltatás szemorvosa megpróbálja felmérni a szemvizsgálattal 
kapcsolatos igényeket a 2. évre a trenddel kiigazított exponenciális simítás módszerével. Az 1. 
évre 680 vizsgálatot becsült és azzal számolt, hogy ez az érték évente 50 páncienssel nő. A 
tényleges érték végül 720 páciens lett az 1. évre. A simítási állandó az átlagra α = 0,3, a trendre β 
= 0,2. Hány szemvizsgálattal számoljon az orvos a 2. évre? 
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12. feladat 
Nagy Renáta egy cukrászda mentacsoki ízű fagylaltjának havi keresletét próbálja megbecsülni a 
multiplikatív szezonális modell segítségével. Az éves várható kereslet a mentacsoki ízre 1200 
gombóc. Töltse ki az alábbi táblázatot! 
 

Hónap 2011 2012 2013 Átlagos 
adott havi 
fogyasztás 
2011-13 

Havi 
átlagos 

fogyasztás 

Szezonális 
index 

Előre 
jelzett 

kereslet 
2014-re 

Január 20 20 30     
Február 30 24 30     
Március 30 40 34     
Április 40 36 50     
Május 100 90 92     
Június 150 160 150     
Július 170 160 150     
Augusztus 220 200 190     
Szeptember 150 140 170     
Október 80 80 90     
November 40 40 30     
December 60 50 60     

Éves átlagos összfogyasztás     

13. feladat 
Egy idősoros trendegyenlet 349 + 8,3x. Jelezze előre a keresletet a 4. periódusra! 

14. feladat 
Egy benzinkút egyszerű simításos módszerrel (α = 0,3) a táblázatban szereplő várható keresletet 
határozta meg a Milka tejcsokoládékra az elmúlt 6 hónapra és a táblázat a tényértékeket is 
mutatja. Határozza meg a MAD, MSE és MAPE értékét! Tegyük fel, hogy a simítási állandó 
értékét a benzinkút 0,5-re változtatja. Számolja ki az új előrejelzési értékeket, és határozza meg 
az új MAD, MSE és MAPE értékét! Melyik a jobb előrejelzés? 
 

(t) Tényleges 
értékesítés 

Előrejelzés 

Január 105 76,00 
Február 85 84,70 
Március 80 84,79 
Április 103 83,35 
Május 126 89,25 
Június 145 100,27 



47 
 

II.2. Projektmenedzsment 

Az elmúlt évtizedben a gazdálkodás külső feltételeiben végbement változások, ezen belül is 
elsősorban az idő alapú verseny erősödése és a tudásnak, a tanulásnak a szervezeti működésben 
és adaptációban megnőtt szerepe az eddigieknél is hangsúlyosabbá tette a projektek, a 
projektszerű működésnek a jelentőségét. A projektmenedzsment mindenek előtt a vezetés-
szervezés területe, sikeres működéséhez alapvető fontosságú a vezetők megfelelő menedzseri 
képességeinek, a befogadó vállalatok projektszerű működést támogató vállalati kultúrájának léte. 
A feladatgyűjteményben az alapvető projektmendzsment technikák bemutatására kerül sor.4 
A projektet a projektmenedzsment technikák alkalmazása szempontjából úgy definiálhatjuk, mint 
egy konkrét, előre meghatározott eredmény megvalósítására irányuló, kapcsolódó munkák 
sorozatát, ahol e munkák egyenként jellemző végrehajtási idővel rendelkeznek. Az ismertetett 
projektmendzsment módszerek időorientáltak, azaz arra koncentrálnak, hogy az adott eredmény 
biztosításához szükséges tevékenységhalmazban megtalálják a legtöbb időt igénylő utat, és a 
projekt tervezését és irányítását erre alapozzák. Ez az útvonal az ún. kritikus út, melyen 
bármelyik tevékenység késése az egész projekt késedelmes befejezéséhez vezet, illetve, ahol a 
projektet rövidíteni lehet. A feladatok megoldása során figyeljünk arra, hogy adott végrehajtási 
időkkel jellemezhető projekt esetében a kritikus út rövidítése – a kritikus tevékenységekhez 
szükséges idő csökkentésével – módosíthatja magát a kritikus utat is! A bemutatott módszerek 
másik közös jellemzője, hogy azok a projektet grafikusan jelenítik meg, a feladatokat úgy 
kapcsolják össze, hogy azok vizuálisan könnyen követhetővé tegyék a projekt belső struktúráját. 
E grafikus megjelenítés két fontos eszköze a feladatok időbeli egymásutániságát bemutató Gantt-
ábra, illetve a feladatok logikai összefüggéseit mutató hálóábrák. Ilyen időorientált és grafikus 
módszer a kritikus út tervezés (Critical Path Method, CPM) és a program értékelő és 
áttekintő módszer (Program Evaluation and Review Technique, PERT). A két módszer közötti 
legfontosabb különbség, hogy a PERT kezeli az egyes tevékenységek elvégzéséhez szükséges 
időpontok valószínűségeit, a CPM viszont nem. Ez a különbség a két eljárás eredetével 
magyarázható, míg a CPM-et rutin jellegű üzemi feladatok elvégzéséhez találták ki – ahol az 
egyes tevékenységekhez szükséges idők a tapasztalatok alapján nagy pontossággal becsülhetőek 
–, addig a PERT-et új fejlesztések támogatásához dolgozták ki. (Ügyeljünk a két eljárásban a 
projekthálók felrajzolásának eltérő jelrendszerére és értelmezésére! A konkrét különbségeket a 
mintafeladatban tárgyaljuk.) 
A módszerek másik csoportját jelentik az idő-költség modellek, ahol már nemcsak azt vesszük 
figyelembe a projekt tervezése során, hogy a projekt befejezése mennyi időt igényel, hanem azt 
is, hogy az milyen költségekkel jár. Az idő-költség modellek közül a minimális költség tervezés 
elnevezésű eljárással ismerkedünk meg részletesen.  

                                                 
4 A projekthez kapcsolódó módszertanról részletesen lehet olvasni a következő könyvben: Hiller, Frederick S. és 
Lieberman, Gerald, J (1994): Bevezetés az operációkutatásba, LSI Oktatóközpont. 
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Mintafeladatok 

1. mintafeladat 

A COMPUPROG Kft. egy számítógépes programcsomag kifejlesztését tervezi. Mivel a 
szoftverpiacon a gyorsaság fontos sikertényező, elsőként a feladat végrehajtásának 
időszükségletét igyekeznek megbecsülni. 
A cég vezetője a programfejlesztés megkezdése előtt piackutatást tervezett. Ha a 3 hetet igénylő 
felmérés eredménye szabad utat nyit a fejlesztés előtt, akkor nekivághatnak a grafikák és az 
adatbázis megtervezésének. Az előzetes számítások szerint ezek a feladatok párhuzamosan 
végezhetőek, s 4 illetve 3 hetet igényelnek. Ezeket a feladatokat követi a 6 hetes képernyőterv-
készítés. A programcsomag négy speciális kódolási modult tartalmaz. Az 1. és a 2. tervezése már 
az adatbázis megtervezését követően, párhuzamosan megkezdődhet, az időszükséglet 5 illetve 3 
hét. Az egyik leghosszabb időt – 7 hetet – igénylő feladatot, a 3. modul elkészítését csak akkor 
lehet elkezdeni, ha már elkészült az 1. modul. A 4. modul – 5 hétig tartó – fejlesztésének 
megkezdése az 1. és a 2. modul elkészültét egyaránt megköveteli. Az összes tervezési munka 
befejeztével indulhat a 8 hétre becsült tesztelési tevékenység. 
a) Mikorra várható legkorábban a projekt befejezése? 
b) Mely tevékenységek késleltethetőek a projekt csúszása nélkül? 

Megoldás 

A kérdések megválaszolásához a kritikus út módszerét alkalmazzuk. A szöveges példában 
adottak az egyes tevékenységek és ismerjük az elvégzésükhöz szükséges időket, sőt tudjuk a 
tevékenységek sorrendjét és a köztük lévő kapcsolatokat is. Az áttekinthetőség kedvéért foglaljuk 
össze ezen ismereteinket táblázatba! 

A COMPUPROG Kft. projektjének tevékenységei és azok legfontosabb jellemzői 

Tevékenységek Idő (hét) 
Közvetlen megelőző 

tevékenység 
A Piackutatás 3 - 
B Grafikák megtervezése 4 A 
C Adatbázis tervezése 3 A 
D Képernyő tervezése 6 B, C 
E 1. modul 5 C 
F 2. modul 3 C 
G 3. modul 7 E 
H 4. modul 5 E, F 
I Tesztelés 8 D, G, H 

A következőkben felrajzoljuk a  CPM-hálót és bemutatjuk a várható idő számításának módját. 
A  CPM-hálóban a nyilak csak az egyes tevékenységek közötti kapcsolatokat jelzik, míg a körök, 
a háló csomópontjai reprezentálják az egyes tevékenységeket. 
A projekt befejezés várható idejének meghatározásához, valamint az egyes tevékenységek 
tartalékidejének számolásához négy értéket kell kiszámolni minden tevékenységhez. Ezeket az 
értékeket a  CPM-hálóban a vonatkozó tevékenységet reprezentáló kör mellett szokás megjelölni. 
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• Legkorábbi kezdési idő (early start, ES), legkorábban ekkor kezdődhet meg egy 
tevékenység; 

• Legkorábbi befejezési idő (early finish, EF), ez a tevékenységhez szükséges idővel 
nagyobb a korai kezdési időnél; 

• Legkésőbbi kezdési idő (late start, LS), legkésőbb ekkor kezdhetjük meg a 
tevékenységeket a projekt egészének késleltetése nélkül; 

• Legkésőbbi befejezési idő (late finish, LF), legkésőbb eddig kell elvégezni a 
tevékenységet ahhoz, hogy ne késsen a projekt. 

A fenti értékek számolásának logikája a következő: Vegyük 0-nak a projekt kezdetét. A projekt 
indító tevékenységétől a háló belső struktúráját folyamatosan szem előtt tartva számoljuk ki az 
egyes tevékenységek legkorábbi kezdési (ES) és legkorábbi befejezési (EF) idejét. Miután a 
projekt valamennyi tevékenységére kiszámoltuk az adatokat, a projekt befejező tevékenységétől 
indulva, a hálón visszafelé haladva kiszámoljuk a legkésőbbi befejezési (LF) és a legkésőbbi 
kezdési (LS) időket. 

A COMPUPROG Kft.  CPM-hálója és várható értékének számítása 

 

A, 3 

B, 4 

C, 3 

D, 6 

E, 5 

F, 3 

G, 7 

H, 5 

I, 8 

6 

10 

9 

13 

3 

8 

7 

12 

7 

12 

13 

18

3 

3 

6 

6 

18 

18 

26 

26 

11 

11 

18 

18 

6 

6 

11 

11 

ES=0 

LS=0 

EF=3 

LF=3 

11 

13 

16 

18  

A számolást követően megállapíthatjuk, hogy a projekt várható befejezési ideje 26 hét. Azok a 
tevékenységek a projektben, ahol ES=LS, illetve EF=LF a kritikus út részei. Ezek a kritikus 
tevékenységek, azaz maga a kritikus út példánkban a következők: ACEGI. A kritikus út 
tevékenységeinek késése közvetlenül vezet a projekt befejezésének késéséhez. Látjuk, hogy 
példánkban a B és D tevékenység 5 hét tartalékidővel, F 4 hét tartalékidővel, míg H csak 2 hét 
tartalékidővel rendelkezik. Ezeket a tevékenységeket lehet a projekt csúszása nélkül késleltetni. 

2. mintafeladat 

Bővítsük az első mintafeladatot azzal, hogy nemcsak az időt, de a költségeket is figyelembe 
vesszük a projekt tervezésekor és menedzsmentje során. A példánk szempontjából releváns 
költségek becslését tartalmazza a következő táblázat. 

A COMPUSOFT Kft. projektjének idő- és költségadatai 
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Tevékenység Normális idő 
(hét) 

Kritikus idő 
(hét) 

Normális 
költség (Ft) 

Kritikus 
költség (Ft) 

A 3 1 1000 3000 
B 4 3 4000 6000 
C 3 2 2000 3000 
D 6 4 3000 6000 
E 5 4 2500 3800 
F 3 2 1500 3000 
G 7 4 4500 8100 
H 5 4 3000 3600 
I 8 5 8000 12800 

Ha a projektet sikerülne befejezni, hetente várhatóan 1500 Ft nyereséget lehetne elérni. Meddig 
érdemes csökkenteni a projekt idejét, s milyen költségekkel jár a gyorsítás? 

Megoldás 
A feladat megoldására a minimális költség tervezés modellje alkalmas. A minimális költségek 
tervezésének – mint minden idő-költség modellnek – alapfeltétele, hogy a tevékenységek 
befejezési ideje és a projektek költsége között kapcsolat áll fenn. Pénzbe kerül siettetni egy 
tevékenység elvégzését (pl. pótlólagos erőforrások igénye), másrészt viszont a projekt 
meghosszabbodása pótlólagos költségekkel jár (pl. késedelmi díj). A tevékenységek sürgetésével 
járó költségeket a tevékenységek közvetlen költségeinek nevezzük. A projekt közvetett költségei 
pedig a projekt elnyúlásából adódó költségek. Mivel a projekt közvetlen illetve közvetett 
költségei időben ellenkező irányban változnak, a tervezési probléma lényege általában annak az 
időtartamnak a megkeresése, mely a kettő összegét minimalizálja. Példánkban a projekt idejének 
lerövidítéséhez szükséges pótlólagos költségek és a lerövidítés révén elérhető pótlólagos 
nyereség összegét vesszük figyelembe és minimalizáljuk az összköltséget. Az eljárás a következő 
jelöléseket alkalmazza: 

• Normál költség (NK): a tevékenység várható legkisebb költsége; 
• Normál idő (NI): az egyes normál költségekhez tartozó idő; 
• Kritikus költség (KK): az egyes kritikus időkhöz tartozó költségek; 
• Kritikus idő (KI): a tevékenységek elvégzésének lehető legrövidebb ideje. 

1. Az eljárás itt is a  CPM-háló felrajzolásával, a projekt várható befejezési idejének 
kiszámításával, a kritikus út, illetve a tartalékidővel rendelkező tevékenységek és a hozzájuk 
tartozó tartalékidők meghatározásával kezdődik. A számolásnál a normál idő oszlopának 
adatait vesszük figyelembe! A CPM eljárás várható befejezési ideje lesz itt a kritikus út 
normál ideje. 

2. Amikor ez megvan, meghatározzuk az egyes tevékenységek gyorsításával járó egységnyi 
időre jutó költségeket. A tevékenységek ideje és költsége közötti kapcsolat sokféle lehet, az 
általános gyakorlatnak megfelelően a feladatok során az egyes tevékenységekre az idő és a 
költségek között lineáris kapcsolatot feltételezünk. 

3. Rövidítsük le a kritikus utat a lehető legkisebb költséggel. Ezt követően keressük meg az új 
kritikus utat, és ha lehet, újból csökkentsük a lehető legkisebb költséggel. Ezt az eljárást 
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folytassuk mindaddig, amíg a befejezési idő kielégítő nem lesz, illetve költségelvárásaink 
nem teljesülnek. Figyeljünk arra, hogy példánkban a költségadatok mellett az is szerepel, 
hogy a projekt idejének csökkentésével pótlólagos nyereséget könyvelhet el a vállalat, ami 
hetenként 1500 Ft. A projekt hetenkénti csökkentésének hatása a költségekre tehát a 
pótlólagos nyereség és csökkentést biztosító konkrét tevékenység egységnyi lerövidítéséhez 
szükséges pótlólagos költségek összegeként számítható.  

Alkalmazzuk az eljárást a konkrét feladatra. Az első mintafeladat megoldása során megkaptuk a 
projekt kritikus útját: ACEGI és annak várható befejezési idejét: 26 hét. A projekt e normál 
idejéhez tartozó költség a normál költség, példánkban 29 500 Ft (megkapjuk a normál költségek 
oszlopának összegeként). Tartalék idők: B(5), D(5), F(4), H(2). 
Nézzük meg az egyes tevékenységek idejének csökkentési lehetőségét, illetve az egyes 
tevékenységek gyorsításával járó egységnyi időre jutó költségeket. A csökkentés egységköltségét 
megkapjuk, ha osztjuk a kritikus költség és a normál költség különbségét a normál idő és a 
kritikus idő különbségével! 

Az egyes tevékenységek idejének csökkentési lehetőségei 
és a csökkentés egységköltsége 

Tevékenységek Lehetséges 
csökkentések száma 

(NI-KI) 

A csökkentés egységköltsége 
(KK-NK)/(NI-KI) 

(Ft/hét) 
A 2 1000 
B 1 2000 
C 1 1000 
D 2 1500 
E 1 1300 
F 1 1500 
G 3 1200 
H 1  600 
I 3 1600 

A megvalósítási idő csökkentésének csak a kritikus úton van értelme, hiszen a kritikus út ideje 
határozza meg a teljes projekt megvalósítási idejét. Az idő csökkentésének sorrendjét a költség 
határozza meg. A költségcsökkentés lépései a következők. 

A projekt idejének csökkentése a költségek és a megtakarítás figyelembe vételével 

Tevékeny-
ségek 

Időcsökkentés 
(hét) 

Időcsökkentés 
egységköltsége 

(Ft) 

Nyereség 
(Ft) 

Új 
projektidő 

(hét) 

Új projekt-
költség 

(Ft) 
A 3 hét→2 hét 1000 500 25 29 000 
A 2 hét→1 hét 1000 500 24 28 500 
C 3 hét→2 hét 1000 500 23 28 000 
G 7 hét→6 hét 1200 300 22 27 700 
G 6 hét→5 hét 1200 300 21 27 400 
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Most két kritikus utunk van: ACEGI és ACEHI. Mivel E mindkét útnak eleme, ezért a 
projektidő még 1 héttel rövidíthető. Utána azonban G és H csak egyszerre csökkentve 
csökkentené a projekt egészének idejét, így azonban már nem éri meg. 

E 5 hét→4 hét 1300 200 20 27 200 
G+H Egy héttel 1 800 -300 Nem éri meg a csökkentés 

I 8 hét→7 hét 1 600 -100 Nem éri meg a csökkentés 
A projekt idejének minimuma 20 hét, az ehhez tartozó minimális projektköltség 27 200 Ft. 

3. mintafeladat 

 Folytassuk a COMPUPROG Kft. példáját a PERT módszer alkalmazásával! A PERT alapvetően 
két dologban különbözik a CPM módszertől. Az egyik, amit már a fejezet bevezetőjében is 
említettünk, hogy a PERT explicit módon kezeli a projekten belül az egyes tevékenységek 
idejének valószínűségét, a másik fontos különbség a projekt hálójának felírási módjában van5. A 
PERT-hálóval az egyes tevékenységek időbeni sorrendiségét és logikai kapcsolatait jelenítjük 
meg, de itt a nyilak jelentik a tevékenységeket, a csomópontok, a körök pedig az eseményeket. (A 
virtuális tevékenységeket – amelyek a függőségi kapcsolatokat jelzik, de tényleges tevékenységet 
nem takarnak (többnyire várakoázést fejeznek ki) – általában szaggatott nyíllal jelezzük a 
hálóban.) A tevékenységek idő- és erőforrás-igényesek, az események ezek kezdetét vagy végét 
jelölik. Nézzünk egy egyszerű példát a CPM- és a PERT-háló felírásában meglévő különbségre: 

Tekintsük a következő tevékenységeket: 
- A: dolgozat írása, 
- B: dolgozat javítása, 

A két tevékenység ábrázolása a  CPM-háló technikáját alkalmazva: 

 A dolgozat 
írása 

A dolgozat 
javítása 

 

A két tevékenység ábrázolása a   PERT-háló technikáját alkalmazva: 

 A dolgozat 
javítása 

A dolgozat- 
írás kezdete 

A dolgozatírás vége, 
a javítás kezdete 

A dolgozat- 
javítás vége 

A dolgozat 
írása 

 

Nézzük a konkrét számpéldát! A következő táblázat tartalmazza a COMPUPROG Kft. korábban 
szövegesen is ismertetett projektjén belül a tevékenységek időigényére vonatkozó optimista, 
legvalószínűbb és pesszimista becsléseket: 

Az egyes tevékenységek idejére vonatkozó becslések 

Tevékenység a m b 
A 2 3 4 

                                                 
5 Az eljárás részletesen olvasható Demeter Krisztina (szerk.): Termelésmenedzsment I., AULA, 1993 jegyzetében, a 
122-129. oldalon. 
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B 2 4 10 
C 2 3 4 
D 4 6 12 
E 2 5 8 
F 2 3 8 
G 3 7 10 
H 3 5 9 
I 5 8 18 

a) Mi lesz a projekt várható ideje és kritikus útja? 
b) Mennyi a valószínűsége a projekt 22 hétnél korábbi befejezésének? 
c) 90%-os valószínűséggel mikorra várhatjuk a projekt befejezését? 

Megoldás 

a) Mint a fenti táblázatból látjuk, a PERT valamennyi tevékenység elvégzésének idejére három 
becslést használ: egy optimista (a), a legvalószínűbb (m) és egy pesszimista (b) értéket. Ezek 
felhasználásával számolhatjuk az egyes tevékenységek várható idejét (ET). Az ET 
számításához a β-eloszlás várható értékét leíró képletet szokás használni: 

6

4 bma
ET

++
=  

A β-eloszlás tehát a legvalószínűbb időtartamot négyszer akkora súllyal veszi figyelembe, 
mint az optimista, illetve a pesszimista becslés értékeit. Azért alkalmazhatjuk ezt a formulát, 
mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a β-eloszlás alakja gyakran ölt olyan alakot, ami a projekt 
tevékenységeinek időtartamára jellemző. Következőkben számoljuk ki a β-eloszlás formulája 
szerint az egyes tevékenységek várható idejéhez tartozó szórásnégyzeteket: 

 ( )22

6

ab −
=σ  

Az alábbi táblázat tartalmazza a projekt tevékenységeinek számolt várható értékét és 
szórásnégyzetét. 
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A projekt tevékenységeinek várható értéke és szórásnégyzetei 

Tevékenység a m b Várható idő Szórásnégyzet 
A 2 3 4 3,0 0,11 
B 2 4 10 4,6 1,78 
C 2 3 4 3,0 0,11 
D 4 6 12 6,6 1,78 
E 2 5 8 5,0 1,00 
F 2 3 8 3,6 1,00 
G 3 7 10 6,8 1,36 
H 3 5 9 5,3 1,00 
I 5 8 18 9,1 4,69 

A táblázat adatait és a függőségi kapcsolatokat felhasználva rajzoljuk fel a projekt PERT-
hálóját, segítségével határozzuk meg a projekt várható idejét és kritikus útját! Minden 
legkorábbi befejezési időt – TE – úgy számolhatunk ki, hogy a 0 eseménytől összegezzük az 
értékeket. A legkésőbbi idő – TL – kiszámításához a legutolsó TL és TE értéket 26-on 
rögzítjük és ebből vonjuk ki a megfelelő időigényeket a hálón visszafelé haladva. 

A számítások alapján tehát a projekt várható ideje 26,9, azaz 27 hét, a kritikus út ACEGI. 
 

ACOMPUPROG Kft. PERT-hálója 
 

0 1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

A(3) 

B(4,6) 

C(3) D(6,6) 

G(6,8) E(5) 

F(3,6) H(5,3) 

I(9,1) 

TE=0 
TL=0 

TE=3 
TL=3 

TE=6 
TL=6 

TE=9,6 
TL=11 

TE=7,6 
TL=10,2 

TE=14,2 
TL=16,8 

TE=11 
TL=11 

TE=16,3 
TL=17,8 

TE=17,8 
TL=17,8 

TE=26,9 
TL=26,9 

 
b) E valószínűség számítására használt képlet a következő: 

( ) 5,02

)(

∑

−
=

cp

ETD
Z

σ
, ahol 

D  = esedékesség ideje, példánkban 22 hét 
T(E)  =  legkorábbi befejezési idő, példánkban 26 hét 

2
cpσ   =  a kritikus út szórásnégyzete 
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A valószínűség kiszámításához a kritikus út elemeinek szórásnégyzeteit adjuk össze. 
(Jegyezzük meg, hogy azokban az esetekben, amikor a hálón belül több kritikus út is van, a 
konzervatív megközelítés szerint a legnagyobb szórásnégyzettel rendelkező utat kell 
választani!) A képlet eredményét a normális eloszlás táblázatában megkeresve kapjuk meg, 
hogy az adott esemény – a 22. héten történő befejezés – valószínűsége mennyi lesz. 
Példánkban a kritikus út szórásnégyzete: 

27,769,436,1111,011,02 =++++=cpσ  

A képletbe behelyettesítve: 

(
85,1

)27,7

2722
5,0

−=
−

=Z  

A normál eloszlás táblázatából kikeresve megállapítható, hogy 3,2% annak valószínűsége, 
hogy a projekt 22 hétnél korábban fejeződik be. (Figyeljünk a kérdés tartalmára! Ha a kérdés 
úgy lett volna feltéve, hogy 22 hétnél később fejeződik be, akkor a Z érték ugyanakkora, a 
valószínűség azonban 100-3,2, azaz 96,8%.) 

c) A 90%-os értékhez a normál eloszlás táblázatában a Z= 1,28 tartozik. 

70,2

27
28,1

−
==

X
Z  

Ebből X = 30,5 hét adódik, tehát 90%-os valószínűséggel a projekt befejezési ideje 30,5 hét. 

Gyakorló feladatok 

1. feladat 

Adottak egy projekt következő tevékenységei: 

Tevékenység 
Idő 

(hét) 
Megelőző 

tevékenység 
A 7 - 
B 3 A 
C 9 A 
D 4 B, C 
E 5 B, C 
F 8 E 
G 8 D, F 
H 6 G 

a) Rajzolja fel a projekt CPM-hálóját! 
b) Találja meg a projekt kritikus útját és a hozzá tartozó időt! 
c) Mely tevékenységeknek van tartalékideje és mekkora ez a tartalékidő? 
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2. feladat 

Adottak egy projekt következő tevékenységei: 

Tevékenység 
Várható idő 

(hét) 
A megvalósítási 
idő szórása (hét) 

Megelőző 
tevékenység 

A 7 2 - 
B 3 1 A 
C 9 3 A 
D 4 1 B, C 
E 5 1 B, C 
F 8 2 E 
G 8 1 D, F 
H 6 2 G 

a) Rajzolja fel a projekt PERT-hálóját! 
b) Találja meg a projekt kritikus útját és a hozzá tartozó időt! 
c) Mennyi a valószínűsége annak, hogy a projekt megvalósítása több mint 49 hetet vesz 

igénybe? 

3. feladat 

Egy projektről az alábbi információk állnak rendelkezésre: 

Feladat 
Idő 

(nap) 
Megelőző 
feladatok 

A 4 - 
B 3 - 
C 4 A 
D 4 A, B 
E 5 C, D 
F 3 C, D 
G 3 D 
H 2 F, G 
I 1 E, H 

a) Rajzolja fel az ábra CPM-hálóját! 
b) Mennyi a projekt várható ideje? Melyik a kritikus út? 
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4. feladat 

Adott a következő ábra és a feladatok becsült ideje (napokban): 

 A 

B 

C 

D 

E 

G 

F 

H 

Start 

Vége 

 

Időbecslések (nap) 

Feladat a m b 
Normál 

költség ($) 
Kritikus 

költség ($) 
A 3 4 5 1000 3000 
B 2 3 4 3000 4000 
C 3 4 11 1500 4500 
D 2 4 6 2000 5400 
E 3 5 7 4000 5000 
F 1 3 11 900 3900 
G 3 3 3 2000 2000 
H 1 2 3 1700 2800 

a) Mennyi a projekt várható ideje? Melyik a kritikus út? 
b) Mekkora annak a valószínűsége, hogy a projekt 18 napon belül befejeződik? 
c) Tegyük fel, hogy az egyes feladatok normális ideje az „ET”, kritikus ideje az „a”, valamint a 

gyorsabb befejezéssel napi 1400 $-t lehet megtakarítani. Hány hét lesz az optimális, azaz a 
legkisebb költségű projektidő? 
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5. feladat 

Három diploma előtt álló közgazdász-hallgató reklámcéget alapított. Első projektjük az alábbi 
tevékenységekből áll:  

A tevékenység ideje (hét) Tevékenység Megelőző 
tevékenység a m b 

A - 5 6 7 
B A 8 8 11 
C - 6 8 11 
D A 9 12 15 
E B, D 5 6 9 
F B 5 6 7 
G C, E 2 3 7 
H F 4 4 5 
I G, H 5 7 8 

a) Rajzolja fel a projekt PERT-hálóját!  
b) Mi a projekt kritikus útja és a befejezés várható ideje? 
c) Mi a valószínűsége, hogy a projekt 35 napnál korábban befejeződik?  
d) Mi a valószínűsége, hogy 32 napnál tovább húzódik? 

6. feladat 

Egy építőipari vállalatnak az alábbi projektet kell a lehető legrövidebb idő alatt befejeznie. 
Határozza meg ezt az időt és a hozzá kapcsolódó költségeket! 

Tevékenység 
Normális 

idő  
(nap) 

Normális 
költség 
(dollár) 

Kritikus 
idő 

(nap) 

Kritikus 
költség 
(dollár) 

Közvetlen 
megelőző 

tevékenység 
A 6 1000 5 1300 - 
B 10 1200 9 1300 A 
C 9 600 8 1200 A 
D 9 800 7 1200 B, C 
E 8 1500 6 2000 C 
F 5 500 5 500 D, E 

 



59 
 

7. feladat 

Az alábbi táblázat egy projekt adatait tartalmazza: 

Feladat Idő  
(nap) 

Közvetlen megelőző 
tevékenység 

A 18 - 
B 22 A 
C 14 A 
D 19 A 
E 12 B, C 
F 17 B, C, D 
G 16 E, F 

a) Rajzolja fel a projekt CPM-hálóját! 
b) Határozza meg a kritikus utat és annak hosszát! 

8. feladat 

Egy üzem építésének projektje az alábbi tevékenységeket tartalmazza: 

Tevékenység 
Közvetlen 
megelőző 

tevékenység 

Normális 
idő NT 
(hét) 

Kritikus 
idő CT 
(hét) 

Normális 
költség NC 

($) 

Kritikus 
költség 
CC ($) 

A - 3 3 2000 2000 
B - 4 3 1500 4100 
C A, B 5 5 9000 9000 
D A 3 2 3500 6000 
E C, D 4 1 2000 8300 
F C, D 6 3 2100 6000 
G C 7 5 7000 10600 
H E, F 6 4 3500 6100 
I E, G 6 5 5400 6400 
J H, I 3 1 2000 5800 

a) Rajzolja fel a projekt CPM-hálóját! 
b) Határozza meg a kritikus utat és annak hosszát!  
c) A projekt általános költsége 1950 $/hét. Ez az összeg, amit a projekt idejének egy héttel 

történő csökkentésével meg lehet takarítani. Meddig érdemes csökkenteni a projekt idejét, és 
milyen nyereséggel jár a gyorsítás? 
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9. feladat 

Adottak az alábbi tevékenységek: 

Tevékenység 
Megelőző 

tevékenységek 
Tevékenység 
ideje (nap) 

A - 3 
B A 2 
C  A 4 
D A 4 
E B,C 5 
F D 6 
G D 7 
H E, F, G 2 

a) Rajzolja fel a hálót (CPM)!  
b) Határozza meg a kritikus utat!  
c) Mennyi idő alatt várható a projekt befejezése?  
d) Mely tevékenységeknek van tartalékideje?  
e) Mi történne a projekt kritikus útjával és várható idejével, ha a C tevékenység 2 nappal 

meghosszabbodna? 
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10. feladat 

ŰRHAJÓGYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1984-ben az amerikai Űrhajógyártó Részvénytársaság fix áras megbízást kapott egy - a Nemzeti Repülésügyi Iroda 
(NRI) részére készülő - rakétakilövő állomás felépítésére. A projekt már befejezése felé haladt, amikor kiderült, 
hogy az állomás egyik speciális távirányítási ellenőrző rendszerét a tervezettnél korábban kell majd átadni. Az 
ellenőrzési rendszert a lehető legrövidebb időn belül be kellett fejezni. A munka a következő lépésekből áll: 

Első lépésként az ellenőrző rendszer dokumentációját kell elkészíteni és jóváhagyatni. Becslések szerint a 
dokumentáció elkészítése két hetet vesz igénybe, s további két hetet igényel annak az NRI részéről történő 
elfogadása és jóváhagyása. Ez utóbbi idő alatt azonban a cég már belekezdhet a telephely előkészítési munkálataiba. 
Az előkészület mintegy hat hetet igényel. Ezzel párhuzamosan megindulhat mind az épülethez, mind a 
telefonvonalak kiépítéséhez szükséges alapanyagok beszerzése. Az említett két alapanyagcsomag beszerzéséhez 
három hét szükséges. Az anyagok beérkezése után a vállalat megkezdheti a gépek, berendezések telephelyre történő 
szállítását (ez előreláthatóan öt hetet igényel), majd megkezdhetik a telefonvonalak kiépítését is (az ehhez szükséges 
idő hét hét). Csak miután a telephely előkészítése befejeződött, a szükséges dokumentumokat jóváhagyták, s azokat a 
cég kézhez kapta, kezdődhet meg az ellenőrzési rendszer tesztelése a helyszínen. A helyszíni tesztelés várhatóan öt 
hétig tart. A telefonvonalak kiépítése és a helyszíni tesztelés párhuzamosan folyhatnak. E két feladat elvégzésével a 
projekt is befejeződik. 

a) Mekkora az ellenőrzési rendszer kiépítéséhez szükséges legrövidebb idő? Rajzoljon Gantt diagramot a kérdés 
megválaszolásához! 

b) Hol van az egyes feladatok elkezdésének legkorábbi időpontja, illetve mikorra kell azokat mindenképpen 
befejezni ahhoz, hogy az egész projekt a lehető legrövidebb idő alatt elkészüljön? 

 

ŰRHAJÓGYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (B) 

Az NRI úgy ítélte meg, hogy az Űrhajógyártó Rt. által a távirányítás ellenőrző rendszerének kiépítésére megadott idő 
túl hosszú. Ugyanakkor a fix ár miatt az Rt. nem volt hajlandó a projekt további költségekkel járó rövidítésére, és 
erre az NRI-vel kötött szerződés őt nem is kötelezi. Ezért az NRI úgy döntött, hogy minden hét rövidítésért további 
5000 $-t fizet az Rt-nek. Az Rt. rövidítésre vonatkozó idő- és költségbecsléseit az alábbi táblázat mutatja.  

 Normál idő 
(hét) 

Normál 
költség ($) 

Kritikus idő 
(hét) 

Kritikus 
költség ($) 

Dokumentumok elkészítése 2 15.000 1 20.000 
Jóváhagyás 2 3.000 1 5.000 
Telephely előkészítés 6 32.000 3 50.000 
Alapanyag beszerzés 3 48.000 2 58.000 
Telephelyre szállítás 5 15.000 2 24.000 
Telefonvonal kiépítése 7 28.000 5 38.000 
Helyszíni tesztelés 5 12.000 5 12.000 

Határozza meg, hogy hány héttel érdemes az Rt-nek gyorsítania a projektet! 
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11. feladat 

Esküvő a kampuszon6 
 

Múlt év március 31-én Mary Jackson beviharzott a család házának nappalijába és bejelentette, hogy 
összeházasodnak Larry Adams-szel, főiskolás barátjával. Miután Mary anyja magához tért első 
döbbenetéből, megölelte és megkérdezte: „Mikor?” A következő párbeszéd játszódott le: 
 
Mary: Április 22-én. 
Anya: Tessék? 
Apa: Az Adams-Jackson menyegző lesz az év legnagyobb társadalmi eseménye. Miért akarjátok ilyen 
hamar megejteni? 
Mary: Mert április 22-én a cseresznyefák mindig teljesen virágba borulnak a kampuszon! Az esküvői 
képek gyönyörűek lesznek. 
Anya: De édesem, valószínűleg nem is fogjuk tudni befejezni az összes szükséges dolgot addigra. 
Emlékszel, mi mindent kellett csinálni a nővéred esküvőjén? Még ha holnap el is kezdjük, egy napba 
telik lefoglalni a templomot és az anyakönyvvezetői hivatalt, ráadásul legalább 17 nappal előre kell 
értesíteni őket. Ezt el kell intéznünk, mielőtt elkezdhetjük díszíteni a templomot, ami három napot vesz 
igénybe. Az igaz, hogy egy 100 dolláros adománnyal valószínűleg lecsökkenthetjük a 17 napos értesítési 
időt 10 napra. 
Apa: Uhh! 
Mary: Azt akarom, hogy Jane Summers legyen a nyoszolyólányom. 
Apa: De ő épp a Békehadtesttel van Guatemalában, nem? 10 napba telne neki, hogy összekészüljön és 
felutazzon ide autóval. 
Mary: De repülővel 2 nap alatt itt lenne, és az egész csak 500 dollárba kerülne. Időben meg kéne 
érkeznie, hogy rá tudjuk szabatni a ruháját. 
Apa: Uhh! 
Anya: És a felszolgálás! Két nap kiválasztani a tortát és az asztali díszeket, és a Jack’s Catering 
felszolgáló cégnek legalább 10 nappal a próbavacsora (az esküvő előtti éjszakán) előtt szólnunk kell. 
Mary: Viselhetem az esküvői ruhádat, anyu? 
Anya: Nos, néhány fűzőt ki kell cserélnünk benne, de igen, felveheted. A fűzőt meg tudjuk rendelni New 
Yorkból, amikor megrendeljük az anyagot a koszorúslányok ruhájához. 8 nap megrendelni és megkapni 
az anyagot. A mintát kell először kiválasztani, ami három napot el fog vinni. 
Apa: Az anyagot öt nap alatt megkaphatjuk, ha fizetünk plusz 25 dollárt a légiszállításért. 
Mary: Azt akarom, hogy Mrs. Watson dolgozzon a ruhákon. 
Apa: De ő 120 dollárt kér naponta! 
Anya: Ha mi csináljuk az összes varrást, akkor 11 nap alatt végzünk a ruhákkal. Ha Mrs. Watson segít, 
akkor ezt le tudjuk csökkenteni hat napra, de minden egyes megspórolt napért 120 dollárt kell fizetnünk 
neki. 
Mary: Senki mást nem akarok, csak őt. 
Anya: További két nap, hogy megcsináljuk a végső igazításokat. Általában két napba telik kitisztíttatni és 
megszáríttatni a ruhákat, de az új mosoda a belvárosban meg tudja oldani egy nap alatt, ha fizetünk 30 
dollárt a sürgős munkáért. 
Apa: Mindennek készen kell állnia a főpróba estéjére, és ez csak 21 nap már. Szerintem nem fogunk 
aznap unatkozni. 

                                                 
6 A feladat forrása: Chase – Jacobs – Aquliano (2006): Operations Management for Competitive 
Advantages with Global Cases, pp. 103-105. 
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Anya: Elfelejtettünk valamit. A meghívókat. 
Apa: A meghívókat Bob nyomdájából kéne megrendelnünk, és ez általában 12 napba kerül. De szerintem 
megcsinálja öt nap alatt, ha megtámogatjuk még 35 dollárral. 
Anya: Három nap kell, hogy kiválasszuk a megfelelő meghívókat, mielőtt megrendelhetjük őket, és a 
borítékokra rá kell nyomtatni a címünket is. 
Mary: Ó, ez nagyon elegáns lesz! 
Anya: A meghívókat legalább 10 nappal az esküvő előtt el kell küldenünk. Ha később adjuk fel őket, 
akkor néhány rokon túl későn fogja megkapni, amitől teljesen pipák lesznek. Mérget veszek rá, hogy ha 
az esküvő előtt nyolc nappal nem postázzuk a meghívókat, Ethel néni nem fog tudni eljönni, és 200 
dollárral csökkenteni fogja a nászajándékot. 
Apa: Uhh! 
Anya: El kell mennünk a postára feladni őket, ami elvisz egy napot. A megcímzések négy napba telnek, 
hacsak nem szerzünk egy segítőt, és nem is tudjuk elkezdeni a címzést, amíg nincsenek kinyomtatva a 
meghívók. Ha fizetünk egy segítőt, akkor valószínűleg meg tudunk spórolni két napot, de minden egyes 
napért 25 dollárt kell adnunk neki. 
Mary: A koszorúslányoknak is kell ajándékot vennünk a próbavacsorára. Ezt el tudom intézni egy nap 
alatt. 
Anya: Mielőtt egyáltalán elkezdhetjük megírni a meghívókat, kell egy vendéglista. Egek, azt négy napba 
fog kerülni rendbe rakni, és csak én tudok kiigazodni a címlistánkon. 
Mary: Ó, anya, annyira izgatott vagyok! Mindegyikünk elkezdhet valamin dolgozni! 
Anya: Édesem, nem látom, hogy tudnánk mindezt megcsinálni. Hiszen ki kell választanunk a meghívókat 
és a mintákat, és le kell foglalnunk a templomot és… 
Apa: Miért nem fogadsz el inkább 1500 dollárt, és szöksz meg Larryvel? A nővéred esküvője is 1200 
dollárt kóstált, és nem kellett embereket ideröptetnie Guatemalából, segítőket felbérelnie, légiszállítást 
kérnie vagy bármi ilyesmit.  

Kérdések (A) 
1. Az esetben leírt tevékenységeket és függőségi kapcsolatokat figyelembe véve írd fel az esküvői tervek 
függőségi hálóját!  
2. Azonosítsd az egyes útvonalakat! Melyek kritikusak? 
3. Melyik az a legkisebb költségű terv, amivel tartható az április 22-i határidő? 

Néhány bonyodalom felmerült, miközben a család igyekezett tartani az Adams-Jackson esküvő 
főpróbájának április 21-i határidejét. Mivel Mary Jackson sziklaszilárd volt aziránt, hogy április 22-én 
üljék meg a menyegzőt (csakúgy, mint Larry, aki boldogan szeretné látni jövendőbelijét), értékelni kell a 
bonyodalmak hatásait. 

1. Április elsején a templomi egyházközségi tanács elnöke nem volt meghatva az adománytól és 
nem hajlandó lecsökkenteni a 17 napos értesítési időt 10 napra. 

2. Egy guatemalai hívás során kiderült, hogy a leendő koszorúslánynak van pár halaszthatatlan 
elintéznivalója, és április 10-e előtt nem tudja elhagyni az országot. 

3. Mary anyját négy napra leverte az influenza, amikor épp elkezdett volna dolgozni a vendéglistán. 
4. A fűzők és a ruhaanyagok elvesztek szállítás közben. Erről április 10-e reggelén értesítették a 

Jackson családot. 
5. Egy kisebb tűz ütött ki április 8-án Jack catering boltjában. A javítások miatt az üzletet két vagy 

három napra bezárják. 
Mary Jackson apja aggodalmaskodott a költségek miatt, és továbbra is fenntartotta 1500 dolláros 
ajánlatát Mary és Larry szökése esetén. 

Kérdések (B) 
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Az első részben adott válaszaidat alapul véve mutasd be a második részben említett történések hatásait a 
házasságkötési tervre! 
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II.3. Aggregált tervezés 

Az aggregált tervezés – amikor egy középtávú tervezési horizont keretében meghatározásra kerül 
a termelés mennyisége és ütemezése – a vállalatoknál gyakran alkalmazott termeléstervezési 
gyakorlat. Célja, hogy a keresletet és a kínálatot költségkímélő módon összehangolja, miközben 
az értékteremtő folyamatokat a vállalat egyéb folyamataival, az értékesítéssel és ezen keresztül az 
előrejelzésekkel, valamint a pénzügyi folyamatokkal összekapcsolja.  
Szemléletesen mutatja az aggregált tervezés jelentőségét egy olyan iparág, amelyben a szezonális 
folyamatok jelentősen befolyásolhatják az eladások alakulását. Amennyiben egy sörgyárban 
megnövelik a kapacitásokat és a nyári időszakban a szokásosnál is melegebb van, képesek 
lehetnek növelni eladásaikat és piaci részesedésüket. Ha azonban a megszokottnál hűvösebb lesz 
az idő, a költséges, eladásra váró termékek hegyekben fognak állni a raktárakban, vagy a 
kapacitás marad kihasználatlan.  
A termeléstervezési stratégiákat lehet önmagukban, tisztán használni, ha a vállalat 
keresletkövető, vagy stabil stratégiát választ, de arra is van lehetőség, hogy az egyes elemek 
változtatásával vegyes stratégiák jöjjenek létre. 
 
A keresletkövető stratégia 
A lehetséges stratégiák skálájának egyik végletét a keresletkövető stratégia jelenti, ahol a 
kibocsátási rátákat úgy határozzák meg, hogy az teljes mértékben kövesse a kereslet-előrejelzést. 
A keresletkövető stratégia elsősorban a készlettartás és a hiány költségeit csökkenti, azonban 
állandóan konfliktust teremt a kapacitásterhelés terén, amelynek feloldása komoly szervezést 
igényel és jelentős költségek forrása. 
 
A stabil stratégia 
A stabil, vagy más néven egyenletes ütemű stratégiánál nem lépnek fel a kapacitásszint 
változtatásával járó költségek. Ennél a megoldásnál a konfliktusok a készletek képződése és a ki 
nem elégített kereslet körül jelentkeznek, amelyeknek szintén költségei lesznek. A 
kiegyensúlyozott kibocsátás ezzel együtt kevesebb zavart okoz a termelési és a termelést 
kiszolgáló rendszerben, amely az operatív folyamatok szintjén előnyöket, a felsőbb szinteken 
azonban problémákat okoz. Az alábbi ábra a kereslet és a termelés elméleti viszonyát mutatja a 
két tárgyalt stratégia mellett. 
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A keresletkövető és a stabil stratégia kapcsolata a változó kereslettel 

 
Russel and Taylor (1998) alapján 

 
A vegyes stratégia 
A keresletkövető és stabil stratégia közötti konfliktus forrása az ún. termelési dilemma, amely a 
gyors alkalmazkodási igény és a lassan módosítható erőforrások közötti ellentmondás. A vegyes 
stratégiánál kontrolláló változókat építenek a modellekbe, amelyek több elérhető termeléstervhez 
vezetnek. A vegyes stratégiák általában komplexebbek a tiszta stratégiáknál, de hatékonyabbak 
is. A vegyes stratégia legelterjedtebb formája, amikor a vállalat stabil munkaerőt alkalmaz, aki 
rugalmas, változó munkaórában dolgozik. Ezzel úgy lehet változtatni a kibocsátást, hogy a 
munkaerő nagysága stabil marad, nincs szükség a munkaerő-felvétellel és elbocsátással járó 
költséges megoldásokra. Ez a lehetőség ugyanakkor egyéb, a rugalmas munkaidőhöz kapcsolható 
költségeket generál, valamint csak kis mértékben, meghatározott keretek között képes követni a 
kereslet változásait. 

Az aggregált tervezéshez a tervezőnek négy inputra van elsődlegesen szüksége: 
• a kibocsátások méréséhez meghatározott logikai egységre (például darabszám),  
• a meghatározott logikai egységben mérhető, középtávú kereslet-előrejelzésre (például 

darab/negyedév), 
• egy vállalati szinten elfogadott, a releváns költségek meghatározására alkalmas 

módszertanra (például tevékenységalapú költségszámítás), valamint 
• egy olyan modellre, amely az előrejelzéseket képes a költségekkel összeegyeztetni, hogy 

a tervezési időszak ütemezési döntéseit elő lehessen készíteni (például lineáris 
programozás). 

Az aggregált termeléstervezési folyamat ezek segítségével határozza meg azt a termelési ütemet, 
dolgozói létszámot, valamint a rendszerben jelen lévő készleteket, vagy éppen a tervezett 
készlethiányos állapotot, ahol a vállalat minimális költséggel, hatékonyan képes az előrejelzett 
keresletet kielégíteni. A tervezés során ezért a következő tényezők meghatározására van szükség: 

• termelési ráta: egy időegységre jutó kibocsátási kapacitás (például darab/nap), 
• dolgozói létszám: meghatározott szintű termék előállításához szükséges dolgozói 

létszám, 
• végtermék-készlet: azon végtermékek száma, amelyek akkor keletkeznek, ha a termelés 

egy adott időperiódusban meghaladja a keresletet, 
• készlethiányos állapot: a késztermékek számában kifejezett veszteség, amikor a kereslet 

meghaladja az adott időszak alatt legyártott termékek számát. 

Keresletkövető stratégia Stabil stratégia 

Kereslet Kereslet 

Idő Idő 

Termelés Termelés 

Egység Egység 
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Mintafeladat 

1. mintafeladat (gépipari vállalat) 

Egy gépipari vállalat főbb termelési adatai az egyik fő termékcsoportjára a következőek: 
Normál munkaidő melletti kapacitás: 2630 db/negyedév 
Túlóra költsége: 1000 Ft/db 
Készletezés költsége: 600 Ft/db/negyedév (zárókészlet alapján). 
A vevőkről azt tudjuk, hogy a megrendelések teljesítését késve is elfogadják, de ekkor kötbért 
számolnak fel, így a hiány költsége: 1500 Ft/db/negyedév. 
Kezdő készlet: 200 darab, 
Előrejelzés szerinti kereslet: 2400, 2600, 3300, 2400 darab negyedévenként 
a) Mennyit termeljenek negyedévente, ha azt szeretnék, hogy a termelés egyenletes ütemű (stabil 
stratégia) legyen és év végén ne legyen készlet? 
b) Mennyit termeljenek negyedévente akkor, ha azt szeretnék, hogy az év végén ne legyen 
készlet, a termelés a keresleti igényeket követve (keresletkövető stratégia) állítsa elő a megfelelő 
mennyiségű terméket? (szükség esetén túlórában dolgoznak a munkavállalók) 
c) Milyen költségekkel járnak ezek a stratégiák? A két stratégia közül melyik az olcsóbb? 

Megoldás menete:  

a) Mennyit termeljenek negyedévente, ha azt szeretnék, hogy a termelés egyenletes ütemű (stabil 
stratégia) legyen és év végén ne legyen készlet? 

1. lépés: Az éves kereslet meghatározása. Az éves kereslet a negyedéves keresletek összege, 
azaz 2400+2600+3300+2400=10700 darab.  

2. lépés: Az éves termelési mennyiség meghatározása. Az elvárások szerint az év végén nem 
marad készlet, ez azt jelenti, hogy az év elején meglévő készletet fel kell használni. Az 
éves szinten előállítandó mennyiség így az éves kereslet és a kezdő készlet különbsége, 
azaz 10700-200 = 10500 darab.  

3. lépés: Termelési ráta meghatározása stabil stratégiánál (darab/negyedév). Ha a kibocsátást 
végig azonos szinten kívánjuk tartani, akkor a termelési ráta 10500/4=2625 
darab/negyedév. 

 Adatok 1.  2 3 4 összesen 
Kereslet (db)  2400 2600 3300 2400 10700 
Termelés (db)  2625 2625 2625 2625 10500 
Készlet időszak 
végén (db) 200 425 450 -225 0 0 
Készlet ktg. 
(Ft/db/negyedév) 600 255000 270000 0 0 525000 
Hiány ktg. 
(Ft/db/negyedév) 1500 0 0 337500 0 337500 
Túlóra (óra)  0 0 0 0 0 
Túlóra ktg. (Ft/db) 1000 0 0 0 0 0 

Stabil stratégiánál a készletezés és a hiány összköltsége 862500 Ft. 
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b) Mennyit termeljenek negyedévente akkor, ha azt szeretnék, hogy az év végén ne legyen 
készlet, a termelés a keresleti igényeket követve (keresletkövető stratégia) állítsa elő a megfelelő 
mennyiségű terméket? (szükség esetén túlórában dolgoznak a munkavállalók) 
Keresletkövető stratégiánál a termelés mennyiségét minden negyedévben a kereslethez igazítjuk. 
Két pont érdemel külön figyelmet: a nyitókészletet már az 1. negyedévtől fel kell használni, ami 
csökkenti a termelt mennyiséget; azokban a negyedévekben, ahol a kereslet meghaladja a normál 
kapacitást túlórára van szükség. 
 

 Adatok 1.  2 3 4 összesen 
Kereslet (db)  2400 2600 3300 2400 10700 
Termelés (db)  2200 2600 3300 2400 10500 
Készlet időszak 
végén (db) 200 0 0 0 0 0 
Készlet ktg. 
(Ft/db/negyedév) 600 0 0 0 0 0 
Hiány ktg. 
(Ft/db/negyedév) 1500 0 0 0 0 0 
Túlóra (óra)   0 670 0 670 
Túlóra ktg. 
(Ft/db) 1000 0 0 670000 0 670000 
       
 
Keresletkövető stratégiánál a túlóra összköltsége 670000 Ft. 
 
c) Milyen költségekkel járnak ezek a stratégiák? A két stratégia közül melyik az olcsóbb? 
A két stratégia közül a keresletkövető stratégia olcsóbb. 
 
Stratégia Releváns ktg. Összköltség (Ft) 
Stabil stratégia készlet és hiány 862500 
Keresletkövető stratégia túlóra 670000 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat: Ventilátor gyártása 

Egy ventillátorokat gyártó vállalat főbb termelési adatai az egyik fő termékcsoportjára (nagy 
szobai ventilátor) a következőek: 
Normál munkaidő melletti kapacitás: 2600 db/negyedév 
Túlóra költsége: 1650 Ft/db 
Készletezés költsége: 800 Ft/db/negyedév (zárókészlet alapján). 
A vevőkről azt tudjuk, hogy a megrendelések teljesítését késve is elfogadják, de ekkor kötbért 
számolnak fel, így a hiány költsége: 1750 Ft/db/negyedév. 
Kezdő készlet: 300 darab, 
Előrejelzés szerinti kereslet: 2400, 2600, 3300, 2400 darab negyedévenként 
 
a) Mennyit termeljenek negyedévente, ha azt szeretnék, hogy a termelés egyenletes ütemű (stabil 
stratégia) legyen és év végén ne legyen készlet? 
b) Mennyit termeljenek negyedévente akkor, ha azt szeretnék, hogy az év végén ne legyen 
készlet, a termelés a keresleti igényeket követve (keresletkövető stratégia) állítsa elő a megfelelő 
mennyiségű terméket? (szükség esetén túlórában dolgoznak a munkavállalók) 
c) Milyen költségekkel járnak ezek a stratégiák? A kettő közül melyik az olcsóbb? 

2. feladat: műanyagipari vállalat 

Egy műanyagipari, fröccsöntött alkatrészeket előállító vállalat főbb termelési adatai az egyik fő 
termékcsoportjára (kupak) a következőek: 
Normál munkaidő melletti kapacitás: 2500 db/negyedév 
Túlóra költsége: 1500 Ft/db 
Készletezés költsége: 700 Ft/db/negyedév (zárókészlet alapján). 
A vevőkről azt tudjuk, hogy a megrendelések teljesítését késve is elfogadják, de ekkor kötbért 
számolnak fel, így a hiány költsége: 1250 Ft/db/negyedév. 
Kezdő készlet: 400 darab, 
Előrejelzés szerinti kereslet: 2500, 2300, 3400, 2452 darab negyedévenként 
 
a) Mennyit termeljenek negyedévente, ha azt szeretnék, hogy a termelés egyenletes ütemű (stabil 
stratégia) legyen és év végén ne legyen készlet? 
b) Mennyit termeljenek negyedévente akkor, ha azt szeretnék, hogy az év végén ne legyen 
készlet, a termelés a keresleti igényeket követve (keresletkövető stratégia) állítsa elő a megfelelő 
mennyiségű terméket? (szükség esetén túlórában dolgoznak a munkavállalók) 
c) Milyen költségekkel járnak ezek a stratégiák? A kettő közül melyik az olcsóbb? 
d) A fenti adatok változatlansága mellett milyen túlóra költség (Ft/db) mellett lesz a két 
stratégiának azonos az összköltsége? 
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II.4. Anyagszükséglet tervezési rendszer (MRP) 

Mintafeladat 

1. mintafeladat (Tricikli) 

Vállalatunk triciklik összeszerelésével foglalkozik. Egy tricikli az alábbi elemekből áll: 

 
 
A termelési vezérprogram7 alapján a 6. héttől kezdve a hetente a következő triciklimennyiségre 
lesz szükség:  
11, 15, 20, 10, 22, 24 
 
Az átfutási idők, a rendelési tételnagyságok és a nyitókészletek a következők: 
 
 Átfutási idő (hét) Rendelési tételnagyság Készlet 
Tricikli 1 5 0 
Kormány 2 5 3 
Kerekes váz 1 5 1 
Kerék 2 10 8 
Váz 2 10 3 
 
Feladat: Készítse el az MRP-táblát! 

                                                 
7 A termelési vezérprogramot a DRP fejezet 1. feladatának megoldása adja meg. 
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Megoldás 

A feladat megoldásához a következő táblázatra lesz szükségünk: 

Bruttó szükséglet 
A késztermékre vonatkozó bruttó szükségletet a termelési 
vezérprogram adja meg, ezt követően mindig az adott alkatrész 
„szülő tételének” mennyisége alapján kalkulálunk 

Készlet 
Az időszak végén a minimális rendelési tételnagyság miatt 
megmaradó darabszám 

Nettó szükséglet A bruttó szükséglet és az előző időszak végi készlet különbsége 

Tervezett rendelés beérkezés 
A minimális rendelési tételnagyság legkisebb olyan 
többszöröse, ami kielégíti a nettó szükségletet 

Tervezett rendelés feladás A tervezett beérkezés az átfutási idővel eltolva 

A megoldás menete a következő: 

Hét száma 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

 

Tricikli - Vezérprogram  
1
1 

1
5 

2
0 

1
0 

2
2 

2
4 

 

Tricikli (1 hét, 5 db)         

Bruttó szükséglet  
1
1 

1
5 

2
0 

1
0 

2
2 

2
4 

A termelési vezérprogram adja meg. 

Készlet 0       

Nettó szükséglet  
1
1 

     

Az időszak elején nem volt készletünk, 
igy a nettó szükséglet megegyezik a 
bruttó szükséglettel. 

Tervezett rendelés beérkezés  
1
5 

     
A triciklit ötösével gyártják, ezért a 11 
darabhoz 15 triciklit kell legyártani 

Tervezett rendelés feladás 
1
5 

      
A tricikli legyártásához egy hét kell, igy a 
6. heti rendelést az 5. héten fel kell adni 

 

Hét száma 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

 

Tricikli - Vezérprogram  
1
1 

1
5 

2
0 

1
0 

2
2 

2
4 

 

Tricikli (1 hét, 5 db)         

Bruttó szükséglet  
1
1 

1
5 

2
0 

1
0 

2
2 

2
4 

 

Készlet 0 4      
A minimális rendelési tételnagyság miatt 
legyártott 15 tricikliből a 6. hétre csak 11 
kell, ezért 4 készleten maradt 

Nettó szükséglet  
1
1 

1
1 

    
Az erre a hétre tervezett 15 bicikli helyett 
csak 11-et kell legyártani az előző heti 4 
készlet miatt 

Tervezett rendelés beérkezés  
1
5 

1
5 

     

Tervezett rendelés feladás 
1
5 

1
5 
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Ezek alapján a táblázatott kitölthetjük a teljes vizsgált időszakra: 

Hét száma 5 6 7 8 9 10 11  

Tricikli - Vezérprogram  11 15 20 10 22 24  

Tricikli (1 hét, 5 db)         

Bruttó szükséglet  11 15 20 10 22 24  

Készlet 0 4 4 4 4 2 3  

Nettó szükséglet  11 11 16 6 18 22  

Tervezett rendelés beérkezés  15 15 20 10 20 25  

Tervezett rendelés feladás 15 15 20 10 20 25   

A következő elemhez, a kormányhoz a kiinduló adatokat a kerékpár tervezett rendelés feladása 
adja. 

Hét száma 3 4 5 6 7 8 9 10  

Tricikli – Tervezett 
rendelés feladás 

  15 15 20 10 20 25  

Kormány (2 hét, 5 db)          

Bruttó szükséglet   15 15 20 10 20 25 
A kerékpár tervezett rendelés adja 
meg 

Készlet  3 3 3 3 3 3 3 
A 4. hét végén volt 3 kormány 
készleten 

Nettó szükséglet   12 12 17 7 17 22  
Tervezett rendelés 
beérkezés 

  15 15 20 10 20 25 
A minimális rendelési tételnagyság 
itt is 5. 

Tervezett rendelés 
feladás 

15 15 20 10 20 25   Az átfutási idő itt 2 hét. 

 
Ugyanezzel a módszerrel kiszámitjuk a kerekes váz szükségletet: 

Hét száma 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tricikli – Tervezett rendelés feladás   15 15 20 10 20 25 

Kerekes váz (1 hét, 5 db)         

Bruttó szükséglet   15 15 20 10 20 25 

Készlet  1 1 1 1 1 1 1 

Nettó szükséglet   14 14 19 9 19 24 

Tervezett rendelés beérkezés   15 15 20 10 20 25 

Tervezett rendelés feladás  15 15 20 10 20 25  
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A tricikli gyártmányfáján megfigyelhetjük, hogy a kész triciklihez szükség van egy kerékre 
továbbá a kerekes vázhoz is kell kerék, mégpedig 2 darab. A szükséges kerék mennyiséget 
pegging táblában összegezhetjük. A gyártmányfa alapján a pegging táblába a tricikli tervezett 
rendelés értékei (annak egyszerese), valamint a kerekes váz tervezett rendelés értékeinek 
kétszerese kerül: 

Periódus 4 5 6 7 8 9 10 
Tricikli  15 15 20 10 20 25 
Kerekes váz 30 30 40 20 40 50  
Kerék összesen 30 45 55 40 50 70 25 

 
A kerék bruttó szükségletét a pegging tábla adja meg. 

Hét száma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kerék pegging tábla   30 45 55 40 50 70 25 

Kerék (2 hét, 10 db)          

Bruttó szükséglet   30 45 55 40 50 70 25 

Készlet  8 8 3 8 8 8 8 3 

Nettó szükséglet   22 37 52 32 42 62 17 

Tervezett rendelés beérkezés   30 40 60 40 50 70 20 

Tervezett rendelés feladás 30 40 60 40 50 70 20   

 
Ekkor már csak a vázhoz tartozó táblázat kitöltése marad hátra: 

Hét száma 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kerekes váz – Tervezett 
rendelés feladás 

  15 15 20 10 20 25 

Váz (2 hét, 10 db)         

Bruttó szükséglet   15 15 20 10 20 25 

Készlet  3 8 3 3 3 3 8 

Nettó szükséglet   12 7 17 7 17 22 

Tervezett rendelés beérkezés   20 10 20 10 20 30 

Tervezett rendelés feladás 20 10 20 10 20 30   
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Megoldási segédlet: 
Periódusok (hét)  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tricikli - Vezérprogram              
Tricikli (1 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet              
Készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett rendelés beérkezés              
Tervezett rendelés feladás              
Kormány (2 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet              
Készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett rendelés beérkezés              
Tervezett rendelés feladás              
Kerekes váz (1 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet              
Készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett rendelés beérkezés              
Tervezett rendelés feladás              
Kerék (2 hét, 10 db)              
Bruttó szükséglet              
Készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett rendelés beérkezés              
Tervezett rendelés feladás              
Váz (2 hét, 10 db)              
Bruttó szükséglet              
Készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett rendelés beérkezés              
Tervezett rendelés feladás              
 
A kerék pegging táblája: 
 
Periódus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tricikli              
Kerekes váz              
Kerék összes              
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Megoldás:  

Periódusok (hét)  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tricikli - Vezérprogram       11 15 20 10 22 24  
Tricikli (1 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet       11 15 20 10 22 24  
Készlet      0 4 4 4 4 2 3  
Nettó szükséglet       11 11 16 6 18 22  
Tervezett rendelés beérkezés       15 15 20 10 20 25  
Tervezett rendelés feladás      15 15 20 10 20 25   
Kormány (2 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet      15 15 20 10 20 25   
Készlet     3 3 3 3 3 3 3   
Nettó szükséglet      12 12 17 7 17 22   
Tervezett rendelés beérkezés      15 15 20 10 20 25   
Tervezett rendelés feladás    15 15 20 10 20 25     
Kerekes váz (1 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet      15 15 20 10 20 25   
Készlet     1 1 1 1 1 1 1   
Nettó szükséglet      14 14 19 9 19 24   
Tervezett rendelés beérkezés      15 15 20 10 20 25   
Tervezett rendelés feladás     15 15 20 10 20 25    
Kerék (2 hét, 10 db)              
Bruttó szükséglet     30 45 55 40 50 70 25   
Készlet    8 8 3 8 8 8 8 3   
Nettó szükséglet     22 37 52 32 42 62 17   
Tervezett rendelés beérkezés     30 40 60 40 50 70 20   
Tervezett rendelés feladás   30 40 60 40 50 70 20     
Váz (2 hét, 10 db)              
Bruttó szükséglet     15 15 20 10 20 25    
Készlet    3 8 3 3 3 3 8    
Nettó szükséglet     12 7 17 7 17 22    
Tervezett rendelés beérkezés     20 10 20 10 20 30    
Tervezett rendelés feladás   20 10 20 10 20 30      
 
A kerék pegging táblája: 
 
Periódus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tricikli      15 15 20 10 20 25   
Kerekes váz     30 30 40 20 40 50    
Kerék összes     30 45 55 40 50 70 25   
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Gyakorló feladatok 

1. feladat: Jégkrémgyártás 

Jégkrémgyárunk új termék bevezetésére készül: az eddigi ízek mellett a jövőben a termékpaletta 
csokoládés jégkrémmel bővül. 
 
A termék gyártmányfája – természetesen leegyszerűsítve – a következő: 
 

 
 
A következő táblázat az átfutási időket, a minimális rendelési tételnagyságokat, valamint a 
meglévő készleteket mutatja:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyár közeledtével a vállalat egyre növekvő kereslettel számol, így a 21. héttől rendre az 
alábbiak szerint (a megadott értékek az elkészült pálcikás jégkrémekre vonatkoznak raklapban 
kifejezve)8: 
20, 22, 25, 26, 30, 31, 32, 32 
 
 
Feladat: Töltse ki a megadott MRP táblázatokat és határozza meg, hogy a vállalatnak összesen 
mennyi kakaót és cukrot kell rendelnie a vizsgált időszakban! 

                                                 
8 A keresleteket a DRP fejezet 2. feladatának termelési vezérprogram megoldása adja meg. 

 
Átfutási idő 

Minimális rendelési 
tételnagyság 

Készlet 

Pálcikás jégkrém 1 1 0 
Máz 1 1 0 
Fagylalt  2 5 0 
Pálcika 1 1 0 
Cukor 1 20 30 
Kakaó 1 30 20 
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Megoldási segédlet: 
  Periódusok (hét) 

  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Pálcikás fagyi                         
Bruttó szükséglet                         
Időszak végi készlet                         
Nettó szükséglet                         
Tervezett beérkezés                         

Tervezett rendelés                         

Pálcika                         
Bruttó szükséglet                         
Időszak végi készlet                         
Nettó szükséglet                         
Tervezett beérkezés                         

Tervezett rendelés                         

Máz                         
Bruttó szükséglet                         
Időszak végi készlet                         
Nettó szükséglet                         
Tervezett beérkezés                         

Tervezett rendelés                         

Fagylalt                         
Bruttó szükséglet                         
Időszak végi készlet                         
Nettó szükséglet                         
Tervezett beérkezés                         

Tervezett rendelés                         

Cukor                         
Bruttó szükséglet                         
Időszak végi készlet                         
Nettó szükséglet                         
Tervezett beérkezés                         

Tervezett rendelés                         

Kakaó                         
Bruttó szükséglet                        
Időszak végi készlet                         
Nettó szükséglet                         
Tervezett beérkezés                        

Tervezett rendelés                         
 Cukor összesen:                            Kakaó összesen: 
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Cukor pegging tábla 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Máz tervezett rendelés                         

Fagylalt tervezett rendelés                         

Cukor bruttó szükséglet                         
             

Kakaó pegging tábla 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Máz tervezett rendelés                         

Fagylalt tervezett rendelés                         

Kakaó bruttó szükséglet                         
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2. feladat: Bor fadobozban 
A „Bor fadobozban” igen kifejező elnevezés: különböző importált palackozott borokat fadobozokban 
helyeznek el.  
A dobozok gyártása igen egyszerű eljárással folyik. 2 különböző méretű lécet használnak fel a gyártás 
során. Az „A” típusú léc 20 cm hosszú, 2 cm széles; a „B” típusú léc 10 cm hosszú és szintén 2 cm 
széles. Először 5 db „A” típusú lécet összeragasztanak, majd az így kapott téglatestformára rászegelnek 4 
db díszszeg segítségével 2 db „B” típusú lécet a végektől mérve 6 cm-re. Így készül el egy darab oldallap. 
Majd 5 db „B” típusú lécet összeragasztanak, és az így kapott négyzetformára 4 db díszszeg segítségével 
rászegelnek még 2 db „B” típusú lécet egy-egy szemben lévő oldaltól mérve 2 cm-re. Így készül el egy 
alaplap. Egy doboz elkészítéséhez 4 db oldallapra és 2 db alaplapra, illetve 16 darab díszszegre van 
szükség. Először a 4 oldallapot szegelik össze, utána pedig a téglatest forma 2 alaplapja kerül a helyére. 
Így készül el egy fadoboz. Egy fadobozba helyezett üveg bor által pedig elkészül maga a termék, a „Bor 
fadobozban”. A gyártási folyamat során a léceket, oldal- és alaplapokat, valamint a dobozokat külön 
műhelyekben készítik, illetve a csomagolás is külön csoport végzi. Ezért ezek számára mind meg kell 
határozni az időbeli szükségletet. 

Karácsony és Szilveszter közeledtével jelentősen megnő a termék iránti várható kereslet. A rendelkezésre 
álló piaci információk, ill. a vállalkozó tapasztalatai alapján megbecsült keresletet a következő9: 

Hét  42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 

Kereslet (db) 60 70 95 124 200 250 209 

Az „A” és „B” léc átfutási ideje igen hosszú, hiszen meg kell várni, míg a nyersfa kiszárad, utána 
gyalulni kell, és csak ezek után lehet méretre vágni. 
A díszszegeket értékesítő bolttal kötött szerződés alapján 2 hét alatt szállítják ki az előzőleg megrendelt 
mennyiséget. De a szerződés értelmében minden egyes alkalommal minimum 100 darabot kell 
rendelnünk. 
A bor átfutási ideje a leghosszabb, ugyanis az igen magas szállítási költségek miatt mindig nagyobb 
tételnagyságokat szokott rendelni a vállalkozás, próbálva a jobb fuvareszköz-kihasználtság által 
csökkenteni a szállítás költségeit. 
Az átfutási időket, a minimális rendelési tételnagyságokat és jelenleg a raktáron lévő készletek nagyságát 
az alábbi táblázat mutatja: 

 Átfutási idő (hét) Rendelési tételnagyság Jelenlegi készlet 
„Bor fadobozban” 1 1 0 
Bor 4 10 20 
Doboz 1 1 30 
Oldallap 1 1 12 
Alaplap 1 1 0 
Díszszeg* 2 100 18 
„A” léc 3 15 0 
„B” léc 3 12 6 

* Korábban feladott rendelés beérkezését várják díszszegből a 39. héten 300 db-ot. 
 
Feladat: 
a) Rajzolja fel a gyártmányfát! 
b) Töltse ki a megadott információk alapján az MRP táblázat megfelelő sorait! 

                                                 
9 A keresleteket a DRP fejezet 3. feladatának megoldása adja meg. 
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Megoldási segédlet: 
 Tervezési periódusok (hét = 5 munkanap) 

 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Bruttó szükséglet (db)              
Időszak végi készlet (db)              
Korábban feladott rend. beérk. (db)              
Nettó szükséglet (db)              
Tervezett rendelés beérkezés (db)              
Tervezett rendelés feladás (db)              

 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Bruttó szükséglet (db)              
Időszak végi készlet (db)              
Korábban feladott rend. beérk. (db)              
Nettó szükséglet (db)              
Tervezett rendelés beérkezés (db)              
Tervezett rendelés feladás (db)              

 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Bruttó szükséglet (db)              
Időszak végi készlet (db)              
Korábban feladott rend. beérk. (db)              
Nettó szükséglet (db)              
Tervezett rendelés beérkezés (db)              
Tervezett rendelés feladás (db)              

 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Bruttó szükséglet (db)              
Időszak végi készlet (db)              
Korábban feladott rend. beérk. (db)              
Nettó szükséglet (db)              
Tervezett rendelés beérkezés (db)              
Tervezett rendelés feladás (db)              

 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Bruttó szükséglet (db)              
Időszak végi készlet (db)              
Korábban feladott rend. beérk. (db)              
Nettó szükséglet (db)              
Tervezett rendelés beérkezés (db)              
Tervezett rendelés feladás (db)              
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 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Bruttó szükséglet (db)              
Időszak végi készlet (db)              
Korábban feladott rend. beérk. (db)              
Nettó szükséglet (db)              
Tervezett rendelés beérkezés (db)              
Tervezett rendelés feladás (db)              

 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Bruttó szükséglet (db)              
Időszak végi készlet (db)              
Korábban feladott rend. beérk. (db)              
Nettó szükséglet (db)              
Tervezett rendelés beérkezés (db)              
Tervezett rendelés feladás (db)              

 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Bruttó szükséglet (db)              
Időszak végi készlet (db)              
Korábban feladott rend. beérk. (db)              
Nettó szükséglet (db)              
Tervezett rendelés beérkezés (db)              
Tervezett rendelés feladás (db)              

 
Hetek (egy hét 5 munkanap) 

 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

              
              
              
Bruttó szükséglet (db)              
 
 

Hetek (egy hét 5 munkanap) 
 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
              
              
Bruttó szükséglet (db)              

 



82 
 

3. feladat: Kisvonat10 
Egy asztalos szabadidejében gyerekjátékokat farag a műhelyében található fadarabokból, melyek a 
bútorgyártás során hulladékként megmaradnak. Az egyik legnépszerűbb termék a fakisvonat. A kisvonat 
egy mozdonyból és három kocsiból áll. 
A kocsi egy téglatestből készül, melynek mindkét oldalába 2-2 ablakot farag bele az asztalos, illetve 
kifaragja a kerekek helyét is. A 4 kereket külön faragja ki és egy-egy csapszeg segítségével rögzíti a 
kocsihoz. Minden kocsira külön ráragaszt egy íves tetőt, így készül el egy vonatkocsi. 
A mozdony kabin részét szintén egy téglatestből faragja ki, egy-egy ablakot faragva bele mindkét 
oldalon. Erre is ragaszt egy íves tetőt. A mozdony motor részét külön faragja ki és hozzáragasztja a 
kabinhoz. A mozdonynak is négy kereke van mint a kocsiknak. 

 
Az asztalos elküldött egy-egy kisvonatot a környező települések játékboltjaiba, hátha megtetszik a 
gyerekeknek. A kisvonat gyorsan nagy népszerűségre tett szert a gyerekek körében, és a játékboltok több 
megrendelést is leadtak az asztalosnál.11 
A megrendelések számának növekedésével az asztalos úgy döntött, hogy a kisvonat gyártásának 
gyorsítása érdekében a kereket előre kifaragja. Ezt a kisvonatok összerakása előtt két héttel mindig meg 
is teszi. A kisvonatokhoz szükséges speciális csapszegeket a szomszédos település barkácsboltjából 
rendeli meg, ezek megérkezésére a szegek megrendelését követően egy hetet kell várni. Ezeket 
csomagban lehet megrendelni, egy csomag 10 darab csapszeget tartalmaz. Jelenleg az asztalosnak 4 darab 
csapszeg van készleten. 
Ha minden alkatrész rendelkezésre áll, az asztalosnak körülbelül egy hét kell ahhoz, hogy találjon annyi 
szabadidőt, amennyi a mozdony és a kocsik összerakásához szükséges. (A teljes kisvonat összeállítása 
már nem igényel időráfordítást.)  
 
Feladat: 
a) Rajzolja fel a kisvonat gyártmányfáját! 
b) Határozza meg, hogy összesen hány motorra, hány kerékre és hány csapszegre lesz szüksége 
az asztalosnak hetenkénti bontásban, ha a 18. héttől kezdve hetente rendre az alábbi 
mennyiségeket kell legyártania12: 2, 3, 4, 6, 6, 3 

                                                 
10 A feladat kapcsolódik a Folyamatfejlesztés fejezet Gantt-diagram mintafeladatához. 
11 Annak érdekében, hogy a megrendeléseknek eleget tudjon tenni, az asztalos felvett egy asztalos segédet,  akinek 
lépésről lépésre megtanította a kisvonat készítését 
12 A mennyiségeket a DRP fejezet 4. feladatának megoldása adja meg. 

v

Oldalnézet Előlnézet 

v

Oldalnézet Előlnézet 

Vonatkocsi 

Mozdony 
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Megoldási segédlet: 
Periódusok (hét) 

  
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kisvonat                   
Bruttó szükséglet          
Időszak végi készlet          
Nettó szükséglet          
Tervezett beérkezés          
Tervezett rendelés          
Mozdony          
Bruttó szükséglet          
Időszak végi készlet          
Nettó szükséglet          
Tervezett beérkezés          
Tervezett rendelés          
3 kocsi          
Bruttó szükséglet          
Időszak végi készlet          
Nettó szükséglet          
Tervezett beérkezés          
Tervezett rendelés          
Motor          
Bruttó szükséglet          
Időszak végi készlet          
Nettó szükséglet          
Tervezett beérkezés          
Tervezett rendelés          
Kerék          
Bruttó szükséglet          
Időszak végi készlet          
Nettó szükséglet          
Tervezett beérkezés          
Tervezett rendelés          
Csapszeg          
Bruttó szükséglet          
Időszak végi készlet          
Nettó szükséglet          
Tervezett beérkezés          
Tervezett rendelés          
          

Kerék pegging tábla 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Mozdonyhoz            
Kocsihoz            
Kerék bruttó szükséglet            
          

Csapszeg pegging tábla 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Mozdony tervezett rendelés             
Kocsi tervezett rendelés             
Csapszeg bruttó szükséglet             

                                                                                                                                                             
 



84 
 

4. feladat 

Adott az alábbi gyártmányfa: 

 
A termelési vezérprogram a tervezési időszak 6. hetétől kezdve: 12, 24, 16, 30, 14, 22. Az 
átfutási idők, a rendelési tételnagyságok és a nyitókészletek a következők: 

 Átfutási idő (hét) Rendelési tételnagyság Készlet 
A 1 5 5 
B 2 5 3 
C 1 5 8 
D 2 10 15 

a) Készítse el az MRP-táblát!  
b) Rajzolja fel a C termék pegging tábláját! 
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Megoldási segédlet: 
 Periódusok (hét) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A – Vezérprogram              
A               
Bruttó szükséglet              
Időszak végi készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett beérkezés              
Tervezett rendelés              
B              
Bruttó szükséglet              
Időszak végi készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett beérkezés              
Tervezett rendelés              
C              
Bruttó szükséglet              
Időszak végi készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett beérkezés              
Tervezett rendelés              
 D              
Bruttó szükséglet              
Időszak végi készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett beérkezés              
Tervezett rendelés              

A C termék pegging táblája: 
Termék 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Eredet 

C               
C               
C               
Össz.               
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5. feladat 
Rajzolja le a következő A végtermék anyagjegyzékét és egészítse ki a táblázatot! A táblázatban 
szereplő B (x;y) jelzés azt jelenti, hogy B termék x tételekben rendelhető y hét átfutási idővel. A 
készletsorban szereplő zárójeles érték a 0. időszak zárókészletét mutatja. 
 

 Periódusok (hét) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A – Vezérprogram - - - - - - 12 24 16 30 14 22 
A (10; 2)             
Bruttó szükséglet - - - - - - 12 24 16 30 14 22 
Időszak végi készlet 
(10) 

            

Nettó szükséglet             
Tervezett beérkezés             
Tervezett rendelés             
B (8; 1)             
Bruttó szükséglet - - - - 10 20       
Időszak végi készlet 
(25) 

            

Nettó szükséglet             
Tervezett beérkezés             
Tervezett rendelés             
 C (20; 1)             
Bruttó szükséglet - - 20 80 126 128 148 62 42    
Időszak végi készlet 
(30) 

            

Nettó szükséglet             
Tervezett beérkezés             
Tervezett rendelés             
D (10; 2)             
Bruttó szükséglet - - - - 16        
Időszak végi készlet 
(15) 

            

Nettó szükséglet             
Tervezett beérkezés             
Tervezett rendelés             

 

6. feladat 

Egy A termék kettő B-ből és egy egység C-ből áll. A C-t három egység B és egy D alkotja. A C 
átfutási ideje egy hét, az A és B alkatrészeké kettő, a D-jé három hét. A, B és D alkatrészek 
rendre 5, 10 és 100 egység készlettel rendelkeznek, C alkatrész 0 készlettel indul. Tervezett 
beérkezés A esetében történik az 1. hétre 10 egység; B-ből az 5. héten 20 egység. Más 
tervezett beérkezés nincsen.  
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a) Rajzolja fel az anyagjegyzéket és határozza meg az egyes alkatrészek tervezett rendelését, ha 
A termékre a 6. héten 20 egységnyi kereslet jelentkezik!  
b) Rajzolja fel a B termék pegging tábláját is! 
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7. feladat 
Az alábbi táblázat A terméknek és alkatrészeinek az Anyagszükséglet Tervezési Rendszer 
logikájával számolt, tényleges, időben ütemezett szükségleteit tartalmazza.  
Rajzolja fel A anyagjegyzékét! (ÁI = Átfutási idő, hétben) 

Periódusok (hét) 
Termék 

1 2 3 4 5 6 
A (ÁI=1)       
Bruttó szükséglet  8  30  40 
Készletállomány: 20 20 12 12 0 0 0 
Nettó szükséglet 0 0 0 18 0 40 
Tervezett beérkezés    18  40 
Tervezett rendelés   18  40  
B (ÁI=1)       
Bruttó szükséglet 16  116  80  
Készletállomány: 40 24 24 0 0 0  
Nettó szükséglet 0 0 92 0 80  
Tervezett beérkezés   92  80  
Tervezett rendelés  92  80   
C (ÁI=2)       
Bruttó szükséglet   18  40  
Készletállomány: 10 10 10 0 0 0  
Nettó szükséglet 0 0 8 0 40  
Tervezett beérkezés   8  40  
Tervezett rendelés 8  40    
D (ÁI=1)       
Bruttó szükséglet 8  40    
Készletállomány: 8 0 0 0    
Nettó szükséglet 0 0 40    
Tervezett beérkezés   40    
Tervezett rendelés  40     

 



89 
 

8. feladat 
Készítse el az A termék MRP-rekordját és rajzolja fel C termék pegging tábláját, ha az A 
végtermék a következő módon épül fel alkatrészeiből: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A táblázatban az alkatrészek mögött szereplő adatok jelentése a következő:  
Például: B / 20 / 2 azt jelenti, hogy B alkatrészből a minimális rendelési tétel nagysága 20 darab, 
az átfutási idő 2 periódus. 

Periódusok 
 0 1 2 3 4 5 6 
A – Vezérprogram    20 50 30 50 
B / 20 / 2        
Bruttó szükséglet    20 50 30 50 
Tervezett készlet 12       
Nettó szükséglet        
Tervezett rendelés beérkezés    15    
Tervezett rendelés feladás        
C / 40 / 1        
Bruttó szükséglet        
Tervezett készlet 50       
Nettó szükséglet        
Tervezett rendelés beérkezés        
Tervezett rendelés feladás        
D / 20 / 1        
Bruttó szükséglet        
Tervezett készlet 50       
Nettó szükséglet        
Tervezett rendelés beérkezés        
Tervezett rendelés feladás        

 

A

C B

C2 D
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9. feladat 
A meglévő adatok alapján, az Anyagszükséglet Tervezési Rendszer logikájának megfelelően 
számolja ki az egyes alkatrészek iránti tényleges szükségleteket, a tervezett rendeléseket! 
Rajzolja fel a B termék pegging tábláját! 
Az anyagjegyzék felépítése a következő: 
 

 Periódusok (hét) 
 0 1 2 3 4 5 6 
A Termék/0/1        
Bruttó szükséglet   7  31  39 
Tervezett készlet 20       
Nettó szükséglet        
Tervezett rendelés beérkezés        
Tervezett rendelés feladás        
B Termék/0/1        
Bruttó szükséglet        
Tervezett készlet 40       
Nettó szükséglet        
Tervezett rendelés beérkezés        
Tervezett rendelés feladás        
C Termék/0/1        
Bruttó szükséglet        
Tervezett készlet 10       
Nettó szükséglet        
Tervezett rendelés beérkezés        
Tervezett rendelés feladás        
D Termék/0/1        
Bruttó szükséglet        
Tervezett készlet 17       
Nettó szükséglet        
Tervezett rendelés beérkezése        
tervezett rendelés feladás        

(A Termék/0/1 jelentése:  termék esetén nincs előre rögzített rendelési egység, átfutási ideje 
pedig 1 periódus) 
 
A B termék pegging táblája: 

Termék 0 1 2 3 4 5 Eredet 
B        
B        

A

B2 C

B2 D2
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10. feladat 
Adott az alábbi gyártmányfa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

A termelési vezérprogram a tervezési időszak 7. hetétől: 22, 14, 30, 16, 24, 12. 
Az átfutási idők, a rendelési tételnagyságok és a nyitókészletek a következők: 

 Átfutási idő (hét) Rendelési tételnagyság Készlet 
A 2 5 5 
B 1 5 3 
C 2 6 8 
D 1 10 15 

Készítse el az MRP-táblát! Mikor és mennyit kell a C részegységből rendelni? 

A

B C

D2 C2

C
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Megoldási segédlet: 
 Periódusok (hét) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A              
Bruttó szükséglet              
Időszak végi készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett beérkezés              
Tervezett rendelés              
B              
Bruttó szükséglet              
Időszak végi készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett beérkezés              
Tervezett rendelés              
C              
Bruttó szükséglet              
Időszak végi készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett beérkezés              
Tervezett rendelés              
 D               
Bruttó szükséglet              
Időszak végi készlet              
Nettó szükséglet              
Tervezett beérkezés              
Tervezett rendelés              

A C termék pegging táblája: 
Termék 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Eredet 

C              
C              
C              

Összes              
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II.5. Elosztási igény tervezés (DRP) 

Mintafeladat 

1. mintafeladat (Tricikli) 
Vállalatunk triciklik összeszerelésével foglalkozik. Jelenleg egy saját mintaboltba, illetve egy 
raktáron keresztül két sportboltba, az Aktívsport és a Passzívsport boltokba szállítunk. Ezekben a 
várható keresletek a következők: 

Hét 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mintabolt 2 3 3 4 5 8    

Aktívsport   7 6 5 0 5 10  

Passzívsport    6 5 12 8 12 6 

A Mintaboltban jelenleg nincs készletünk és átfutási idő sincs, mivel a bolt közvetlenül a 
tricikligyár mellett van. Az Aktívsport boltban 3 tricikli van, az átfutási idő itt 1 hét. A 
Passzívsport boltban 1 tricikli van készleten, itt azonban hosszabb, 2 hetes az átfutási idő. 
Adminisztrációs és kezelési megfontolásból itt legalább 3 tricikli a minimális rendelési 
tételnagyság. 
 
A regionális raktárból szintén egy hét az átfutási idő, itt 1 tricikli van. 
 
Feladat: Töltse ki a DRP táblázatokat és a várható keresletek alapján állapítsa meg a termelési 
vezérprogramot, vagyis a tricikligyárban fellépő igényt! 
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Megoldás 
A feladat megoldásához a következő táblázatra lesz szükségünk: 

 
A megoldás menete a következő: 
Hét száma 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Mintabolt            
Bruttó szükséglet  2 3 3 4 5 8    A várható kereslet adja meg. 
Készlet 0          

Nettó szükséglet 
 

2       
  

Az időszak elején nem volt 
készletünk, így a nettó 
szükséglet megegyezik a bruttó 
szükséglettel. 

Tervezett rendelés 
beérkezés 

 
2       

  Nincs minimális rendelési 
tételnagyság, ezért megegyezik a 
nettó szükséglettel. 

Tervezett rendelés 
feladás 

 
2       

  Nincs átfutási idő, ezért 
megegyezik a tervezett rendelés 
beérkezéssel. 

 
Hét száma 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Mintabolt            
Bruttó szükséglet  2 3 3 4 5 8     
Készlet 0 0         

Nettó szükséglet 
 

2 3      
  

Előző időszakról nem 
maradt készlet, a nettó 
és bruttó szükséglet 
megegyezik. 

Tervezett rendelés beérkezés  2 3         
Tervezett rendelés feladás  2 3         

 

Bruttó szükséglet 
A késztermékre vonatkozó bruttó szükségletet a termelési 
vezérprogram adja meg, ezt követően mindig az adott alkatrész 
„szülő tételének” mennyisége alapján kalkulálunk 

Készlet 
Az időszak végén a minimális rendelési tételnagyság miatt 
megmaradó darabszám 

Nettó szükséglet A bruttó szükséglet és az előző időszak végi készlet különbsége 

Tervezett rendelés beérkezés 
A minimális rendelési tételnagyság legkisebb olyan 
többszöröse, ami kielégíti a nettó szükségletet 

Tervezett rendelés feladás A tervezett beérkezés az átfutási idővel eltolva 
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Most már a teljes táblázatot kitölthetjük ezek alapján a vizsgált időszakra: 
Hét száma 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Mintabolt            
Bruttó szükséglet  2 3 3 4 5 8     
Készlet 0 0 0 0 0 0 0    
Nettó szükséglet  2 3 3 4 5 8    
Tervezett rendelés beérkezés  2 3 3 4 5 8     
Tervezett rendelés feladás  2 3 3 4 5 8     

 
Ugyanezt végigszámoljuk az Aktívsport és a Passzívsport boltokra: 
Hét száma 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Aktívsport            
Bruttó szükséglet    7 6 5 0 5 10   

Készlet 
 

 3        
Időszak elején volt 
3 készlet. 

Nettó szükséglet    4 6 5 0 5 10   
Tervezett rendelés 
beérkezés 

 
  4 6 5 0 5 10  

 

Tervezett rendelés 
feladás 

 
 4 6 5 0 5 10   

Egy hét az átfutási 
idő. 

 
Hét száma 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Passzívsport            
Bruttó 
szükséglet 

 
   6 5 12 8 12 6  

Készlet 
 

  1 1 2 2 0 0 0 
Időszak elején volt 1 
készlet. 

Nettó szükséglet     5 4 10 6 12 6  
Tervezett 
rendelés 
beérkezés 

 
   6 6 12 6 12 6 

Minimális rendelési 
tételnagyság 3 darab. 

Tervezett 
rendelés feladás 

 
 6 6 12 6 12 6   

Két hét az átfutási 
idő. 

Ezután pegging táblában összesítjük a két bolt tervezett rendelés feladásait, hogy megkapjuk a 
raktár bruttó szükségletét: 

Raktár pegging tábla 7 8 9 10 11 12 
Aktívsport tervezett rendelés 4 6 5 0 5 10 
Passzívsport tervezett rendelés 6 6 12 6 12 6 
Raktár összesen 10 12 17 6 17 16 
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Hét száma 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Raktár            
Bruttó szükséglet   10 12 17 6 17 16   Pegging tábla adja meg. 

Készlet 
 

1 0 0 0 0 0 0   
Időszak elején volt 1 
készlet. 

Nettó szükséglet   9 12 17 6 17 16    
Tervezett rendelés 
beérkezés 

 
 9 12 17 6 17 16    

Tervezett rendelés 
feladás 

 
9 12 17 6 17 16    Egy hét az átfutási idő. 

Ezután pegging táblában összesítjük a Mintabolt és a Raktár tervezett rendelés feladásait, hogy 
megkapjuk a Tricikligyár termelési vezérprogramját: 

Tricikligyár pegging tábla 6 7 8 9 10 11 
Mintabolt tervezett rendelés 2 3 3 4 5 8 
Raktár tervezett rendelés 9 12 17 6 17 16 
Raktár összesen 11 15 20 10 22 24 

Termelési vezérprogram: 
 6 7 8 9 10 11 
Tricikligyár termelési vezérprogram13 11 15 20 10 22 24 

                                                 
13 Megoldás vö. MRP fejezet 1. feladat. 
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Megoldási segédlet 

Periódusok (hét) 
Tricikli 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mintabolt           

Bruttó szükséglet           

Időszak végi készlet           

Nettó szükséglet           

Tervezett beérkezés           

Tervezett rendelés           

Aktívsport           

Bruttó szükséglet           

Időszak végi készlet           

Nettó szükséglet           

Tervezett beérkezés           

Tervezett rendelés           

Passzívsport           

Bruttó szükséglet           

Időszak végi készlet           

Nettó szükséglet           

Tervezett beérkezés           

Tervezett rendelés           

Raktár           

Bruttó szükséglet           

Időszak végi készlet           

Nettó szükséglet           

Tervezett beérkezés           

Tervezett rendelés           

            

Termelési vezérprogram           
           

Raktár pegging tábla 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Aktívsport               

Passzívsport               

Raktár összesen               
           

Tricikligyár pegging tábla 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mintabolt tervezett rendelés              

Raktár tervezett rendelés              

Tricikligyár összesen              
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Megoldás 

Periódusok (hét) 
Tricikli 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Mintabolt                     
Bruttó szükséglet   2 3 3 4 5 8       
Időszak végi készlet 0 0 0 0 0 0 0       
Nettó szükséglet   2 3 3 4 5 8       
Tervezett beérkezés   2 3 3 4 5 8       
Tervezett rendelés   2 3 3 4 5 8       
Aktívsport                     
Bruttó szükséglet       7 6 5 0 5 10   
Időszak végi készlet     3 0 0 0 0 0 0   
Nettó szükséglet       4 6 5 0 5 10   
Tervezett beérkezés       4 6 5 0 5 10   
Tervezett rendelés    4 6 5 0 5 10     
Passzívsport                     
Bruttó szükséglet         6 5 12 8 12 6 
Időszak végi készlet       1 1 2 2 0 0 0 
Nettó szükséglet         5 4 10 6 12 6 
Tervezett beérkezés         6 6 12 6 12 6 
Tervezett rendelés     6 6 12 6 12 6     
Raktár                    
Bruttó szükséglet     10 12 17 6 17 16     
Időszak végi készlet   1 0 0 0 0 0 0     
Nettó szükséglet     9 12 17 6 17 16     
Tervezett beérkezés     9 12 17 6 17 16     
Tervezett rendelés   9 12 17 6 17 16       
                      
Termelési vezérprogram   11 15 20 10 22 24       
           
Raktár pegging tábla 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Aktívsport     4 6 5 0 5 10     
Passzívsport     6 6 12 6 12 6     
Raktár összesen     10 12 17 6 17 16     
           
Tricikligyár pegging tábla 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Mintabolt tervezett rendelés   2 3 3 4 5 8       
Raktár tervezett rendelés   9 12 17 6 17 16       
Tricikligyár összesen   11 15 20 10 22 24       
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 Gyakorló feladatok 

1. feladat: Jégkrémgyártás 

Jégkrémgyárunk új termék bevezetésére készül: az eddigi ízek mellett a jövőben a termékpaletta 
csokoládés jégkrémmel bővül. 
 
Kecskeméti üzemünkből az Aldi biatorbágyi logisztikai központjába, valamint ceglédi 
raktárunkon keresztül Debrecenbe és Pozsonyba szállítjuk a jégkrémet az ottani mintaboltokba. 
Ezekben a várható kereslet raklapban kifejezve a következő: 
 

Hét 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Aldi 14 11 13 14 12 18 14 24  

Debrecen  6 6 7 7 8 8 8 8 

Pozsony  4 6 6 6 7 7 8 8 

 
Az Aldinál jelenleg nincs készletünk. Debrecenben 4 raklapnyi készletünk van, az átfutási idő itt 
1 hét. Pozsonyban szintén 4 raklap a készlet, itt azonban hosszabb, 2 hetes az átfutási idő. 
Adminisztrációs és kezelési megfontolásból itt legalább 5 raklapnyi árut kell rendelni. 
A ceglédi regionális raktárból szintén egy hét az átfutási idő, itt 6 egység készletünk van. 
 
Feladat: Töltse ki a DRP táblázatokat és a várható keresletek alapján állapítsa meg a termelési 
vezérprogramot, vagyis a kecskeméti üzemben fellépő jégkrém igényt! 
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Megoldási segédlet: 
  Periódusok (hét) 

Fagyi 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                          
ALDI                         
Bruttó szükséglet                         
Időszak végi készlet                         
Nettó szükséglet                         
Tervezett beérkezés                        

Tervezett rendelés                         

                          

Debreceni bolt                         
Bruttó szükséglet                         
Időszak végi készlet                         
Nettó szükséglet                         
Tervezett beérkezés                         

Tervezett rendelés                         

                          

Pozsonyi bolt                         
Bruttó szükséglet                         
Időszak végi készlet                         
Nettó szükséglet                         
Tervezett beérkezés                         

Tervezett rendelés                         

                          

Ceglédi raktár                         
Bruttó szükséglet                         
Időszak végi készlet                         
Nettó szükséglet                         
Tervezett beérkezés                         

Tervezett rendelés                         

                          
Termelési 
vezérprogram     

                
    

                          

 

Cegléd pegging tábla 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Debrecen tervezett rendelés                         

Pozsony tervezett rendelés                         

Cegléd összesen                         

             

Kecskemét pegging tábla 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Aldi tervezett rendelés                         

Cegléd tervezett rendelés                         

Kecskemét összesen                         
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2. feladat: Bor fadobozban 

Egy nyíregyházi telephelyű magánvállalkozás egyik népszerű terméke a „Bor fadobozban”. Az 
elmúlt öt év nagyszámú külföldi megrendelésének köszönhetően a vállalkozás vezetői úgy 
döntöttek, hogy erősíteniük szükséges külföldi jelenlétüket. Ezért 5 kisebb mintaboltot hoztak 
létre Európa-szerte, egyet a szlovákiai Kassán, egyet a németországi Dortmundban, egyet a 
lengyelországi Lublinban, egyet az olaszországi Forliban és még egyet a svájci Düdingenben. A 
kassai mintabolt megrendeléseit közvetlenül a nyíregyházi üzembe adja fel, azonban a többi 
mintabolt túl messze fekszik Nyíregyházától ahhoz, hogy gazdaságosan és gyorsan lehessen 
kiszállítani a megrendelt termékeket. Ezért a vállalat vezetése úgy döntött, hogy két regionális 
raktárat alakít ki, egyet Liberecben (Cseh Köztársaság), egyet pedig Imstben (Ausztria). 
A dortmundi és lublini mintabolt a libereci regionális raktárba adja fel megrendeléseit, míg a 
Forli-i és düdingeni mintabolt az imsti regionális raktárba adja fel megrendeléseit. A két 
regionális raktár pedig közvetlenül a nyíregyházi üzemhez juttatja el megrendeléseit. 
 
A mintaboltok rendelésfeladásait a 42.-50. heti periódusban vizsgáljuk meg. 
 
A kassai mintabolt a piaci információk és előrejelzések alapján úgy gondolja, hogy az év 43. 
hetében 40 darab, a 44. hetében 20 darab, a 45. hetében 35 darab, a 46. hetében 34 darab, a 47. 
hetében 50 darab, a 48. hetében 75 darab, a 49. hetében 49 darab fadobozos bort fog értékesíteni. 
A rendelés átfutása 5 napot vesz igénybe. A mintabolt 42. heti készlete 8 darab. 
 
A dortmundi mintabolt a piaci információk és előrejelzések alapján úgy gondolja, hogy az év 
47. hetében 36 darab, a 48. hetében 30 darab, a 49. hetében 20 darab, az 50. hetében 42 darab, az 
51. hetében 31 darab, az 52. hetében 41 darab fadobozos bort fog értékesíteni. A rendelés 
átfutása 10 napot vesz igénybe. Az előrejelzés esetleges pontatlanságaira való tekintettel a 
mintabolt 5 darabos tartalékkészletet képez. A mintabolt 46. heti készlete 8 darab, amely az 5 
darabos tartalékkészletet is magába foglalja. 
 
A lublini mintabolt a piaci információk és előrejelzések alapján úgy gondolja, hogy az év 47. 
hetében 40 darab, a 48. hetében 19 darab, a 49. hetében 44 darab, az 50. hetében 51 darab, az 51. 
hetében 21 darab fadobozos bort fog értékesíteni. A rendelés átfutása 5 napot vesz igénybe. Az 
előrejelzés esetleges pontatlanságaira való tekintettel a mintabolt 8 darabos tartalékkészletet 
képez. A mintabolt 46. heti készlete 15 darab, amely a 8 darabos tartalékkészletet is magába 
foglalja. 
 
A Forli-i mintabolt a piaci információk és előrejelzések alapján úgy gondolja, hogy az év 45. 
hetében 32 darab, a 46. hetében 18 darab, a 47. hetében 13 darab, a 48. hetében 21 darab, a 49. 
hetében 34 darab, az 50. hetében 39 darab, az 51. hetében 50 darab fadobozos bort fog 
értékesíteni. A rendelés átfutása 5 napot vesz igénybe. Az előrejelzés esetleges pontatlanságaira 
való tekintettel a mintabolt 6 darabos tartalékkészletet képez. A mintabolt 44. heti készlete 8 
darab, amely a 6 darabos tartalékkészletet is magába foglalja. A bolt ezen felül a 45. héten 10 
darabos korábban feladott rendelés beérkezésére számít. 
 
A düdingeni mintabolt a piaci információk és előrejelzések alapján úgy gondolja, hogy az év 45. 
hetében 25 darabos, a 46. hetében 17 darabos, a 47. hetében 10 darabos, a 48. hetében 30 
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darabos, a 49. hetében 33 darabos, az 50. hetében 48 darabos, az 51. hetében 52 darabos 
fadobozos bort értékesíteni. A rendelés átfutása 5 napot vesz igénybe. Az előrejelzés esetleges 
pontatlanságaira való tekintettel a mintabolt 5 darabos tartalékkészletet képez. A mintabolt 44. 
heti készlete 8 darab, amely az 5 darabos tartalékkészletet is magába foglalja. A bolt ezen felül a 
45. héten 8 darabos korábban feladott rendelés beérkezésére számít. 
 
A libereci és imsti raktár a nyíregyházi üzem felé történő rendelésfeladásának átfutási ideje 2 
hét. A raktárak maguk is számolnak az üzletek előrejelzéseinek pontatlanságával, így ők is 
képeznek tartalékkészleteket. A libereci regionális raktár 15 darabos tartalékkészletet képez, míg 
a imsti 10 darabosat. A libereci raktár 44. heti készlete 17 darab, amely a 15 darabos 
tartalékkészletet is magába foglalja, az imsti regionális raktár 43. heti készlete 16 darab, amely a 
10 darabos tartalékkészletet is magába foglalja. Az üzemben ötösével csomagolják össze a 
dobozokat, ebből következően a regionális raktáraknak az üzemmel szembeni minimális 
rendelési tételnagysága 5 darab. A libereci regionális raktár a 46. héten 25 darabos korábban 
feladott rendelés beérkezésére számít, az imsti regionális raktár pedig a 45. héten 20 darabosra. 
 
Feladat: 

1. Rajzolja fel az ellátó rendszer forrás-célállomás hálóját! 
2. Az alábbiakban megadott adatok alapján töltse ki a DRP táblázatokat, vagyis számolja ki 

a regionális raktáraknál fellépő várható, időben ütemezett keresletet, és írja fel az üzem 
felé létrejövő igényt! 
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Megoldási segédlet: 
 Tervezési periódusok (hét = 5 munkanap) 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)             

Időszak végi készlet (db)             

Korábban feladott rend. beérk. (db)             

Nettó szükséglet (db)             

Tervezett rendelés beérkezés (db)             

Tervezett rendelés feladás (db)             

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)             

Időszak végi készlet (db)             

Korábban feladott rend. beérk. (db)             

Nettó szükséglet (db)             

Tervezett rendelés beérkezés (db)             

Tervezett rendelés feladás (db)             

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)             

Időszak végi készlet (db)             

Korábban feladott rend. beérk. (db)             

Nettó szükséglet (db)             

Tervezett rendelés beérkezés (db)             

Tervezett rendelés feladás (db)             

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)             

Időszak végi készlet (db)             

Korábban feladott rend. beérk. (db)             

Nettó szükséglet (db)             

Tervezett rendelés beérkezés (db)             

Tervezett rendelés feladás (db)             

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)             

Időszak végi készlet (db)             

Korábban feladott rend. beérk. (db)             

Nettó szükséglet (db)             

Tervezett rendelés beérkezés (db)             

Tervezett rendelés feladás (db)             
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 Tervezési periódusok (hét = 5 munkanap) 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)             

Időszak végi készlet (db)             

Korábban feladott rend. beérk. (db)             

Nettó szükséglet (db)             

Tervezett rendelés beérkezés (db)             

Tervezett rendelés feladás (db)             

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)             

Időszak végi készlet (db)             

Korábban feladott rend. beérk. (db)             

Nettó szükséglet (db)             

Tervezett rendelés beérkezés (db)             

Tervezett rendelés feladás (db)             

 
Hetek (egy hét 5 munkanap) 

 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

              

              

Bruttó szükséglet (db)              

 
Hetek (egy hét 5 munkanap) 

 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

              

              

Bruttó szükséglet (db)              

 
Hetek (egy hét 5 munkanap) 

 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

              

              

              

Bruttó szükséglet (db)              
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3. feladat: Kisvonat 
Egy asztalos szabadidejében gyerekjátékokat farag a műhelyében található fadarabokból, melyek 
a bútorgyártás során hulladékként megmaradnak. Az egyik legnépszerűbb termék a fakisvonat.A 
kisvonat egy mozdonyból és három kocsiból áll. 
 
A kocsi egy téglatestből készül, melynek mindkét oldalába 2-2 ablakot farag bele az asztalos, 
illetve kifaragja a kerekek helyét is. A 4 kereket külön faragja ki és egy-egy csapszeg 
segítségével rögzíti a kocsihoz. Minden kocsira külön ráragaszt egy íves tetőt, így készül el egy 
vonatkocsi. A mozdony kabin részét szintén egy téglatestből faragja ki, egy-egy ablakot faragva 
bele mindkét oldalon. Erre is ragaszt egy íves tetőt. A mozdony motor részét külön faragja ki és 
hozzáragasztja a kabinhoz. A mozdonynak is négy kereke van, mint a kocsiknak. 

 
 
Az asztalos elküldött egy-egy kisvonatot a környező települések játékboltjaiba, hátha megtetszik 
a gyerekeknek. A kisvonat gyorsan nagy népszerűségre tett szert a gyerekek körében, és a 
játékboltok több megrendelést is leadtak az asztalosnál.14 Nemsokára két állandó megrendelője 
lett, a Bazsarózsa és a Pitypang Játékboltok hetente rendeltek kisvonatot. Az asztalos Bazsarózsa 
Játékboltba egy hetes, a Pitypang Játékboltba két hetes határidővel vállalta a kisvonatok 
leszállítását. A játékboltok a következő darabszámú kisvonatot szeretnék polcon tartani a 20. 
héttől kezdve: 

Játékbolt 20 21 22 23 24 
Bazsarózsa 1 1 2 2 3 
Pitypang 2 2 3 4 4 

Feladat: Határozza meg, hogy az asztalosnak (és segédjének) hányadik héten hány darab 
kisvonatot kell legyártania ahhoz, hogy a játékboltok megrendeléseinek eleget tudjanak tenni! 

                                                 
14 Annak érdekében, hogy a megrendeléseknek eleget tudjon tenni, az asztalos felvett egy asztalos segédet,  akinek 
lépésről lépésre megtanította a kisvonat készítését. 

v

Oldalnézet Előlnézet 

v

Oldalnézet Előlnézet 

Vonatkocsi 

Mozdony 
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Megoldási segédlet: 
Periódusok (hét) 

Kisvonat 
18 19 20 21 22 23 24 

        
Bazsarózsa        
Bruttó szükséglet        
Időszak végi készlet        
Nettó szükséglet        
Tervezett beérkezés        
Tervezett rendelés        
        
Pitypang        
Bruttó szükséglet        
Időszak végi készlet        
Nettó szükséglet        
Tervezett beérkezés        
Tervezett rendelés        
        
Termelési 
vezérprogram 
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II.6. Lean menedzsment 

Mintafeladat 

1. mintafeladat (Bevásárlás) 

Pazarlás: minden olyan tevékenység, amely nem járul hozzá a vevői értékteremtéshez. 
 
A pazarlásnak 7+1 típusát azonosították a Toyota munkatársai: 

− túltermelés 

− várakozás 

− felesleges szállítás 

− túlfeldolgozás vagy nem megfelelő feldolgozás 

− túl sok készlet 

− felesleges mozgás 

− selejt 

− (a munkatársak kihasználatlan kreativitása) 
Nézzünk egy egyszerű példát! Mindenki volt már bevásárolni. Gondoljuk végig, a pazarlásnak 
mely típusait lehet azonosítani bevásárlás során! Milyen módon lehetne 
megszüntetni/csökkenteni ezeket a pazarlásokat? 

Megoldás 
Vevői érték: minden szükséges terméknek a megvásárlása, olyan rövid idő alatt, amennyire csak 
lehetséges - felesleges várakozások, felesleges gyaloglás nélkül. 

Pazarlás típusa 
Javaslat a pazarlás megszüntetésére/ 

csökkentésére 
Olyan termék megvásárlása, amelyre a 
közeljövőben nincs szükségünk, csak azért mert 
akciós (túltermelés, itt pontosabb lenne a 
„túlvásárlás”) 

Bevásárló listát írni, hogy mindig csak 
azokat a termékeket vegyük meg, 
amelyekre tényleg szükségünk van. 

Termékek olyan mennyiségben történő 
megvásárlása, amelyre nincs szükségünk (2-t 
fizet, 3-at vihet akciók; nagyobb mennyiség 
megvétele, mert akciós). Ez romlandó ételeknél 
kritikus lehet, mert gyorsan lejár a 
szavatosságuk, és ki kell dobni őket. (túl sok 
készlet) 

Bevásárló lista írása, a szükséges 
mennyiségek felírásával. 
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A vásárlók sorban állnak a felvágottas pultnál 
(várakozás) 

A felvágottak előre való felszeletelésével 
lehet csökkenteni a várakozási időt. 
Előrecsomagolt (tálcás) felvágottak 
választása esetén nem kell várakozni. 

A vásárlók sorban állnak a kasszánál (várakozás) 

Önkiszolgáló kasszák használata. 
Annál a kasszánál kell sorba állni, ahol a 
legkevesebb vásárló és minél kevesebb 
termékkel van 

Ide-oda sétálás a sorok között, vissza-visszatérés 
egy-egy sorhoz, mert elfelejtettünk valamit. 
(felesleges mozgás - felesleges szállítás) 

Nem elég a bevásárló lista írása, érdemes 
csoportosítani is a megvásárlandó 
termékeket – például péktermékek, 
édességek, üdítők, fűszerek, felvágottak, 
stb. 

A termékek szállítószalagra történő felrakása a 
kasszánál csupán az egyik kézzel. (felesleges 
mozgás) 

Minél több terméket egyszerre megfogni 
és felrakni a szállító szalagra, mindkét 
kezet használni. 

Olyan termék vásárlása, melynek szavatossága a 
következő napokban lejár. (selejt) 

Vásárlás előtt mindig meg kell nézni a 
termék szavatosságát. 

Gyakorló feladatok 

1. feladat: Krétai nyaralás – Nézd a vevő szemével a teljes értéket!15 

Egyikünk (Jones) a húsvéti ünnepekre Krétára vitte a családját a nagy-britanniai, herefordshire-i 
otthonából. A gondtalan üdülés jegyében olyan csomagot szeretett volna foglalni, amelyben minden 
benne van: az utazás a repülőtérre, a krétai repülőút, a krétai villába tartó transzfer és az üdülés maga. 
Ehelyett saját magának kellett összerakosgatnia a “terméket” a 19 különböző szolgáltató kínálatából: 

Az utazási iroda (amelyik lefoglalta a repülőjegyeket és a villát), a Herefordból a London Gatwick 
repülőtérre szállító, az utazási irodától független taxitársaság (húsvétkor persze nem indul a 
legközelebbi, birminghami repülőtérről közvetlen járat Krétára), a két repülőtér földi személyzete (a 
légitársaságtól független vállalkozások), a két repülőtér biztonsági szolgálata (szintén független 
vállalkozások), a két vámügyintéző csapat (amelyek tagjai mindkét repülőtéren ellenőrzik az útlevelet, 
hogy elfoglalják magukat), a két repülőtéri hatóság (amelyek szeretik a hosszú várakozásokat, hiszen 
ezalatt növekszik az utasok által elköltött összeg), a légitársaság (amely a kiegészítő szolgáltatások egyre 
kisebb részét végzi cégen belül), az útvonal öt országának légiközlekedésének hatóságai (amelyek 
tőkeszegények és késésekre specializálódtak), a Gatwick repülőtér valutaváltó bankja, a családot a krétai 
villába szállító buszvállalat és a villa. 

Lássuk mi mindent kellett megtennie a Jones családnak, hogy végigküzdje magát a rendszeren (az amúgy 
rutinszerű utazás alkalmával). (A táblázat jobb oldalán a feladatokhoz tartozó segédletek találhatók.) 

                                                 
15 Készült Womack, P.J., Jones, D.T. (2009): Lean szemlélet. HVG Kiadó Zrt, Budapest. p. 41-43 alapján 
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2. feladat 3. feladat  
 
Tevékenységek az utazás során 
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1. Felhívták az utazási irodát, hogy lefoglalják az utazást.       
2.  Postán megkapták a jegyeket.       
3.  Felhívták a taxitársaságot.       
4. Vártak a taxira.       
5. Bepakolták a poggyászt a taxiba (reggel 8.00)       
6. A taxival a repülőtérre utaztak (3 ¼ óra alatt), a légitársaság 

utasításának megfelelőan a gép indulása előtt két órával érkeztek. 
      

7. Kipakolták a poggyászt       
8. Várakoztak a bejelentő pultnál.       
9. Bejelentkezés       
11. Várakoztak a biztonsági ellenőrzésnél.       
12. Biztonsági ellenőrzés       
13. Várakoztak a vámellenőrzésnél.       
14. Vámellenőrzés.       
15. Várakoztak az indulási váróteremben.       
16. Várakoztak a beszállásnál.       
17. Beszállás       
18. Várakoztak a repülőgépen (kétórás késéssel indult).       
19. Kigurultak a kifutópályára.       
20.  Elrepültek Krétára (3 óra).       
21.  Várakoztak a repülőgépben (gurulás a leszállópályán az épületig és 

kiszállás). 
      

22. Várakoztak a poggyászra.       
23. Várakoztak az útlevél-ellenőrzési sorban.       
24.  Útlevél-ellenőrzés.       
25.  Várakoztak a vámellenőrzési sorban.       
26.  Vámellenőrzés.       
27. Bepakolták a poggyászt a buszba.       
28. Várakoztak a buszon.       
29. Elutaztak a busszal a villához (közel 45 perc).       
30.  Kipakolták és a villába vitték a poggyászt.        
31. A villában várakoztak a bejelentkezésre (este 9.00)       

a) Határozza meg, hogy ebben az esetben mi az érték a vevő számára! 
b) Az Ön által meghatározott érték függvényében sorolja be a tevékenységeket az 

érékteremtés/pazarlás egyes kategóriáiba! 
c) Egészítse ki az alábbi eredménytáblázatot! 

Teljes menetidő: ...... óra 
Ebből az utazásra fordított idő: ..... óra (a teljes idő .....%-a) 
Sorakozási és várakozási idő: ..... óra 
Sorok száma (várakozás a szolgáltatásba való bekerülésre): ..... 
A poggyász ennyi alkalommal emelték fel és tették le: ..... 
Ellenőrzések száma (amelyeken ugyanazok a kérdések hangzottak el): ..... 



110 
 

2. feladat: Karácsonyi ajándékcsomag 

Az évvége és az ünnepek közeledtével az ügyvezető igazgató kis meglepetéssel akar kedveskedni 
dolgozóinak. Megkéri a gyakornokot, hogy minden dolgozó számára készítsen egy kis 
ajándékcsomagot. Összesen 70 férfi és 40 női munkatárs dolgozik a cégnél, így 110 db 
ajándékcsomagot kell elkészíteni. 

A meglepetéscsomagban van egy következő évi céges naptár, egy toll céges emblémával, egy 
tejszínes csokoládészelet, egy marcipános csokoládészelet és egy kitűző a cég emblémájával. A 
hölgy munkatársak fehér kitűzőt, a férfi munkatársak fekete kitűzőt kapnak. 

A gyakornok a következőképpen rakja össze az ajándékcsomagot: vesz egy négyzet alakú 
átlátszó csomagolófóliát, a közepébe ráfekteti a naptárat, a két csokiszeletet egymás mellett 
ráfekteti a naptárra. A fehér vagy fekete kitűzőt a csokik tetejére rakja, a tollat pedig a naptár 
mellé. Ezután összefogja a csomagolófólia négy sarkát és két gémkapoccsal összetűzi. 

Hogy kényelmesen elférjen, összetol 3 kisasztalt. A zsebnaptárakat a nyomda 10-esével 
összecsomagolva küldte el. A tollak 20-asával vannak összecsomagolva. Egy-egy dobozban 15-
15 darab tejszínes illetve marcipános csokiszelet van. A kitűzők egyesével vannak egy tasakba 
csomagolva, majd ömlesztve színek szerint külön-külön tárolják őket egy-egy kartondobozban, 
100-100 darabot. 

A gyakornok következőképpen helyezi el a dobozokat az asztalokon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyszerre 6 darab fólia fér el egymás mellett az asztalokon, így egyszerre 6 darab 
ajándékcsomagot tud előkészíteni a gyakornok. Megfog egy pár darab fóliát, kirak 6 darabot 
egymás mellé, majd a maradékot visszarakja a többire. Utána elsétál a naptárakhoz, megfog egy 
dobozt és egy-egy naptárat rak a fóliák közepére, majd a dobozt visszarakja a többi doboz 
tetejére. Majd elsétál a tejszínes csokikért és egyet-egyet ráfektet a naptárakra, és így tovább… 
Amikor készen van a csomagok előkészítésével, előveszi a tűzőgépet és összetűzi őket, egyiket a 
másik után. A kész ajándékcsomagokat az asztal végében lévő kartondobozban gyűjti. 

a) Készítsünk folyamatábrát az ajándékcsomag elkészítési folyamatáról! 

b) Nyilak segítségével ábrázoltuk a gyakornok mozgását! Állapítsuk meg, hogy melyik 
folyamat járul hozzá az ajándékcsomag összeállításához és melyik pazarlás a lean elvek 
szerint! (Segítségképpen elkezdtük az ábrát.) 

Kész 
aján-
dék-

csoma-
gok

Csomago-
lófólia

Tejszínes 
csoki

Nap-
tár

Marcipá-
nos csoki

Fekete 
kituzok

TollakFehér 
kituzok

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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c) A folyamat fejlesztése során az elsődleges szempont a pazarlások minimális szintre 

történő csökkentése (ideális feltételek esetén – megszüntetése). 

Gondolkozzunk el rajta, hogyan lehetne csökkenteni/megszüntetni a pazarlásokat a 
rendszerben? 

KANBAN 

Forrás: Kanban rendszer bevezetése egy autóipari beszállítónál – esettanulmány (2013), TÁMOP 
4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 projekt 
 
Mi a kanban? 
 
A kanban a Just-in-Time megvalósításának és irányításának alapvető eszköze. Segítségével 
tudjuk megvalósítani a JIT elvét, hogy tényleg csak a szükséges terméket, a szükséges időben, a 
szükséges mennyiségben gyártsuk és szállítsuk. 
 
A japán szó eredeti jelentése: cégér. Termelésben viszont azokat a kártyákat (vagy az 
információtovábbítás más eszközeit, pl. golflabda, zseton) jelenti, amelyek utasítást adnak 
termékek gyártására vagy mozgatására. 
 
A kártyán lévő információk pontosan megadják, hogy miből mennyit kell gyártani, mozgatni, a 
kártya feltűnésének ideje pedig az időzítést adja meg. 
 
Mire jó a kanban rendszer? 
� A kanban használatával csökkenteni tudjuk a készleteinket. 
� Megakadályozza a túltermelést. 
� Megakadályozza a készlethiány előfordulását (a beszállítói problémákat nem küszöböli ki). 
� A termelés irányítását az operatív szintre helyezi. 
� Lehetővé teszi, hogy a termelést csak az értékfolyamat egy pontján ütemezzük. 
� Láthatóvá teszi a termelés előrehaladását. 
� Javítja a termelés reagálóképességét a vevői igény változására. 
� Segít a termelési rendszer folyamatos fejlesztésében. 
 

 

 

ASZTAL 
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A kanban és a termékek kapcsolata 
Egy kanban általában egy doboz termékhez tartozik. Ezért egy kanban azt jelenti, hogy az előző 
folyamattól át kell szállítani egy doboznyi terméket, vagy a folyamatnak gyártania kell egy 
doboznyi terméket. 
 
Főbb kanban típusok 
Annak alapján, hogy a kanban termelésre vagy anyagmozgatásra ad utasítást, két fő típusról 
beszélünk, ezeken belül pedig négy (vagy öt) altípusról. 

 
 

� folyamatok közötti kanban: a kártya használatával az előző folyamattól rendelhetünk 
anyagot. 

 
� beszállítói kanban: ezzel a kanbannal a beszállítóinktól rendelhetünk anyagot. 

� vevői kanban: vevőink beszállítói kanbanjait a félreértések elkerülése érdekében vevői 
kanbannak nevezzük. 

� folyamaton belüli kanban: a kártyával a következő folyamat által felhasznált alkatrészek 
gyártását rendelhetjük meg a folyamattól. 

 
� jel kanban: olyan folyamatoknál használjuk gyártási tevékenység kiváltására, ahol az 

átállási idő hosszú, ezért egyszerre nagy mennyiséget gyártanak. Ezt a kanbant nem egy 
dobozhoz csatoljuk, hanem a dobozok közé helyezzük, méghozzá a standard mennyiség által 
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jelzett helyre. Ha a készlet lecsökken erre a szintre, a kanban akkor kerül vissza a 
folyamatba, és annyit kell gyártani a termékből, amennyi a sorozatnagyságnál látható. 

 
 
A kártyák számát a maximálisan felhasznált készlet alapján a gyártási folyamat térképe, a 
menetrend, és a csomagolási egységek alapján kell számítani. A használt képlet a következő 
legyen: 
 

 
 
A kanban átfutási idejének meghatározásakor a legrosszabb esetet kell feltételezni. Azaz azt az 
időtartamot, aminél több semmiképpen nem telhet el a kártya kihelyezése és az anyag beérkezése 
között. A törtet kerekítsük fel a következő egész számra, majd ráhagyásként egyet adjunk hozzá a 
kanbanok számához. 
További részletek a kanban működéséről: Kanban, Zsebedben a lean sorozat, KAIZEN PRO Kft., 
2012, ISBN 978-963-89620-6-5 
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Mintafeladat 

Egy autóipari beszállító vállalatnál úgy döntöttek, hogy a szenzorokat gyártó folyamatban a 
lézerhegesztő gépnél a beépülő alkatrészekre kanban rendszert vezetnek be. A lézerhegesztő 
munkaállomáson egy műszakban (8 óra) 3000 szenzor készül el. Az előzetes számítások alapján 
a tervezett milkrun (gyáron belüli, ciklusos, kiskocsis termelésellátási) rendszerben a kanban 
átfutási ideje 5 óra 52 perc. 
A lézerhegesztő munkaállomáson gyártott termékeket és beépülő anyagaikat az alábbi táblázat 
foglalja össze: 
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6001 1200 x x x x x x     x x   
6003 1200         x x     
6006 1200       x x       
6007 2400              x 

mikromodul 

6008 2400             x  
ellenállás 8002 5000 x x x x x x x x x x x x x x 

4202 300 x              
4206 1000           x    
4208 1680  x x x x x x x       
4209 1344             x x 
5003 600         x x     

csatlakozó 

5004 504            x   

 
A fenti példa azt mutatja, hogy a szenzor001 termék a lézerhegesztőn épül össze 1 db 6001-es 
mikormodulból, 1 db 8002-es ellenállásból és 1 db 4202-es csatlakozóból. A szenzor001-ből egy 
műszakban maximum 3000 darab készülhet.  
A táblázat azt is megmutatja, hogy például a 6001-es típusú mikormodul csomagolási 
mennyisége 1200 darab. A 6001-es mikromodul 8-féle különböző termékbe épül be. A 6001-es 
mikromodulból egy műszak során felhasznált maximális mennyiség is 3000 db. De például a 
6007-es mikromodul csak a szenzor014 termékbe épül be. 
Az anyavállalat tapasztalatai alapján a cégnél eggyel több kártyát terveznek majd használni 
(ráhagyás). 
 
Határozza meg a kanban kártyák számát a 6001-es típusú mikromodulra!  
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Megoldás 
A kanban kártyák számának képlete alapján határozzuk meg az egyes tényezőket. 

 

- Műszakos mennyiség: 3000 db/műszak 

- Kanban átfutási ideje: 5 óra 52 perc, amit át kell számítani műszakra 0,7333 műszak 
(352 perc/480perc) 

- Kanbanon szereplő mennyiség: a csomagolási mennyiséget szerepeltetjük 1200 darab 

 

A nem egész számként adódó hányadost egész részre felfelé kerekítjük és ehhez adjuk hozzá a 
ráhagyást. Ebben a példában 1,83-at először 2 kerekítünk, majd hozzáadjuk az 1 ráhagyást. 
Ráhagyás nélkül ugyanis ez az egész szám adná meg a szükséges kártyák számát. 

Gyakorló feladatok 

1. feladat 
A mintapéldában ismertetett feltételek mellett határozza meg a kanban kártyák számát a 6008-as 
típusú mikromodulra! 

2. feladat 
A mintapéldában ismertetett feltételek mellett határozza meg a kanban kártyák számát a 4202-es 
csatlakozóra! 

3. feladat 
A mintapéldában szereplő autóipari vállalatnál úgy döntöttek, hogy átalakítják a milkrun 
működését. A körjárat menetrendjét az üzemi terület átrendezésének és a komissiózási folyamat 
hatékonyabbá tételének köszönhetően tudják változtatni. Így a korábbi 5 óra 52 perc helyett 2 óra 
26 perc alatt biztosítható, hogy a kanban kártya alapján rendelt alapanyag kiérkezzen a 
munkaállomásra. 
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Számolja ki az új rendszerben szükséges kanban kártyák számát: 

a.  a 6001-es típusú mikromodulra! 

b. a 6008-as típusú mikromodulra! 

c. a 4202-es csatlakozóra! 

4. feladat 
A mintapéldában szereplő autóipari vállalatnál úgy döntöttek, hogy megduplázzák a 
lézerhegesztők számát. Így az eddigi egy lézerhegesztő munkaállomás mellé egy hasonló 
kapacitású (3000 szenzor/műszak) másik gép is a sorra került. A folyamat többi részét már 
korábban nagyobb kapacitásra emelték. 
Az a döntés született, hogy az egyes lézerhegesztő gépek egyszerre csak egyfajta szenzort 
készítenek. Például, ha szenzor001-et az 1. lézerhegesztő gép készíti, akkor a 2. lézerhegesztő 
gépen egy másik típusú szenzor készül (szenzor002). 
A lézerhegesztő munkaállomásokon gyártott termékeket és beépülő anyagaikat az alábbi táblázat 
mutatja: 
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6001 1200 x x x x x x     x x   
6003 1200         x x     
6006 1200       x x       
6007 2400              x 

mikromodul 

6008 2400             x  
ellenállás 8002 5000 x x x x x x x x x x x x x x 

4202 300 x              
4206 1000           x    
4208 1680  x x x x x x x       
4209 1344             x x 
5003 600         x x     

csatlakozó 

5004 504            x   

 
Az új gép munkába állítása jelentős hatással van az alapanyagok utánpótlásánál is. Előfordulhat 
ugyanis, hogy adott alapanyagot mind a két gép egyszerre használja. Maradva az előző példánál: 
1. lézerhegesztő szenzor001 gyártásához használja a 6001-es típusú mikromodult, a 2. 
lézerhegesztő gép szenzor002 gyártásához használja a 6001-es típusú mikromodult. Így egyes 
alapanyagoknál előfordulhat, hogy az egy műszakban felhasznált mennyiség 6000 darabra 
emelkedik! 

a) Mennyi fogyhat maximálisan a mikromodulok egyes típusaiból egy műszakban? 

b) Számolja ki a kanban kártyák számát az új soron az egyes mikromodul típusokra (5 óra 
52 perc a maximális átfutási idő)! 
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KIEGYENLÍTETT TERMELÉS 

Mi az a kiegyenlített termelés? 
A lean menedzsment egyik fontos alapelve a folyamatos áramlás megteremtése. A kiegyenlített 
termelés ezt az alapelvet támogatja: adott volument nagy sorozatok helyett több kisebb 
sorozatban állítják elő. Ennek eredményeként folyamataink és beszállítói hálózatunk 
egyenletesen terhelt és a készletszintek is jól tervezhetők. A kiegyenlített termelés egyéb 
elnevezései: simítás vagy heijunka.  
Hogyan működik a termelés kiegyenlítése? Áttekintés nagy vonalakban 
A havi igény három termékből a következő: A termékből 400 db, B termékből 800 db, C 
termékből 200 db; és a gazdaságos sorozatnagyság mindhárom terméknél 400 db. Hagyományos 
rendszerben tehát 400 darabot állítunk elő a termékekből. A lean menedzsmentben az ütemidővel 
(takt time) számolunk: vagyis a kereslet és a rendelkezésre álló munkaidő hányadosával. A havi 
keresletet napi keresletre bontjuk, és ez alapján készítjük el a termelési tervet. 20 munkanapos 
hónapot feltételezve A termékből napi 20 db-ra van szükség. A napi 20 darabos keresletű A 
termékre 8 órás (480 perc) munkanapot feltételezve 24 perc lesz az ütemidő, azaz 24 percenként 
kell egy-egy terméket elkészíteni. B termék ütemideje 12 perc, míg C terméké 48 perc lesz. 
Vagyis 48 perc alatt 2 A, 4 B és 1 C terméket kell legyártani, lehetőleg az egy darabos áramlás 
elve alapján. 
Jól érzékelteti a két megközelítés közötti különbséget, ha feltételezzük, hogy egy vállalat 5 
darabos megrendelést kap a C termékre. A hagyományos rendszerben – a termékek ábécé 
sorrendjét tartva – elképzelhető, hogy C termék gyártása csak folyó hónap 17. munkanapján 
indul. A simítást alkalmazó vállalatnál már az első munkanap végén leszállítható ez a mennyiség. 
A simítás fokának növelésével javítható a rugalmas reagálás képessége, amelynek alapvető 
feltétele az átállási idő csökkentése. 

Nagy sorozatok  
(1 ciklus) 

Kis sorozatok  
(4 ciklus) 

Simítás  
(200 ciklus) 

400 A 
800 B 
200 C 

100 A 
200 B 
50 C 

BABCBAB 

Forrás: Vörösmarty, 1999: 217-218. old. és Slack és társai, 2004: 537. old. alapján Losonci, 2014: . old. 
 
A termeléskiegyenlítő tábla beosztása – egy egyszerű algoritmus 
A sorokon a termelés kiegyenlítése a termeléskiegyenlítő tábla segítségével történik. 
A termelést akkor tekintjük kiegyenlítettnek, ha az adott műszak  
(1) minden időszakában egyenlő mennyiséget (feltételezve, hogy azonos a munkaigény) gyártunk 
és  
(2) adott műszakban az egyes típusok eloszlása is egyenletes.  
A műszakon belüli időszak hossza (pl. óra) adja a termelés ritmusát. Azaz a termelés a tábla 
alapján óránként kap utasítást a gyártásra. 
Cégünk egyik sora 001, 002 és 003 kódú terméket gyárt. Ezek azonos termékek, csak a színük 
különböző. Cégünk az 1. feltételnek megfelelően összesen 8 darab terméket gyárt ezen a soron 1 
műszakban (8 óra). 
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A termeléstervezés nagyon sok lehetőségre felkészült. A termelési terveket a mindenkori vevői 
igények szerint „átkódolják”. Ennek az az oka, hogy ugyanúgy előfordul, hogy 001 termékből 
kell négy és 003 termékre nincsen igény, mint fordítva. Az egyenletes ütem biztosítására az 
alábbi algoritmust használják: A terméknek nevezik a legnagyobb igényt, B terméknek a második 
legnagyobb igényt, C terméknek a legkisebb igényt. Praktikusan, ha beérkezik egy 4 db 001, 3 db 
002 és 1 db 003 igény, akkor tervezési szempontból megfelel 4 db 003, 3 db 002 és 1 db 001 
igénynek. 
Alábbi táblázat bal oldalán a sorok 4 különböző vevői igényt mutatnak. Az adott vevői igény 
összetételét mutatja A, B, és C oszlop. 
A jobb oldalon található termeléskiegyenlítő tábla óránként került beosztásra. Így műszakon 
belül az egyes termékekkel kapcsolatban a termelés óránként kap gyártási utasítást. Az eltérő 
vevői igényekben megjelenő termékek itt már egyenletesen oszlanak el. 
 

 órák 
Vevői igény A B C  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. vevői igény 4 4 0  A B A B A B A B 

2. vevői igény 4 3 1  A B A B C A B A 

3. vevői igény 4 2 2  A B A C A B A C 

4. vevői igény 3 3 2  A B C A B C A B 

Forrás: Kanban rendszer működése – üzleti szimuláció (2013) TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 projekt 
Forrás: Kanban, Zsebedben a lean sorozat, KAIZEN PRO Kft., 2012, ISBN 978-963-89620-6-5 p. 35-37 alapján 

Mintafeladat 

Termelésünkben 1 műszakban (8 óra) 16 termék legyártását tervezzük. A típusú termékhez 8 
kanban kártya, B típusú termékhez 6 kanban kártya, C típusú termékhez 2 kanban kártya tartozik. 

a) Hogyan osztaná be a termeléskiegyenlítő táblát, ha óránként akarunk utasítást adni a 
termelésre? 

b) Miben térnek el a lehetséges megoldások? 

Megoldás 

a) Hogyan osztaná be a termeléskiegyenlítő táblát, ha óránként akarunk utasítást adni a 
termelésre? 

Kiegyenlítés 
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Alapadatok 
Vezessük fel az alapinformációkat egy táblázatba. 

Típus 
Kártyák 
száma 

A 8 
B 6 
C 2 

Össz. 16 

1. lépés: Annyi további oszlopot rajzolunk, amilyen gyakran ki akarjuk adni a termelésnek a 
gyártási utasítást. Jelen példában 1 műszakon belül óránként adunk ki utasítást. Vagyis minden 
egyes órához kapcsolunk egy-egy oszlopot és mindösszesen 8 oszlopot rajzolunk. (Plusz egy 
segédoszlopot: Kártya/rekesz.) 

 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8          
B 6          
C 2          

Össz. 16          

2. lépés: Számoljuk ki a Kártya/rekesz arányokat az egyes típusoknál és adjuk össze ezeket a 
számokat! Így megtudjuk, hogy egyenletesen elosztva mennyi kártya kerülne az egyes 
rekeszekbe, ha nem törődnénk a tört számokkal. 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/rekesz 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8 8/8 = 1         
B 6 6/8 = 0,75         
C 2 2/8 = 0,25         

Össz. 16 2         

3. lépés: Másoljuk át az 1. oszlopba a 2. lépésben kiszámított számokat. 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8 8/8 =  
1 

8/8 =  
1 

       

B 6 6/8 = 
0,75 

6/8 = 
0,75 

       

C 2 2/8 = 
0,25 

2/8 = 
0,25 

       

Össz. 16 2 2        
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4. lépés: Az utolsó sor árulja el, hogy az adott oszlopban hány kártyát kell kijelölni. Az 1. órához 
tartozó oszlopban 2 kártyát kell kijelölni. Azokat a típusokat választjuk, amelyek a két 
legnagyobb értékkel szerepelnek. 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8 8/8 =  
1 

8/8 = 1        

B 6 6/8 = 
0,75 

6/8 = 
0,75 

       

C 2 2/8 = 
0,25 

2/8 = 
0,25 

       

Össz. 16 2 2        

5. lépés: A következő, 2. óra oszlopába írjuk be az előző oszlop értékeit. Ehhez a számhoz adjuk 
hozzá a Kártya/rekesz értéket. Végül, ha előző oszlopban felhasználtunk kártyát, akkor annak 
értékét levonjuk. A 4. lépésnél ismertetett módon a két legnagyobb érték kiválasztásával 
határozzuk meg, hogy hol kell kártyát elhelyezni.  

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya
/ 

rekesz 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8 8/8 =  
1 

8/8 = 1 1 + 1 – 1 = 1       

B 6 6/8 = 
0,75 

6/8 = 0,75 0,75 + 0,75 – 
1 = 0,5 

      

C 2 2/8 = 
0,25 

2/8 = 0,25 0,25 + 0,25 = 
0,5 

      

Össz. 16 2 2 2       

A továbbiakat 4. és 5. lépésben ismertetett módon számoljuk ki. 

A 3. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8 8/8 = 1 8/8 = 1 1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

     

B 6 6/8 = 
0,75 

6/8 = 
0,75 

0,75 + 
0,75 – 1 

= 0,5 

0,5 + 
0,75 – 1 
= 0,25 

     

C 2 2/8 = 
0,25 

2/8 = 
0,25 

0,25 + 
0,25 = 

0,5 

0,5 + 
0,25 = 
0,75 

     

Össz. 16 2 2 2 2      
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A 4. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8 8/8 = 1 8/8 = 1 1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

    

B 6 6/8 = 
0,75 

6/8 = 
0,75 

0,75 + 
0,75 – 1 

= 0,5 

0,5 + 
0,75 – 1 
= 0,25 

0,25 + 
0,75 = 

1 

    

C 2 2/8 = 
0,25 

2/8 = 
0,25 

0,25 + 
0,25 = 

0,5 

0,5 + 
0,25 = 
0,75 

0,75 + 
0,25 – 1 

= 0 

    

Össz. 16 2 2 2 2 2     

Az 5. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8 8/8 = 1 8/8 = 1 1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

   

B 6 6/8 = 
0,75 

6/8 = 
0,75 

0,75 + 
0,75 – 1 

= 0,5 

0,5 + 
0,75 – 1 
= 0,25 

0,25 + 
0,75 = 

1 

1 + 
0,75 – 1 
= 0,75 

   

C 2 2/8 = 
0,25 

2/8 = 
0,25 

0,25 + 
0,25 = 

0,5 

0,5 + 
0,25 = 
0,75 

0,75 + 
0,25 – 1 

= 0 

0 + 
0,25 = 
0,25 

   

Össz. 16 2 2 2 2 2 2    

A 6. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8 8/8 = 1 8/8 = 1 1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

  

B 6 6/8 = 
0,75 

6/8 = 
0,75 

0,75 + 
0,75 – 1 

= 0,5 

0,5 + 
0,75 – 1 
= 0,25 

0,25 + 
0,75 = 

1 

1 + 
0,75 – 1 
= 0,75 

0,75 + 
0,75 – 1 

= 0,5 

  

C 2 2/8 = 
0,25 

2/8 = 
0,25 

0,25 + 
0,25 = 

0,5 

0,5 + 
0,25 = 
0,75 

0,75 + 
0,25 – 1 

= 0 

0 + 
0,25 = 
0,25 

0,25 + 
0,25 = 

0,5 

  

Össz. 16 2 2 2 2 2 2 2   
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A 7. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8 8/8 = 1 8/8 = 1 1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

 

B 6 6/8 = 
0,75 

6/8 = 
0,75 

0,75 + 
0,75 – 1 

= 0,5 

0,5 + 
0,75 – 1 
= 0,25 

0,25 + 
0,75 = 

1 

1 + 
0,75 – 1 
= 0,75 

0,75 + 
0,75 – 1 

= 0,5 

0,5 + 
0,75 – 1 
= 0,25 

 

C 2 2/8 = 
0,25 

2/8 = 
0,25 

0,25 + 
0,25 = 

0,5 

0,5 + 
0,25 = 
0,75 

0,75 + 
0,25 – 1 

= 0 

0 + 
0,25 = 
0,25 

0,25 + 
0,25 = 

0,5 

0,5 + 
0,25 = 
0,75 

 

Össz. 16 2 2 2 2 2 2 2 2  

A 8. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 8 8/8 = 1 8/8 = 1 1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

1 + 1 – 
1 = 1 

B 6 6/8 = 
0,75 

6/8 = 
0,75 

0,75 + 
0,75 – 1 

= 0,5 

0,5 + 
0,75 – 1 
= 0,25 

0,25 + 
0,75 = 

1 

1 + 
0,75 – 1 
= 0,75 

0,75 + 
0,75 – 1 

= 0,5 

0,5 + 
0,75 – 1 
= 0,25 

0,25 + 
0,75 = 

1 
C 2 2/8 = 

0,25 
2/8 = 
0,25 

0,25 + 
0,25 = 

0,5 

0,5 + 
0,25 = 
0,75 

0,75 + 
0,25 – 1 

= 0 

0 + 
0,25 = 
0,25 

0,25 + 
0,25 = 

0,5 

0,5 + 
0,25 = 
0,75 

0,75 + 
0,25 – 1 

= 0 
Össz. 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

A termeléskiegyenlítő táblában az alábbi rekeszekben lesznek kártyák 

Típus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
A 1 1 1 1 1 1 1 1 
B 1 1  1 1 1  1 
C   1    1  

 
b) Miben térnek el a lehetséges megoldások? 

Jelen tábla kiszámításánál ha B és C típusú terméknél is 0,5 állt, akkor B típusú termékhez 
helyeztünk egy kártyát. A C típusú termék gyártása így egy órával később kezdődött meg. 
Dönthettünk volna fordítva is. A változás tehát annyi lett volna, hogy 2. és 3. órákban és 6. és 7. 
órákban megcserélődik a két termék gyártása. 

Gyakorló feladatok 

1. feladat: 
Termelésünkben 1 műszakban (8 óra) 16 termék legyártását tervezzük. A típusú termékhez 4 
kanban kártya, B típusú termékhez 5 kanban kártya, C típusú termékhez 7 kanban kártya tartozik. 
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a) Hogyan osztaná be a termeléskiegyenlítő táblát, ha óránként akarunk utasítást adni a 
termelésre? 

b) Miben térnek el a lehetséges megoldások? 
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II.7. A termelés ütemezése és irányítása 

Az üzemi szintű irányítás feladata az egyes konkrét rendelések és a termelési rendszer 
rendelkezésre álló erőforrásai közötti összhang megteremtése. A megfelelő erőforrások 
biztosításáról a megelőző tervezési fázisoknak kell gondoskodni. Az üzemi szintű 
termelésirányítás egyik fontos eleme a termelési feladatok ütemezése, mely az elvégzendő 
munkák sorrendjének és munkába vételi időpontjának meghatározását jelenti meghatározott 
célkritériumok alapján. Az ütemezés a megmunkálási folyamat bonyolultságával, illetve a 
gyártott, vagy feldolgozott termékek körének bővülésével párhuzamosan egyre nehezebbé válik. 
Az ütemezés lehet statikus, vagy dinamikus, történhet előre, illetve hátrafelé. 
Feladatgyűjteményünkben a statikus, előre történő és gépkorlátos ütemezést vizsgáljuk.  
Az ütemezés úgynevezett prioritási szabályok alapján történik. A leggyakoribb prioritási 
szabályok a FCFS (elsőnek beérkező elsőként feldolgozva), a legrövidebb műveleti idő szerinti 
ütemezés, vagy a legszorosabb határidővel rendelkező megmunkálási feladat ütemezése 
elsőként, illetve a kritikus hányad szerinti ütemezés. A feladatgyűjteményben szereplő feladatok 
többsége egy gépes termelési rendszerre vonatkozik. Kétgépes termelési rendszer esetén a 
legrövidebb megmunkálási időt biztosító ütemezési szabály a Johnson–szabály, amely bizonyos 
feltételek esetén kiterjeszthető háromgépes rendszerre is. 
Nincs legjobb prioritási szabály, vagy egyetlen jó megoldás. Az ütemezést mindig az adott 
célstruktúra szerint kell kiválasztanunk. A választható célkritériumok lehetnek idő, vagy érték 
alapúak. Idő alapú kritériumok közé tartozik például a várakozási idő, vagy az átfutási idő 
minimalizálása, de ide tartozik az átlagos, vagy összes késés, illetve a késő munkadarabok 
számának minimalizálása. Érték alapú kritériumok a termelésközi készlet, vagy a termelési 
költség minimalizálása, a vevők sorrendjének figyelembe vétele az ütemezési sorrend 
meghatározásakor. A különféle prioritási szabályok közötti választást segíti, ha tudjuk, hogy 
például a legrövidebb műveleti idő szerinti ütemezés eredményezi a legkisebb termelésközi 
készletköltséget, a Moore algoritmus pedig a késő feladatok számát minimalizálja. 

Mintafeladatok 

1. mintafeladat 

A Karbantartó Kft. többek között motorok javításával foglalkozik. Jelenleg öt motor vár 
javításra, de a cégnek csak egy olyan szakképzett embere van, aki megfelelően el tudja végezni a 
feladatokat, illetve irányíthatja a munkát. A hiba okát és a javítás várható időszükségletét már 
mind az öt motor esetében megállapították, és a megrendelőknek is megmondták, hogy mikor 
jöhetnek a megjavított motorokért (az erre vonatkozó információkat órában kifejezve a mellékelt 
táblázat tartalmazza). 
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Motor 
tulajdonosa 

Szükséges 
munkaidő 

Ígért határidőig hátralévő idő, 
üzemórában  

Rozsos Péter 8 10 
Lukács Bt. 6 12 
Bodor Zsolt 15 20 
Erdei Kft. 3 18 
Tiszai Bt. 12 22 

a) Határozza meg a feladatok ütemezését a legrövidebb műveleti idő és a legszorosabb határidő 
elve szerint! Számítsa ki az átlagos késést és az átlagos tartalékidőt (határidő előtti befejezés), 
valamint a termelésközi készlet és a teljes készlet átlagos nagyságát! Határozza meg, hogy 
egy motor átlagosan mennyi időt tölt a rendszerben (= átlagos átfutási idő). A termelésközi 
készletet ebben az esetben a javításra váró és a javítás alatt álló motorok jelentik. A javításra 
váró, a javítás alatt álló és a már megjavított, de még el nem vitt motorok együttesen alkotják 
a teljes készletet. Tételezzük fel, hogy a megrendelők az ígért határidőre jönnek a motorért, 
késés esetén pedig a javítás befejezésekor azonnal elviszik azt. 

b) Hasonlítsa össze a két ütemezést! 

Megoldás 

a) A legrövidebb műveleti idő szerint ütemezve 

Motor 
tulajdonos 

Munka 
kezdete 

Műve-
leti idő 

Munka 
befeje-

zése 

Átfutá-
si idő 

Ígért 
határidő 

Áta-
dás 

Tartási 
idő 

Késés 

Erdei 0 3 3 3 18 18 15 0 
Lukács 3 6 9 9 12 12 3 0 
Rozsos 9 8 17 17 10 17 0 7 
Tiszai 17 12 29 29 22 29 0 7 
Bodor 29 15 44 44 20 44 0 24 
Össz.    102  120 18 38 
Átlag       3,6 7,6 

Átlagos átfutási idő: 102/5=20,4 óra 
Átlagos termelésközi készlet: 102/44=2,32 motor 
Átlagos készlet összesen: 120/44=2,73 motor 

A legszűkebb határidő szerint ütemezve 

Motor 
tulajdonos 

Munka 
kezdete 

Műve-
leti idő 

Munka 
befeje-

zése 

Átfutá-si 
idő 

Ígért 
határidő 

Áta-
dás 

Tartási 
idő 

Késés 

Rozsos 0 8 8 8 10 10 2 0 
Lukács 8 6 14 14 12 14 0 2 
Erdei 14 3 17 17 18 18 1 0 
Bodor 17 15 32 32 20 32 0 12 
Tiszai 32 12 44 44 22 44 0 22 
Össz.    115  118 3 36 
Átlag       0,6 7,2 

Átlagos átfutási idő: 115/5=23 óra 
Átlagos termelésközi készlet: 115/44=2,61 motor 
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Átlagos készlet összesen: 118/44=2,68 motor 

Az átlagos termelésközi készletet úgy kaptuk meg, hogy az egyes feladatok átfutási (azaz 
termelési rendszerben töltött) időinek összegét elosztottuk az összes műveleti idővel. 
Hasonló a teljes készletre vonatkozó számítás is, de itt az átfutási idő helyett a 
megrendelőnek való átadásig eltelt időt kell figyelembe vennünk. 

b) A két ütemezést összehasonlítva látható, hogy a legrövidebb műveleti idő szabály mellett 
alacsonyabb az átlagos termelésközi készlet. A legszorosabb határidő alapján történő 
ütemezés jobb kiszolgálást jelent, mivel mind az átlagos késés, mind a maximális késés 
kisebb. Az átlagos készlet is ekkor alacsonyabb, mivel kevesebbet kell várni, hogy a 
tulajdonosok elvigyék az elkészült motorokat. A legrövidebb műveleti idő szerinti ütemezés 
ugyan gyorsabban „átnyomja“ a megrendeléseket a rendszeren, de ez készlet szempontból 
csak akkor jelent előnyt, ha az ígért határidőnél korábban megtörténhet az átadás (pénzügyi 
oldalról tekintve pedig a számlázás és a fizetés is). 

2. mintafeladat 

Egy üzemben a következő feladatok ütemezéséről kell dönteni: 

Rendelés Műveleti idő (nap) Határidő (nap) 
A 8 10 
B 6 12 
C 3 16 
D 15 25 
E 12 20 

Alakítsa ki a feladatok ütemezését a kritikus hányad szabálya szerint! 

Megoldás 

A kritikus hányad ütemezési szabály logikája szerint minél nagyobb egy feladat esetében a 
megmunkálás idő és a rendelkezésre álló idő hányadosa (azaz minél hosszabb a megmunkálási 
idő a rendelkezésre álló időhöz képest), annál hamarabb kell, hogy az megmunkálásra kerüljön. 
A kritikus hányadot ezek szerint megkapjuk, ha a megmunkálási időt osztjuk a rendelkezésre álló 
idő értékével. A rendelkezésre álló idő nem más, mint a határidő és a munkafolyamatba vétel 
aktuális idejének különbsége. Végezzük el az ütemezést e logikát követve! 

1. lépés 
Az aktuális idő = 0, hiszen most indítjuk a munkafolyamatot. A rendelkezésre álló idő = határidő 
– aktuális idő, tehát az első lépésben a rendelkezésre álló idő egyenlő a határidővel. 
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Rendelés Műveleti idő 

(nap) 
Határidő 

(nap) 
Rendelkezésre 
álló idő (nap) 

Kritikus 
hányad 

A 8 10 10   8/10 = 0,8 
B 6 12 12   6/12 = 0,5 
C 3 16 16   3/16 = 0,2 
D 15 25 25 15/25 = 0,6 
E 12 20 20 12/20 = 0,6 

A táblázatból látszik, hogy a kritikus hányad az A termék esetén a legnagyobb, tehát az A 
terméket ütemezzük elsőként. 

2. lépés 
Az aktuális idő = 8 (azaz A termék megmunkálási ideje), hiszen csak ezt követően kerülhet 
megmunkálásra a következő termék.  

Rendelés Műveleti idő 
(nap) 

Határidő 
(nap) 

Kritikus 
hányad 

B 6 12   6/(12-8) = 1,5 
C 3 16   3/(16-8) = 0,375 
D 15 25 15/(25-8) = 0,88 
E 12 20 12/(20-8) = 1 

A kritikus hányad értéke legmagasabb a B termék esetében, tehát a B terméket ütemezzük 
másodikként. 

3. lépés 
Az aktuális idő =14 (azaz A és B termék megmunkálási idejének összege), hiszen csak ezt 
követően kerülhet megmunkálásra a következő termék. 

Rendelés Műveleti idő 
(nap) 

Határidő 
(nap) 

Kritikus 
hányad 

C 3 16   3/(16-14) = 1,5 
D 15 25 15/(25-14) = 1,36 
E 12 20 12/(20-14) = 2 

A kritikus hányad az E terméke esetén a legmagasabb, tehát az E terméket ütemezzük 
harmadiknak. 

4. lépés 
Az aktuális idő =26 (azaz A, B és E termék megmunkálási idejének összege). 

Rendelés Műveleti idő 
(nap) 

Határidő 
(nap) 

Kritikus 
hányad 

C 3 16   3/(16-26) 
D 15 25 15/(25-26) 

Mint látható, a kritikus hányad értéke mindkét esetben negatív. Jegyezzük meg, hogy ilyenkor az 
összes negatív értékkel rendelkező feladatot egy körben ütemezzük a legrövidebb megmunkálási 
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idő szabály szerint! Ezek szerint negyedikként a C feladatot, végül ötödikként a D feladatot 
soroljuk be. 

Az ütemezési sorrend tehát: A, B, E, C, D 

3. mintafeladat 

Végezze el a következő feladatok ütemezését a Moore algoritmus szabályai szerint! 

Feladatok Határidő 
(nap) 

Megmunkálási 
idő (nap) 

A 10 8 
B 12 6 
C 16 3 
D 25 15 
E 20 12 

Megoldás 

A Moore algoritmus célja a késedelmes feladatok számának minimalizálása. Ennek megfelelően 
az ütemezés azt a logikát követi, hogy az egyes feladatok a határidő szerint kapnak prioritást, 
illetve, hogy az ebben a prioritási sorrendben mindenképpen késedelmes feladatok az ütemezési 
sorrend végére kerülnek. Nézzük az eljárás konkrét lépéseit! 

1. lépés 
Állítsuk az egyes feladatokat a határidő szerint sorrendbe, majd a megmunkálási idő alapján az 
adott sorrendre vonatkozóan számítsuk ki a befejezés időpontjai! 

Feladatok Határidő 
(nap) 

Megmunkálási 
idő (nap) 

Befejezés ideje 
(nap) 

A 10 8 8 
B 12 6 14 
C 16 3 17 
E 20 12 29 
D 25 15 44 

A Moore algoritmus szerint keressük meg a határidő szerinti sorrend alapján kapott első késő 
feladatot. Példánkban ez a B feladat. Ezt követően megnézzük, hogy az első késő, illetve azt 
megelőző feladatok közül melyik rendelkezik a leghosszabb megmunkálási idővel. Esetünkben 
ez az A feladat 8 nappal. Ezt a feladatot a késő feladatok halmazába rakjuk, melyet majd a 
határidőre elkészült feladatok halmazát követően fogunk ütemezni. Késő feladatok halmaza: A 
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2. lépés 
Az A feladatot elhagyva, de a maradék feladatok eddigi, határidő szerinti sorrendjét megtartva 
újból számoljuk ki a befejezési időket! 

Feladatok Határidő 
(nap) 

Megmunkálási 
idő (nap) 

Befejezés ideje 
(nap) 

B 12 6 6 
C 16 3 9 
E 20 12 21 
D 25 15 36 

Ismételjük meg a fenti eljárást, keressük meg az első késő feladatot. Most ez az E feladat lesz. Az 
első késő, illetve az azt megelőző feladatok közül most az E feladat rendelkezik a leghosszabb 
megmunkálási idővel (12 nap), tehát ezt fogjuk a késő feladatok halmazába rakni. 
Késő feladatok halmaza: A, E 

3. lépés 
Az E feladatot elhagyva, de a maradék feladatok eddigi, határidő szerinti sorrendjét megtartva 
újból számoljuk ki a befejezési időket! 

Feladatok Határidő 
(nap) 

Megmunkálási 
idő (nap) 

Befejezés ideje 
(nap) 

B 12 6 6 
C 16 3 9 
D 25 15 24 

Látjuk, hogy a maradék három feladat között a határidő szerinti ütemezési sorrend alapján már 
nincsen késedelmes feladat. Ezeknek az ütemezési sorrendjét tartsuk meg, a késő feladatok 
halmazának feladatait ezek után ütemezzük! Jegyezzük meg, hogy a késedelmes feladatok 
halmazán belüli sorrend tetszőleges, tehát a B, C, D, E, A ugyanúgy helyes megoldás, mint a B, 
C, D, A, E. A gyakorló feladatok megoldási kulcsában a késő feladatok halmazán belüli 
ütemezési sorrendet úgy adjuk meg, ahogyan a sorrend a számítás során adódott. 

A Moore algoritmus alapján kapott ütemezési sorrend tehát:  B, C, D, A, E 
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4. mintafeladat 

Móricka vállalatánál tűz volt és emiatt 5 gép meghibásodott. A gépek megjavítása érdekében a 
következőket kell tenni: 

• a gépek javítóműhelybe szállítása, 
• a hibák kijavítása. 

Adott az egyes műveletek időigénye: 

Gép Szállítás (óra) Javítás (óra) 
M1 12 22 
M2 4 5 
M3 5 3 
M4 15 16 
M5 10 8 

A vállalat addig működésképtelen, amíg a gépeket meg nem javítják. Mit javasol, milyen 
sorrendben lássanak neki a gépek javításának, hogy minél hamarabb elkezdődjön a termelés? 
Mikor indulhat a gyár? 

Megoldás 

A sorrend a Johnson-szabály alkalmazásával határozható meg, melynek logikája a következő: az 
1. gépről az elején kerüljön át minél hamarabb munkadarab a 2. gépre, hogy az is el tudja kezdeni 
a munkát. A végén viszont, ha az 1. gép az összes feladattal végzett, ne kelljen már túl sokat 
várni arra, hogy a 2. gép is befejezze a megmunkálást. E logika szerint az alkalmazás első lépése, 
hogy keressük meg az összes megmunkálási idő közül a legalacsonyabbat. Példánkban ez 3 óra 
az M3 feladatnál a 2. gépen. Amennyiben ez a legkisebb érték az első gép megmunkálási ideje, 
úgy ütemezzük elsőként, ha a második gépé, akkor ütemezzük utolsóként. Példánkban a 3 órás 
érték a 2. gép megmunkálás ideje, tehát az M3-as feladatot utolsóként ütemezzük. Ismételjük 
meg az eljárást, keressük meg a még nem ütemezett feladatok legalacsonyabb megmunkálási 
idejét. Példánkban ez 4 óra, ami az M2 feladat első gépen szükséges megmunkálási ideje. Ezt 
tehát elsőként ütemezzük. A következő legalacsonyabb megmunkálási idő 8 óra, ami az M5-ös 
feladat 2. gépen szükséges ideje. Ezt a feladatot tehát a utolsóként, de M3 előtt ütemezzük. A 
Jonson-szabály alkalmazásával kapott végső sorrend tehát : M2, M1, M4, M5, M3 

Sorrend 
Megmunkálási idő 

1. gépen 
Megmunkálási idő 

2. gépen 
M2 4 5 
M1 12 22 
M4 15 16 
M5 10 8 
M3 5 3 
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A gyár indulásának meghatározásához érdemes a két gép kezdési és befejezési időit táblázatba 
foglalni! A termelés tehát 65 óra múlva indulhat. 

1. gép 2. gép Sorrend 
Kezdés Befejezés Kezdés Befejezés 

M2 0 4 4 9 
M1 4 16 16 38 
M4 16 31 38 54 
M5 31 41 54 62 
M3 41 46 62 65 

5. mintafeladat 

A Jancsi és Juliska Bt. Mézeskalács készítéssel foglalkozik. Jancsi végzi a mézeskalácstészta 
előkészítését és a sütést, míg Juliska a megsült formákat díszíti. Egyetlen sütőjük van és 
egyszerre csak egyetlen formát sütnek, és egyikük sem vállal át semmit a másik munkájából. A 
sütőre végig felügyelni kell, így Jancsi nem kezdhet bele az újabb forma előkészítésébe, míg az 
előző formák meg nem sültek. Holnapra 5 megrendelést kell teljesíteniük.  
a) Milyen sorrendben lássanak hozzá, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elkészüljenek? 
b) Hogyan befolyásolja az ütemezést, ha Juliska vállalja a sütő felügyeletét, tehát Jancsi csak az 

előkészítést végzi, Juliska pedig a sütést, majd a díszítést? 

Előkészítés Sütés Díszítés Rendelés 
Munkaidő szükséglete (perc) 

Mézeskalácsszívek 30 30 30 
Huszárok 25 30 45 
Teasütemény 5 20 20 
Karácsonyfadíszek 35 30 15 
Mézeskalács házikók 55 40 10 

Megoldás 

Valójában két munkafolyamatról van szó, hiszen a három munkafázist két személy, Jancsi és 
Juliska végzi. Ennek megfelelően az időszükségleteket összevonva az egyes megrendelések 
munkaigénye a következő: 

 

Jancsi feladatai Juliska feladatai Megrendelés 
időszükséglet (perc) 

Mézeskalács szívek 60 30 
Huszárok 55 45 
Teasütemény 25 20 
Karácsonyfadíszek 65 15 
Mézeskalács házikók 95 10 
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A rendelésteljesítés sorrendje a Johnson-szabály alapján:  

Sorrend 
Megmunkálási idő 

1. gépen 
Megmunkálási idő 

2. gépen 
Huszárok 55 45 
Mézeskalács szívek 60 30 
Teasütemény 25 20 
Karácsonyfadíszek 65 15 
Mézeskalács házikók 95 10 

Ekkor 310 perc szükséges az öt rendelés teljesítéséhez. (Minthogy az 1. gép összes időeleme 
hosszabb, mint a 2. gépé, ezért elég az 1. gép megmunkálási időit összeadni, és a 2. gép utolsó 
idejét hozzáadni.) A második esetben az időszükséglet alakulása: 

Jancsi feladatai Juliska feladatai Megrendelés 
időszükséglet (perc) 

Mézeskalács szívek 30 60 
Huszárok 25 75 
Teasütemény 5 40 
Karácsonyfadíszek 35 45 
Mézeskalács házikók 55 50 

Ebben az esetben a következő rendelésteljesítési sorrend adódik a Johnson-szabály segítségével: 

Sorrend 
Megmunkálási idő 

1. gépen 
Megmunkálási idő 

2. gépen 
Teasütemény 5 40 
Huszárok 25 75 
Mézeskalács szívek 30 60 
Karácsonyfadíszek 35 45 
Mézeskalács házikók 55 50 

Ekkor 275 perc alatt készülnek el, tehát ilyen munkamegosztás mellett kedvezőbb ütemezés 
valósítható meg. (Minthogy a 2. gép összes időeleme hosszabb, mint az 1. gépé, ezért elég a 2. 
gép megmunkálási időit összeadni, és az 1. gép első idejét hozzáadni.) 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat 

Egy autószerelő műhelyben 5 autó vár nagyobb javításra. A következő táblázat a javítás várható 
idejét tartalmazza, valamint azt, hogy mikorra ígérték a tulajdonosnak, hogy átveheti a kész 
gépkocsit. A műveleti idők és a határidők órában vannak megadva (a határidő azt mutatja, hogy 
hány munkaóra múlva kell átadni az autót). Az autókat a beérkezés sorrendjében írtuk fel a 
táblázatba. 

Autók 
Javítás várható  
Időszükséglete 

Határidő 

A piros Lada 12 15 
B ezüst Audi 6 24 
C fehér Trabant 14 20 
D kék Renault 3 8 
E bordó Opel 7 6 

Milyen sorrendben lássanak hozzá a javításhoz? Alkalmazza a 
a) legrövidebb műveleti idő, illetve 
b) a legszorosabb határidő prioritási szabályokat és értékelje a kapott ütemezési sorrendet az 

átlagos átfutási idő, az átlagos késés és a késő feladatok száma alapján! 

2. feladat 

Egy üzemben olyan termékeket állítanak elő, amelyek kétgépes megmunkálást igényelnek. Az 
üzemnek jelenleg hat termékre van megrendelése. 

Megmunkálási idő (hét) Termékek 
1. gép 2. gép 

A 3 4 
B 10 9 
C 7 8 
D 8 9 
E 2 4 
F 11 10 

Határozza meg a Johnson-szabály segítségével a feladatok elvégzésének sorrendjét és a 
rendelések teljesítéséhez feltétlenül szükséges minimális időt! 
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3. feladat 

Egy nyelviskolában két feltétele van a hallgatók felvételének. A jelentkezőknek először nyelvi 
meghallgatáson kell részt venni, ami alapján csoportokba sorolják őket. Ezután kell befizetniük a 
kurzus díját. Jelenleg hat jelentkező várakozik a meghallgatásra. A lebonyolításhoz szükséges 
várható időket (percekben kifejezve) az egyes jelöltek esetében az alábbi táblázat mutatja.  

Jelölt Meghallgatás Befizetés 
A 4 6 
B 7 1 
C 5 8 
D 3 6 
E 12 6 
F 2 9 

Milyen sorrendben engedné a meghallgatásra az egyes jelentkezőket, ha minimalizálni akarja az 
egész folyamat idejét? Mennyi lesz ez az idő? 

4. feladat 

Mekk Elek ékszerész fiókjában öt megrendelés lapul. A megrendelésekre vonatkozó adatokat az 
alábbi táblázat tartalmazza: 

Megrendelések 
Megmunkálási idő 

(nap) 
Határidő 

(nap) 
A 5 pár mandzsettagomb 13 15 
B 10 jegygyűrű 7 8 
C 5 bross 10 16 
D 4 szivartartó 15 20 
E hat pár fülbevaló 8 18 

Milyen sorrendben teljesítse a megrendeléseket, ha  
a) saját szabadidejét előtérbe helyezve az összes átfutási időt kívánja minimalizálni? 
b) vevői elégedettségre törekszik a késő feladatok számának minimalizálásával? 
c) A legszorosabb határidő szerint veszi sorra a megrendeléseket? 
d) Forgótőke híján készletezési költségeinek csökkentésére törekszik? 
e) A fenti eredményeket vesse össze azzal az alternatívával, amikor a beérkezés sorrendjében lát 

neki a munkáknak. Az értékelés szempontjai: a késések száma, a késések ideje, a 
pontatlanság ideje és az átlagos átfutási idő legyen! 
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5. feladat 

A Jancsi és Juliska Bt. Mézeskalács készítéssel foglalkozik. Jancsi végzi a mézeskalácstészta 
előkészítését és a sütést, míg Juliska feladata a megsült formák feldíszítése. Egyetlen sütőjük van 
és egyszerre csak egyetlen formát sütnek, és egyikük sem vállal át semmit a másik munkájából. 
A sütőre végig felügyelni kell, így Jancsi nem kezdhet bele az újabb forma előkészítésébe, míg az 
előző formák meg nem sültek. Holnapra 5 megrendelést kell teljesíteniük. 

Előkészítés Sütés Díszítés Rendelés 
Munkaidő szükséglete (perc) 

Mézeskalácsszívek 10 30 45 
Huszárok 20 30 45 
Teasütemény 15 10 30 
Karácsonyfadíszek 30 10 15 
Mézeskalács házikók 50 20 20 

a) Milyen sorrendben lássanak hozzá, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elkészüljenek? 
b) Hogyan befolyásolja az ütemezést, ha Juliska vállalja a sütő felügyeletét, tehát Jancsi csak az 

előkészítést végzi, Juliska pedig a sütést, majd a díszítést? 

6. feladat 

Egy műhelyben a következő feladatokat kell teljesíteni: 

Rendelés Napok a határidőig Műveleti idő (nap) 
A 30 12 
B 20 5 
C 25 14 
D 12 3 
E 15 10 

Végezze el az egyes feladatok ütemezését a kritikus hányad szabály és a Moore algoritmus 
szerint! 

7. feladat 

Egy műhelyben a következő feladatokat kell teljesíteni: 

Rendelés Napok a határidőig Műveleti idő (nap) 
A 15 13 
B 14 7 
C 16 10 
D 23 15 

Végezze el az egyes feladatok ütemezését a kritikus hányad szabálya és a Moore algoritmus 
szerint! 
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8. feladat 
Küzdelmes időszak zajlik a Karib-tengeren, mely számos áldozatot követel a kalózok körében is. 
Ezt persze nem mindenki bánja, így Stan sem, akinek a koporsófaragó vállalkozása igencsak 
felpörgött. Stannek a táblázatban látható megrendeléseket kell teljesítenie: 

A Megrendelések Faragási idő (nap) A temetés tervezett 
időpontja (nap) 

B Egy havannai kereskedő 6 8 
C Barbossa kapitány 13 18 
D Egy helyi szabómester 5 20 
E Egy spanyol másodtiszt 9 14 
 Sao Feng kapitány 7 25 

Mielőtt nekikezdhetne a munkának, néhány váratlan esemény következik be: 
• Barbossa kapitányt rejtélyes vudupraktikákkal visszahozták az élők közé, így 

értelemszerűen a koporsóra sincs szüksége 
• A szabómester rokonai változtatásokat eszközöltek a koporsó díszítésében, ezért a 

kifaragás ideje 3 nappal nőni fog 
• Váratlanul elhalálozott Rőthajú Morgan kapitány, számos spanyol gálya kifosztója. 

Koporsóját 8 nap alatt tudja Stan kifaragni, a temetés pedig 12 nap múlva lesz esedékes. 
Morgan özvegyének bosszúszomjas természete legendás, és Stan tisztában van vele, hogy 
ez a megrendelés semmi szín alatt nem késhet (!!), ha még sokáig szeretne jó egészségben 
dolgozni. 

Segítsen Stannek meghatározni a megrendelések teljesítésének sorrendjét és az abból következő 
tényezőket, ha Stan a késések számát akarja minimalizálni: 

Rendelés Munka 
kezdete 

Műveleti 
idő 

Munka 
befejezte 

Átfutási 
idő 

Ígért 
határidő 

Átadás Tartási 
idő 

Késés 
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9. feladat 
Jones professzor a tavaszi szemeszter vége után szokásos dolgait – ostor, kalap, bőrdzseki, 
pisztoly, tarisznya – magához véve elindul nyári ereklyevadász körútjára.  Hat különböző 
helyszínt nézett ki magának, ahol  jobbnál-jobb régiségeket szerezhet a Marshall College 
múzeuma részére. Sajnos azonban nincs egyedül, más régészek és kincsvadászok is 
felbukkannak ezeken a helyeken. Emiatt sietnie kell, mert bizonyos idő eltelte után az ereklyét 
valaki más fogja megtalálni és Indy meg a múzeum hoppon marad. Az idei lehetőségek Indy 
régészkörútjára: 

 Ereklye Hely 
Kutatási 
idő (nap) 

Határidő, ami után 
valaki más már 

megtalálta az ereklyét 
(nap) 

A Frigyláda Avarisz 6 10 
B Kristálykoponya Eldorádó 7 18 
C Sankara kövei Pankot 8 23 
D Szent Grál Félhold kanyon 10 16 
E Nurhacsi hamvai Mandzsúria 9 30 
F Coronado keresztje Portugália 12 14 

Segítsen Indynek meghatározni az ereklyék begyűjtésének sorrendjét és kitölteni az alábbi 
táblázatot, ha Indy a lehető legtöbb ereklyét szeretné megtalálni a nyár folyamán: 

Rendelés Munka 
kezdete 

Műveleti 
idő 

Munka 
befejezte 

Átfutási 
idő 

Ígért 
határidő 

Átadás Tartási 
idő 

Késés 

         
         
         
         
         
         
         
 
Hogyan változik a sorrend, ha Indy 
 a) a kritikus hányad szabályát szeretné alkalmazni? 
 b) ha minél gyorsabban szeretné elvégezni a vizsgálatokat? 
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10. feladat 

OPT ütemezés 
 

A FELADAT 
A cél a legtöbb darab termék kiszállítása az alant olvasható feltételek mellett. Adjátok meg a 
számítás menetét, az ütemezést bemutató Gantt-ábrákat a nyolchetes periódusra, valamint a 
legyártott termékek mennyiségét! A folyamatot az ábrán tudjátok szemügyre venni! 
 
A FELTÉTELEK 

1. Mindhárom géptípusból (A, B és C) csak egyetlenegy darab áll rendelkezésre. 

2. A gépek átállítási ideje két művelet között 60 perc. 

3. A nyolchetes periódus ötnapos hetekből és 24 órás napokból áll. 

4. Korlátlan mennyiségű nyersanyag áll rendelkezésre. 

5. A nyolchetes periódus elején nincsen készlet a rendszerben. 

6. A termelésközi és késztermék készletek értékének meghatározásához tételezzük fel, hogy 
mindegyik alkatrész értéke 30.000 forint, amikor elkezdik felhasználni a termelésben. 
Mikor a 4 különböző alkatrész valamilyen egyforma mennyisége (pl. mindegyikből 20 
darab) eléri az összeszerelő részleget, az alkatrészeket azonnal összeszerelik, majd 
kiszállítják. A nyersanyagok és az összeszerelt termékek nem számítanak bele a 
készletértékelésbe. 

 
MINIMÁLISAN TELJESÍTENDŐ KRITÉRIUMOK 

1. A termelésközi és elkészült (de még össze nem szerelt) alkatrészek összértéke semmikor 
sem haladhatja meg a 15 millió forintot. 

2. Az összeszerelt termékekből minden héten legalább 140 darabot ki kell szállítani, 
valamint a negyedik hét végére legalább 680 darab terméknek el kell készülnie, amiket el 
is juttatunk a vevőknek. 
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III. Folyamat és minőség 
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III.1. Folyamatábrázolás – Klasszikus és funkcionális folyamattérkép 

 
A folyamattérkép (folyamatábrázolás) hagyományos jelrendszere 
A folyamatábrázolás során leggyakrabban alkalmazott jelölések a következők: 

Kezdő és 
végpont

Feladat

Döntés
igennem

Adatállomány

A Következő oldal

Dokumentum

Készlet

Információáramlás

Anyagáramlás

 
Tekintsük végig ezeknek a jelöléseknek a használatát egy egyszerű példán, a palacsintasütésen 
keresztül! 
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Mintafeladat 

1. mintafeladat (Palacsintasütés) 
Egy négytagú család (Apa, Anya, Zsolti, Gréti) elhatározzák, hogy a szombati ebédhez 
palacsintát sütnek. Ehhez elsőként egy szakácskönyv segítségével előkészítik a hozzávalókat és a 
szükséges eszközöket, majd ellenőrzik, hogy minden rendelkezésre áll-e. Amennyiben igen, 
akkor összekeverik a hozzávalókat, de ha nem, akkor le kell menniük a boltba és beszerezni a 
hiányzó összetevőt. 
 
Ezután következik a tészta sütése. Ehhez elsőként a serpenyőt kell felmelegíteniük, majd egy kis 
adag tésztát beleönteniük. Ha az első oldala megsült, akkor megfordíthatják, egyébként addig 
kell sütni, míg ez az oldala kész nem lesz. A másik oldalával ugyanígy járnak el, amikor kész, 
tányérra teszik. Ezt a folyamatot a tészta serpenyőbe öntésétől kezdve addig folytatják, ameddig 
van tészta. Ha az összes palacsintát kisütötték, akkor következhet a megtöltésük, ami a 
palacsintakészítés folyamatának utolsó feladata. 
 
Ha mindezt az előbb felsorolt folyamatábrázolási jelekkel szemléltetjük, akkor a következő 
ábrához jutunk: 

 
 



143 
 

Néhány magyarázat: 
• A szakácskönyv adatállomány ennek segítségével készítik elő a szükséges eszközöket, itt egy információáramlással 

találkozhatunk (szaggatott nyíl) 
• Ezután egy döntési pont következik: ha minden hozzávaló rendelkezésre áll (amelyeket készletről: a kamrából és a hűtőből 

készítettek elő), akkor folytathatják a serpenyő felmelegítésével, ellenkező esetben csak azután következik ez a feladat, miután a 
hiányzó alapanyagot beszerezték 

• A palacsinta oldalainak megsütése szintén döntési pont 
• A folyamatban van egy ciklus: a palacsintasütést a kis adag tészta serpenyőbe öntésétől kezdve addig kell folytatni, ameddig van 

még tészta. 

Start
Eszközök és 
hozzávalók 

elokészítése

Minden 
hozzávalónk 

van?

Lemegyünk a 
boltba

Hozzávalókat 
összekeverjük

Szakácskönyv

Kamra, 
huto

nem

Felmelegítjük a 
serpenyot

Kis adag tésztát 
öntünk a 

serpenyobe

Az elso 
oldala 

megsült?

Megfordítjuk
igen

nem
Tovább sütjük

Másik oldalát is 
megsütjük

KészTányérra tesszük
Van még 
tészta?

nem

igen

A másik 
oldala 

megsült?

nem
Tovább sütjük

igen

igen

Megtöltjük
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A funkcionális folyamattérkép 

 
Az előzőekben megismert folyamatábrázolást ki lehet egészíteni különböző szerepekkel. Ez nagyobb vállalatok esetén különösen 
fontos szemléltetési eszköz lehet, hiszen a folyamat egyes elemeinek ábrázolása mellett mindig hozzárendelhetjük az értük felelős 
személyeket, szervezeti egységeket. 
 
Gondoljuk végig ezt a palacsintasütés példáján! Tételezzük fel, hogy a példánkban szereplő négytagú család felosztja ennek az 
egyszerű folyamatnak az egyes részeit. Ennek megfelelően Zsolti fogja összeállítani a tésztát. Ha valami hiányzik otthonról, azért Apa 
megy le a boltba. Mivel a palacsintasütés a forró serpenyő miatt veszélyes, ezért a tésztát Anya süti ki. A négyéves Gréti is szeretne 
részt venni a család munkájában, ezért rá a palacsinták megtöltését bízzák.  Ezek alapján a palacsintasütés folyamatához 
hozzárendelhetjük a felelősöket is. Ezt ábrázolva: 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat: A Dell vevőkiszolgálási folyamata16 

Szinte mindegy, milyen cég logója van az eszközökön, mert úgyis mindent a Távol-Keleten gyártatnak a 
cégek. Az informatikában közhelyszámba megy ez a vélekedés, melynek természetesen van alapja, de - 
más közhelyekhez hasonlóan - csak egy része a valóságnak. Sok cég ugyanis a gyártás egy részének a 
kiadása mellett saját gyára(ka)t is működtet. Június elején a Dell Írországban működő EMF3 (European 
Manufacturing Facility) nevű, noteszgépeket, x86 alapú kiszolgálókat és asztali PC-ket előállító gyárába 
kaptunk meghívást. 

Az üzem a már hagyományosnak tekinthető J.I.T. (Just In Time) rendszerben működik, azaz nincs 
raktáron sem alkatrész, sem pedig késztermék. A közel és távol működő beszállítók pontosan abban az 
ütemben és mennyiségben szállítják az alkatrészeket, ahogyan szükséges, így a raktározási költségek őket 
terhelik, a becsomagolt készterméket pedig közvetlenül a gyártócsarnok oldalánál álló kamionokba 
rakják be. 

A gyár negyedóránként tölti le az új megrendelések adatbázisát, miközben szoftveres úton ellenőrzi, 
hogy érvényes konfigurációt választott-e a megrendelő. A letöltési és ellenőrzési folyamat nem tart 
tovább egy percnél. Ha nem érvényes a konfiguráció, akkor a szoftver egy automatikus válaszüzenetet 
küld a megrendelőnek, hogy módosítania szükséges megrendelését. Ha érvényes a konfiguráció, akkor a 
gyártás egy vonalkód kinyomtatásával kezdődik (fél perc), ez kerül arra a dobozra, amelybe az első 
lépcsőben összeválogatják a konfigurációhoz szükséges alkatrészeket. Az alkatrészek összeválogatása jól 
átgondolt elhelyezésüknek köszönhetően a legrosszabb esetben sem vesz 5 percnél több időt igénybe. 
Ezekből egy ember rakja össze a gépet, és ő végzi az alaptesztelést is. Egy noteszgép összeszerelése 
nagyjából 10-12 percig tart, a beépített részegységek mindegyikét a vonalkódjának beolvasásával az 
összeszerelés helyén viszik fel a gyártási adatbázisba. Az alaptesztet CD-ről tölti be az összerakó 
alkalmazott, aki a hardver alapszintű ellenőrzését végzi. Az alapteszt beolvasási és futtatási ideje 35 
perc. A teszten megbukott gépeket külön soron javítják.  

A következő állomás a kész gépekre a szoftverek feltöltése, egy jókora, többsoros polcrendszerre 
kerülnek a gépek, a hálózathoz illetve a tápfeszültségre való csatlakoztatásuk kézzel történik, de az 
operációs rendszer, illetve a géphez járó alkalmazások feltöltése automatikus. A vevő szoftvert is 
rendelhet a gépéhez, az eltérő konfigurációk összeállítását egy központi konzolról vezérlik. A 
szoftverfeltöltés a tartósteszt is egyben, ahol néhány óráig (általában 4-5 órán keresztül) "járatják" a 
gépeket, a megjelenítő panelen azonosítható, ha valamelyik gépen megszakadt a feltöltés vagy nem 
válaszol a lekérdezésre. Hiba esetén elölről kezdik a szoftverfeltöltés folyamatát. Ha minden rendben, 
akkor a csomagolás következik, a szerelés ideje alatt a megrendelés, illetve a gép típus alapján külön 
dobozba válogatják össze a tartozékokat, ezzel is meggyorsítva a folyamatot. Ennek köszönhetően a 
csomagolás rendkívül gyorsan 5-7 perc alatt elvégezhető. A rendeltetési hely címével ellátott dobozok 
közvetlenül a célállomások szerint kijelölt kamionokba kerülnek, ha a kocsi megtelt, elindul és új áll a 
helyére. A kiszállítás Európán belül 2 napon belül megtörténik. 

Feladat: 
a) Ábrázolja a Dell vevőkiszolgálási folyamatát! (A folyamatábrán tüntesse fel az ismert 

időket!)  
b) Mennyi a folyamat átfutási ideje? .........óra.........perc 

                                                 
16 Forrás: Csórián Sándor (2006): Képes riport: locsolófejek a Dell felvételi tesztjén, 
http://computerworld.hu/hirek_hir_nyomtathato.php?tip=hirek&id=41669 Letöltés: 2006. 11. 07. 14.03.  
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2. feladat: A Prime Markt üzletlánc 

A PrimeMarkt egy kiskereskedelmi üzletlánc, amely az Egyesült Államokban néhány államra 
kiterjedő üzlethálózattal rendelkezik. A piacon erős a verseny, ő egy viszonylag kis, helyi 
szereplőnek számít. Az üzletlánc vevőkiszolgálási folyamatának kulcsa a PrimeMarkt Oldcityben 
elhelyezkedő központi raktára. E raktár szolgálja ki az üzlethálózatot, így a folyamat elsődleges 
vevőinek a raktár által kiszolgált boltokat tekinthetjük. 

A vevők kiszolgálása a vevők megrendeléseinek fogadásával kezdődik. Az üzletek a 
rendeléseiket hetente egyszer vagy többször, telefonon, faxon vagy e-mailben küldik be a 
központi raktárba. Itt a rendelésfelvételen dolgozó 10 munkatárs fogadja az igényeket és táplálja 
be a vállalat informatikai rendszerébe. A rendelésfelvevőknek a rendelés fogadásakor 
kapcsolatba kell lépniük a pénzügy osztállyal, hogy megtudják, van-e a vevőnek rendelési 
hitelkerete (azaz korábbi megrendeléseit kifizette-e. Ha nem, a megrendelés nem fogadható, 
amiről természetesen értesíteni kell a boltot.). Ellenőriznie kell továbbá, hogy megtalálható-e a 
vevő által igényelt áru a raktárban. Ha nem elérhető, fel kell vennie a kapcsolatot a megrendelést 
feladó üzlettel, és ajánlania kell valamilyen helyettesítő terméket. 

A beérkezett megrendeléssel minden rendben van, az elektronikus úton továbbításra kerül a 
raktár-irányítási rendszerbe. A raktár-irányítási rendszer automatikus komissiózó-listákat generál, 
amely egy-egy bolt által igényelt áruk listája, amit a raktári dolgozóknak a raktárt bejárva össze 
kell gyűjteniük, és belőle szállítási egységcsomagot készíteni. 

A komissiózás befejeztével az összegyűjtött árukat a raktár egyik végében kialakított gyűjtő 
udvarra helyezik, ahol még egyszer ellenőrzik, hogy a komissiózási listának megfelelően minden 
termék megvan-e, majd a csomagoló csapat szállítási egységcsomagokat képez belőlük. Ha 
előállt a szállítójármű be is rakodják. 

A raktárban egy-egy vevő igényei szerint összegyűjtött áruk csomagolása után az 
egységcsomagok kiszállításra kerülnek a boltoknak. A szállítás megkezdése előtt a vállalat 
informatikai rendszeréből kinyomtatásra kerül az összekomissiózott termékekről készült számla, 
majd a szállítási útvonalterv és a fuvarlevél. Ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a 
gépkocsivezetők milyen sorrendben keressék fel az üzleteket, és ott az áruátadás dokumentálható 
legyen. 

Abban az esetben, ha az áru mennyiségének szintje a biztonsági készlet szintjére süllyed a 
raktában, a raktár-irányítási rendszer továbbítja az információt a beszerzési osztálynak. A 
beszerzők feladat az, hogy amikor a rendszer jelzi a biztonsági készlet elérését adott termékből, 
újrarendeljék az árut a beszállítótól. A központi raktár a megrendelését faxon vagy e-mailben 
továbbítja a gyártóknak. 

Amikor a szállítójármű megérkezik az üzletekbe, ott fogadják az árut, és a bolt áruátvevője a 
kapott számla alapján ellenőrzi, hogy megvan-e minden megrendelt áru. Ha hiányt tapasztal 
átveszi, de jelzi a központi raktárba, a többletet azonban nem köteles átvenni, vissza is küldheti. 
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III.2. Folyamatelemzés, folyamatmutatók 

Mintafeladat 

Az alább leírt folyamatra átlagosan napi 100 ügyfél tart igényt. Az ügyfeleknek három egymást 
követő (A, B, és C) lépésen kell, ebben a meghatározott sorrendben végighaladniuk. Az A lépés 
15, B 10, míg C 13 ügyfelet képes egy órán belül kiszolgálni.  

a. Mi a ciklusidő? 
b. Határozza meg a folyamat szűk keresztmetszetét 8 órás munkanap esetén! 
c. Határozza meg az ütemidőt! 
d. Egyenletes ügyfél beérkezéssel és áramlással kalkulálva határozza meg a folyamat 

átfutási idejét! 

Megoldás 

a. A ciklusidő két késztermék elkészülte között eltelt idő. A ciklusidő ebben a példában a 
két ügyfél kiszolgálása között eltelt időt jelenti. Értékét az egymást követő 
folyamatlépések közül a szűk keresztmetszet határozza meg, azaz az a lépés, amely a 
legkevesebb ügyfelet képes kiszolgálni. Jelen példánkban ez B lépés. Mivel az eredményt 
időben kell megadnunk, ki kell számolni, hogy egy ügyfélre B lépés mennyi időt fordít. 
Ha 10 ügyfelet kiszolgál egy óra alatt, akkor 6 percenként (60 perc/10 fő) képes egy 
ügyfelet kiszolgálni. 

b. Egy folyamat szűk keresztmetszete a leglassabb áteresztő képességű kapacitás. A 
szűk keresztmetszet minden folyamatnak kiemelt pontja, mivel meghatározza a teljes 
folyamat kapacitását. A 8 óra alatt 100 ügyfelet kell kiszolgálni. Az a folyamatlépés, 
ami ennyire nem képes, szűk keresztmetszetnek minősül. Egy folyamatban több szűk 
keresztmetszet is lehet, ha többnek a kapacitása sem elegendő az igények kielégítésére. 
Jelen példában az A lépés 15x8=120 ügyfelet, B lépés 10x8=80 ügyfelet, míg C lépés 
13x8=104 ügyfelet tud kiszolgálni, azaz B az egyetlen olyan kapacitás, ami fejlesztésre 
szorul. 

c. Az ütemidő a vevői igény ritmusát adja meg. Megmutatja, hogy mennyi idő alatt kell 
egy terméket készíteni ahhoz, hogy a vevői igényt ki tudjuk elégíteni. Jelen példában 
100 vevőt kell kiszolgálni a 8 óra alatt, azaz 480 perc / 100 vevő = 4,8 perc/vevő az 
ütemidő. Ha ennél lassabb a kiszolgálás, akkor a folyamat nem képes a vevői igények 
kielégítésére. 

d. Az átfutási idő az az idő, amit egy termék/megrendelés/vagy fogyasztó a vizsgált 
folyamatban tölt a folyamatba való belépés pillanatától a kilépés pillanatáig. A 
folyamat átfutási ideje azt mutatja, hogy egy-egy ügyfél mennyi időt tölt a kiszolgálási 
rendszerben. Ahhoz, hogy a teljes szolgáltatást megkapja, az ügyfélnek át kell haladnia A, 
B és C lépéseken egyaránt. Ha csak egy ügyfél van a rendszerben, akkor minden 
folyamatlépés azonnal elkezdhető, amint a folyamatban odaér. Azaz egy ügyfél esetén az 
ügyfél A lépésben eltölt 60perc/15 ügyfél = 4 percet, B lépésben 6 percet és C lépésben 
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60/13=4,62 percet. Ez összesen 4+6+4,62=14,62 perc a tiszta átfutási idő. Ha több ügyfél 
van a rendszerben (márpedig a példa erre utal), akkor azonban más a helyzet, hiszen 
ilyenkor várni kell arra, amíg a megelőző ügyfél is végez a saját folyamatlépésével. Mivel 
a ciklusidőt a szűk keresztmetszet határozza meg, ez praktikusan azt jelenti, hogy egy-egy 
ügyfél 6 percenként tud a következő folyamatlépéshez eljutni, hiszen a szűk 
keresztmetszetre várnia kell, hiába végzett A lépésben hamarabb, és a C lépéshez is csak 
a B-nél eltöltött 6 perc múlva léphet. Az egyszerűség kedvéért ezért az átfutási időt úgy 
számolják, hogy a ciklusidőt megszorozzák a folyamatlépések számával, azaz jelen 
esetben 6 perc x 3 = 18 perc. Tegyük hozzá, hogy elvileg a 3. lépésből már hamarabb is 
kikerülhet az ügyfél, ezért a 6+6+4,62 = 16,62 perces megoldás is elfogadható. 

Gyakorló feladatok 

1. feladat 
Az önkiszolgáló étteremben hosszú sor várakozik az ételre. Az étteremben leveseket, főételeket 
és egyéb kiegészítőket (savanyúság, sütemény, üdítő) lehet választani, az ételekhez ilyen 
sorrendben lehet hozzájutni. Ezután fizetnek. A leghosszabb várakozás a főételeknél van, ott 50 
mp-et töltenek a vendégek a válogatással. A leveseknél 25 mp, a kiegészítőknél 30 mp az átlagos 
eltöltött idő. A pénztárnál 45 mp alatt végez egy vendég.  
 
Határozza meg, hogy  
a) átlagosan mennyi idő telik el két vendég fizetése között a pénztárnál, és  
b) mennyi időt tölt el egy átlagos vendég a leves válogatásától a fizetés befejezéséig!  
c) Mennyi időnként kellene egy-egy vendéget kiszolgálni, hogy mindenki sorra kerüljön, ha az 

étterem 2 órán keresztül ad ebédet és 100 fő akar ahhoz hozzájutni?  
d) Nevezze meg, hogy a kapott eredmények melyik idődefiníciónak felelnek meg! 

2. feladat 
A Szendvics Bt. Egy 50 fős rendezvényre kapott megrendelést 200 szendvics elkészítésére. A 
szendvicsekhez kenyeret, vajat és egyéb feltéteket használnak. 20-as adagokban készítik a 
szendvicseket úgy, hogy az első dolgozó egy teljes tálcát megtölt a felvágott kenyérrel, átviszi a 
vajazónak, aki az összeset megvajazza, és a tálcát továbbviszi a harmadik dolgozónak, aki ráteszi 
a feltétet. Mivel a konyha más-más részein végzik a műveleteket, a tálcák mozgatása a fázisok 
között 5 mp-et igényel. Egy kenyér felvágása 3 mp, megkenése 6 mp, díszítése 10 mp-ig tart. 

a. Mennyi idő alatt készülnek el a 200 szendviccsel? 
b. Tegyük fel, hogy kisebb tálcákra cserélik a nagyokat, amelyekre csak 10 szelet fér rá, 

és ezeket a tálcákat viszik egymás között, amint elkészülnek. Hogyan befolyásolja ez 
a szükséges időt? 

c. Hogyan alakul az időszükséglet, ha tálca nélkül, egyesével továbbítják a kenyereket, 
de a távolság közöttük nem változik? 

d. Mi van, ha közelebb mennek egymáshoz és ezzel a szállítási idő kiküszöbölhető? 
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TERMELÉKENYSÉG 

Mintafeladat 

A BútorIpar Kft.-nek 11 alkalmazottja van. A cég havonta 500 széket készít. Valamennyi 
dolgozója napi 8 órát dolgozik a hét 5 napján (4 munkahéten). Az alkalmazottaknak havonta 
összesen 10000 euró bért fizetnek ki. Az 500 székhez szükséges alapanyag 8000 euróba kerül. 
További 5000 euró egyéb költség is felmerül minden hónapban.  
 
Számolja ki 
a) az egytényezős termelékenységet! 
b) a többtényezős termelékenységet! 

Megoldás 

A termelékenység a tényleges inputfelhasználást viszonyítja a valós teljesítésekhez 
(outputhoz). A termelékenység az egyik kiemelten fontos folyamatmutató. 
A termelékenységet egy adott folyamatra/tevékenységre az alábbiak szerint számítjuk ki: egy 
adott folyamat eredményeként előálló termék (szolgáltatás) és az előállításhoz szükséges input 
hányadosa.  

 

a) Az egytényezős termelékenység lehetővé teszi a különböző tevékenységek közötti egyszerű 
összehasonlítást. Az egytényezős termelékenység számításánál az adott tevékenység outputját az 
adott tevékenység egyik inputjával osztjuk el: 

 

Mintapéldánkban a munkaerő mint az egyik input tényező termelékenysége az alábbiak szerint 
számítható ki: 

 

b) A többtényezős termelékenység a tevékenységhez használt valamennyi inputot tartalmazza. 
Számításánál minden egyes inputot azonos mértékegységgel kell szerepeltetni. 

 

Mintapéldánkban a többtényezős termelékenység az alábbiak szerint számítható ki: 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat 

Egy oktatással foglalkozó cégnél 8 fő dolgozik. A cég alkalmazottai egy hónapban összesen 
800 órát oktatnak a különböző képzéseken. Az alkalmazottak havi bére összesen 12000 euró. 
Az oktatáshoz használt tananyagokra és segédeszközökre 1500 eurót költenek. Az egyéb 
költségek havonta 3000 euróra rúgnak. 
 

Számolja ki 
a) a munkaerő termelékenységét! 
b) a többtényezős termelékenységet! 

2. feladat 
Egy fuvarozó cég 15 alkalmazottat foglalkoztat. A cég 10 fuvareszközével havonta átlagosan 
10.000 km-t tesznek meg (összesen 100.000 km-t). Az alkalmazottak havi bére 30000 euró. 
A fuvareszközökhöz kapcsolódó közvetlen költség havonta 50000 eurót tesz ki. Egyéb 
költségként 5000 eurót számolnak el. 
 

Számolja ki 
a) a munkaerő termelékenységét! 
b) a többtényezős termelékenységet! 
 

3. feladat 
Egy autógyár két üzemmel rendelkezik. Az egyik üzemben (1. üzem) 1500 dolgozót 
foglalkoztatnak és évente 100.000 személygépkocsit gyártanak. A másik üzemben (2. üzem) 
3000 dolgozó 150.000 személygépkocsit állít elő. Az 1. üzemben egy dolgozó havi átlagos 
bérköltsége 3000 euró. A 2. üzemben egy munkavállaló átlagos havi bérköltsége 1500 euró. 
 

Számolja ki, hogy  
a) mennyi a munkaerő termelékenysége az egyes üzemekben! 
b) a 2. üzem milyen átlagos bérköltsége mellett lenne azonos a munkaerő termelékenysége? 
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KAPACITÁS 

Mintafeladat 

Egy festőüzem elméleti maximális kapacitása 100 négyzetméter percenként. Az üzem a nap 24 
órájában, a hét minden napján működik (168 óra). 
 
Az üzemvezető az elmúlt egy hétben az alábbi okok miatt regisztrált leállást az üzemben: 
1. Átállás (termékváltás) 18 óra 
2. Tervezett karbantartás 12 óra 
3. Nem volt ütemezett munka 6 óra 
4. Minőségmenedzsment mintavétel 8 óra 
5. Műszakváltás 8 óra 
6. Leállás miatti karbantartás (nem 

tervezett) 
16 óra 

7. Minőségi probléma okának keresése 12 óra 
8. Festékhiány 6 óra 
9. Munkaerőhiány 6 óra 
10. Várakozás az alapanyagra 5 óra 
 Összesen  97 óra 

 
Számolja ki egy hétre 

a. az elméleti maximális kapacitást (desing capacity)! 
b. az elérhető maximális kapacitást (effective capacity)! 
c. a tényleges kapacitást (actual capacity)!  
d. a kapacitáskihasználtságot (capacity utilization)! 
e. a hatékonyságot (effeciency)! 

Megoldás 

Az elméleti maximális kapacitás egy gép, alrendszer, vagy rendszer ideális körülmények között 
nyújtott legnagyobb teljesítménye. Leginkább csak laboratóriumi körülmények között, vagy csak 
rövid ideig tartható.  

a. elméleti maximális kapacitás: 100 négyzetméter X 60 perc/óra X 168 óra/hét = 1.008.000 
négyzetméter/hét 

 
Az elérhető maximális kapacitás valós körülmények között, adott termelési, szolgáltatási 
feltételek mellett megvalósítható legnagyobb teljesítmény, vagy kibocsátás. Mivel a valóságos 
körülmények jellemzően negatív irányba befolyásolják az elméleti kapacitást, ezért ez kisebb. 
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b. elérhető maximális kapacitás számításánál a tervezett leállások (1-5 sorok) idejével 
csökkenteni kell az elméleti üzemidőt: 168 óra – 52 óra = 116 óra, azaz 100X60X116 = 
696.000 négyzetméter/hét 

 
A tényleges kapacitás a valós üzemi körülmények között megvalósult kapacitás, amely 
jellemzően alacsonyabb, mint a az elérhető maximális kapacitás. Ennek oka, hogy az előre 
leírható és számba vehető zavaró tényezőkön túl egyéb, előre nem látható akadályok is 
hátráltatják a gépeket, berendezéseket, vagy embereket. A rövid távú kapacitástervezésnél a 
tényleges kapacitás korábbi tapasztalatait érdemes számba venni. 

c. tényleges kapacitás számításánál a tervezett (1-5 sorok) és a nem tervezett leállásokkal (6-
9 sorok) is csökkenteni kell az elméleti üzemidőt: 168 óra – 52 óra – 45 óra = 71 óra, 
azaz 100X60X71=426.000 négyzetméter/hét 

 
A kihasználtság és a hatékonyság a tényadatokat hasonlítják a norma értékéhez mind az input, 
mind az output oldalán. Mindkettő mutató fontos folyamatmutató.  

d. kapacitáskihasználtság: tényleges output/elméleti kapacitás = 71óra/168 óra = 0,4226 (kb. 
42%) 

e. hatékonyság: tényleges output/elérhető kapacitás = 71óra/116 óra = 0,6121 (kb. 61%) 
Repetitív és nagyfokú sztenderdizáltságnál lehetőség van a kapacitásokat output alapján mérni. 
Sztenderdizáltság hiányában nem lehet az output alapján mérni a kapacitást, ilyen esetekben 
input alapján határozható meg. 

Gyakorló feladatok 

1. feladat 
Egy kórházban vizsgálták a központi műtő kapacitását. A központi műtő a hét minden napján, 
naponta 16 órában működik. Az osztályvezető főorvos az elmúlt egy hétben az alábbi okok miatt 
regisztrált leállást a műtőben: 

1. Átállás (egyik műtétről a másikra) 18 óra 
2. Tervezett karbantartás 5 óra 
3. Nem volt ütemezett műtét 10 óra 
4. Tervezett ellenőrzés 2 óra 
5. Műszakváltás 4 óra 
6. Eszközhiba miatti karbantartás 16 óra 
7. Segédanyag hiánya 4 óra 
8. Munkaerőhiány 6 óra 
9. Várakozás a műtéti kellékekre 4 óra 

Számolja ki egy hétre 
a. az elméleti maximális kapacitást (desing capacity)! 
b. az elérhető maximális kapacitást (effective capacity)! 
c. a tényleges kapacitást (actual capacity)!  
d. a kapacitáskihasználtságot (capacity utilization)! 
e. a hatékonyságot (effeciency)! 
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2. feladat 
Egy fémfeldolgozással foglalkozó vállalat présgépe napi két műszakban (2x8 óra) a hét minden 
napján üzemel. A folyamatfejlesztő csoport egyik specialistája az elmúlt egy hétben a 
kapacitáskihasználtság javítását célzó projekt során az alábbi okok miatt regisztrált leállást a 
présgépnél: 
 

Minőségi probléma okának keresése 3 óra 
Minőségmenedzsment mintavétel 1 óra 
Átállás (termékváltás) 40 óra 
Tervezett karbantartás 15 óra 
Nem volt ütemezett munka 2 óra 
Munkaerőhiány 4 óra 
Műszakváltás 5 óra 
Leállás miatti karbantartás 16 óra 
Alapanyaghiány 12 óra 
Várakozás az alapanyagra 9 óra 

 
Számolja ki egy hétre 

a. az elméleti maximális kapacitást (desing capacity)! 
b. az elérhető maximális kapacitást (effective capacity)! 
c. a tényleges kapacitást (actual capacity)!  
d. a kapacitáskihasználtságot (capacity utilization)! 
e. a hatékonyságot (effeciency)! 

OEE 

Mintafeladat 

Egy üzemcsarnok egyik gépének 148 óra az átlagos üzemideje egy tipikus hét napos munkahéten. 
Egy héten az átállással összesen 8 órát töltenek. További átlagosan 4 óra a gépleállás. Emellett 
hetente 6 órában azért nem megy a gép, mert alapanyag szállításra vár. Amikor megy a 
berendezés, akkor 87%-os ütemben megy (tényleges kapacitás az elméleti kapacitáshoz 
viszonyítva). A berendezés által készített alkatrészek közül 2% a selejt.  
 
Számolja ki az OEE-t!   

Megoldás 

Az OEE más néven berendezés hatékonysági mutató. Az OEE három tényező szorzataként 
adódik: a) rendelkezésre állás, b) teljesítmény mutató (amivel sebesség néven is utalni szoktak) 
és c) minőség mutató. 
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Az alábbi ábra segít meghatározni a legfontosabb időket, az állás okát, illetve veszteségeket és az 
OEE tényezőket! 

IDŐ ÁLLÁS OKA, 
VESZTESÉG 

OEE 
TÉNYEZŐ 

   
Munkaidőalap 
 
 

  

Üzemidő 
 
 

Terveze
tt 
leállás 

Üzemszünet, tervezett 
karbantartás 

 

Tényleges üzemidő Rendelke-
zésre állási 
veszteség 

 Üzemzavar (nem 
tervezett leállás), 
átállás, gépleállás 

RENDELKEZÉ
S-RE ÁLLÁS  

Hasznos üzemidő Teljesít
-mény 
vesztes
ég 

  Üresjárat (várakozás), 
sebességvesztés 

TELJESÍTMÉN
Y VESZTESÉG 

Teljes 
produktív 
idő 

Hiba 
vesztes
ég 

  Selejt HIBA 
VESZTESÉG 

A gép üzemideje 148 óra. 
Rendelkezésre állási veszteség: 0 óra üzemzavar + 8 óra átállás + 4 óra gépleállás = 12 óra. 
A tényleges üzemidő: 148 óra – 12 óra = 136 óra. 
Teljesítmény veszteség: 6 óra várakozás + ((136-6) X 0,13 sebességveszteség) = 6 + 16,9 óra = 
22,9 óra. 
A hasznos üzemidő: 136 óra – 22,9 óra = 113,1 óra 
Hiba veszteség: 113,1 óra hasznos üzemidő X 2%-os hibaarány = 2,262 óra 
A teljes produktív idő: 113,1 óra – 2,26 óra = 110,838 óra 
OEE 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat 

Egy cég egyik kulcsfontosságú precíziós gépének 155 óra az átlagos üzemideje egy tipikus hét 
napos munkahéten. Az elmúlt héten végzett vizsgálat szerint az átállással összesen 15 órát 
töltenek. További átlagosan 3 óra volt a gépleállás. Két alkalommal rövid üzemzavar is 
akadályozta a termelést, így összesen 5 órán keresztül állt a gép. Emellett 3 órában azért nem 
ment a gép, mert alapanyag beszállítására várt. Amikor ment a berendezés, akkor 92%-os 
ütemben ment. A berendezés által készített alkatrészek közül 0,2% volt selejtes.  
 
Számolja ki az OEE-t!   

2. feladat 
Egy orvosi vizsgálatokat végző cég egyik diagnosztikai berendezésének 100 óra az átlagos 
üzemideje egy tipikus hét napos munkahéten. Az elmúlt héten végzett vizsgálat szerint az 
átállással (pl. két vizsgálat közötti tisztítás, átprogramozás) összesen 10 órát töltenek. További 
átlagosan 2 óra volt a gépleállás. Egy alkalommal üzemzavar is akadályozta a vizsgálatokat. A 
szervizszolgálat kiérkezése és a hiba elhárítása miatt 8 órán keresztül nem tudták használni a 
berendezést. Emellett 9 órában azért nem ment a gép, mert nem volt előkészítve a vizsgálandó 
minta, illetve nem érkezett meg a minta. A berendezés által végzett tesztek 4%-át kellett 
megismételni, mert a gép a vizsgálat végén hibát jelzett. 
 
Számolja ki az OEE-t! 
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GANTT DIAGRAM 

Mintafeladat 

Egy asztalos szabadidejében gyerekjátékokat farag a műhelyében található fadarabokból, melyek 
a bútorgyártás során hulladékként megmaradnak. Az egyik legnépszerűbb termék a fakisvonat. 

A kisvonat egy mozdonyból és három kocsiból áll. 
A kocsi egy téglatestből készül, melynek mindkét oldalába 2-2 ablakot farag bele az asztalos, 

illetve kifaragja a kerekek helyét is. A 4 kereket külön faragja ki és egy-egy csapszeg 
segítségével rögzíti a kocsihoz. Minden kocsira külön ráragaszt egy íves tetőt, így készül el egy 
vonatkocsi. 

A mozdony kabin részét szintén egy téglatestből faragja ki, egy-egy ablakot faragva bele 
mindkét oldalon. Erre is ragaszt egy íves tetőt. A mozdony motor részét külön faragja ki és 
hozzáragasztja a kabinhoz. A mozdonynak is négy kereke van mint a kocsiknak. 

 
 
Az asztalos elküldött egy-egy kisvonatot a környező települések játékboltjaiba, hátha megtetszik 
a gyerekeknek. A kisvonat gyorsan nagy népszerűségre tett szert a gyerekek körében, és a 
játékboltok több megrendelést is leadtak az asztalosnál. 
Részfolyamatok időigénye: 

- egy ablak kifaragása 5 percig tart 
- egy keréknyom kifaragása 10 percig tart 
- egy kerék kifaragása 15 percig tart 
- a kerekek rögzítése 1-1 percig tart 
- a mozdony és a kocsik összefűzése 1-1 percig tart 
- a faragasztó 180 perc alatt köt meg kell. Ez idő alatt a ragasztott elemeknek a satuban kell 

maradniuk. 

v

Oldalnézet Előlnézet 

v

Oldalnézet Előlnézet 

Vonatkocsi 

Mozdony 
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- az ívelt részeket (tető, motor rész) nem kell külön kifaragni, a bútorgyártás során 
keletkeznek ívelt fadarabok, melyeknek egy része a hulladékba kerül 

Feladatok 
a) Készítsünk folyamatábrát a kisvonat gyártásáról! (Segít a folyamat szöveges leírása 

illetve a rajzok.) 
b) Meddig tart egy kisvonat legyártása? Mennyi a gyártási idő? 
c) Mi a folyamat szűkkeresztmetszete? 
d) Ábrázoljuk a gyártási folyamatot Gantt-diagram segítségével! 

Megoldás 

a) Készítsünk folyamatábrát a kisvonat gyártásáról! (Segít a folyamat szöveges leírása 
illetve a rajzok.) 

 
 

* Ez a folyamatnak egyféle módon történő ábrázolása. A folyamat egyes műveletei felcserélhetőek egymással. Az asztalosnak sincs teljesen 
egyértelmű leírása, hogy melyik műveletet melyik után végzi el. (A második oszlop az első folytatása, a harmadik a másodiké.) 

 
b) Meddig tart egy kisvonat legyártása? Mennyi a gyártási idő? 

A mozdony motor 

részének és a két  első 

kerékvájat kifaragása 

4 kerék kifaragása 

4 kerék rögzítése  a 

mozdonyhoz egy-egy 

csapszeggel 

A mozdony és a 3 

kocsi összefűzése 

A mozdony 

kabinjának és 

motorjának összera-

gasztása 
A mozdonyka-bin 

ablakának és a 

hátsó ke-rékvájat 

kifa-ragása az egyik 

A mozdonyka-bin 

ablakának és a 

hátsó ke-rékvájat 

kifa-ragása a másik 

A mozdony íves 

tetejének 

felragasztása 

Még két kocsi 

azonos módon 

történő elkészítése 

Két ablak és két 

kerék-vájat kifara-

gása a kocsi egyik 

oldalán 

4 kerék kifaragása 

FeketeKét ablak és két 

kerék-vájat kifara-

gása a kocsi másik 

oldalán 

Fehér4 kerék 

rögzítése  a 
kocsitesthez egy-egy 

csapszeggel 

Az íves tető  

felragasztása  a 

kocsitestre 
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Kocsi gyártása: 
4x5 perc (ablakok kifaragása) + 4x10 perc (kerékvájat kifaragása) + 4x15 perc (kerekek 
kifaragása) + 4x1 perc (kerekek rögzítése) + 180 perc (ragasztás kötési ideje) = 304 perc 
Miközben az előző kocsi ragasztott teteje szárad az asztalos ki tudja faragni a következő 
kocsit/mozdonyt, így a további száradási időket kell hozzáadni az első kocsi gyártási idejéhez 
illetve a kész elemek összekapcsolásának idejét ahhoz, hogy megkapjuk a kisvonat teljes gyártási 
idejét. 
 
304 perc + 180 perc (2. kocsi száradási ideje) + 180 perc (3. kocsi száradási ideje) + 180 perc 
(mozdony tetejének száradási ideje) + 180 perc (motor és kabin rész összeragasztásának 
száradási ideje) + 3x1 perc (mozdony és kocsik összefűzésének ideje) = 1027 perc 
 

c) Mi a folyamat szűkkeresztmetszete? 
A folyamat szűkkeresztmetszete a satu a ragasztó kötési ideje miatt. 
 

4. Ábrázoljuk a gyártási folyamatot Gantt-diagram segítségével! 

 
A Gantt-diagram a folyamattervezés illetve folyamatfejlesztés egyik kedvelt eszköze, 
amennyiben a folyamatok időszükséglete is a vizsgálat tárgyát képezi. 
 
A Gantt-diagram ugyanis az idő függvényében ábrázolja a tevékenységeket, az egyik tevékenység 
befejezésének pillanata a következő tevékenység megkezdésének időpontja. 
 
Előnyei közé tartozik a könnyű áttekinthetőség, valamennyi részfolyamat ábrázolására 
lehetőséget nyújt, illetve megmutatja a részfolyamatok sorrendjét is. Jól megmutathatók a 
párhuzamosságok illetve a függőségek a folyamatban. 
 
Hátránya, hogy nem alkalmas bonyolult folyamatok megjelenítésére, illetve nem mindig képes az 
összefüggések megjelenítésére. 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat (Mintafeladat folytatása) 

A megrendelések számának növekedésével az asztalos elkezdett azon töprengeni, hogy milyen 
eszközök segítségével tudná biztosítani, hogy minden kisvonatot azonos minőségben tudjon 
legyártani, illetve hogyan tudná úgy átszervezni a munkáját, hogy minél rövidebb idő alatt minél 
több kisvonatot tudjon gyártani. 

a) Milyen eszközökkel tudná fejleszteni az asztalos a kisvonat gyártási folyamatát? Írjunk 
néhány példát! 

b) Ábrázoljuk Gantt-diagram segítségével a gyártási folyamatot 2 satu használata esetén! 
c) Vizsgáljuk meg, hogyan alakul a gyártási idő, ha az asztalos 2 satut használ! 

2. feladat (1. feladat folytatása) 
a) Vizsgáljuk meg, hogyan lehetne csökkenteni a várakozási időt az egyes műveletek 

sorrendjének átszervezésével! (Ez is a folyamat fejlesztésének egyik lehetősége.) 
b) Ábrázoljuk a várakozási idők nélküli gyártási folyamatot Gantt-diagram segítségével! 
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III.3. Minőségfejlesztés eszközei 

A folyamatos fejlesztéshez hét klasszikus eszközt sorolunk: 
1. Adatgyűjtő lap 
2. Pareto diagram 
3. Hisztogram 
4. Szabályozókártya 
5. Szórásdiagram 
6. Ok-okozati elemzés 
7. Diagramok 

A fejezet ezen eszközök közül az adatgyűjtő lappal, a Pareto diagrammal és a hisztogrammal 
foglalkozik. 

Az adatgyűjtő lap használatának célja, hogy a megoldandó probléma eredetét, forrását feltárja. 
Gyakran előfordul például, hogy pontosan tudjuk, milyen selejtaránnyal dolgozunk, de arról 
zavaros képünk van, hogy a selejt milyen jellegű hibákat takar. Vagy gyűjtjük a munkahelyi 
balesetek számát, de azt már nem tudjuk, hogy milyen jellegű sérülés történt, mely testrészen, 
helyileg hol. Az ilyen részletek ismerete szükséges a probléma orvoslásához. Az adatgyűjtő lap 
ebben nyújt segítséget. Ha jobban odafigyelünk a problémák forrásaira, akkor utána 
könnyebben meghatározható, hogy hol érhetjük el a legkisebb erőfeszítéssel a legnagyobb 
hozadékot. 

Az adatgyűjtő lap – mint neve mutatja – pusztán adatgyűjtés céljára szolgál, még nem 
elemzési eszköz. Segítségével többféle elemzés végezhető, például Pareto elemzés is. Minden 
folyamatfejlesztés során érdemes megkülönböztetni a fontosat (problémát, hibát) a kevésbé 
fontostól. A Pareto diagram célja, hogy a kevés kritikus témát elválassza a sok triviálistól. 
Ez a viszonylag egyszerű technika fontosság szerint rendezi sorba a probléma típusokat vagy a 
problémát kiváltó okokat. Rávilágít a későbbiekben hasznos döntési területekre. A Pareto 
diagram azon a gyakori jelenségen alapul, hogy rendszerint viszonylag kevés okra vezethető 
vissza az okozatok többsége. Szokták ezt 80-20%-os szabálynak is nevezni. Például a 
vállalatok árbevételének nagy része valószínűleg viszonylag kevés vállalattól származik. 
Ugyanúgy, ahogy egy orvosnak viszonylag kevés beteg köti le idejének nagy részét. A Pareto 
diagram szervesen épül az adatgyűjtő lapra. 

Minden folyamat ingadozik bizonyos mértékig. Egyetlen tevékenység sem fog mindig 
pontosan ugyanolyan eredményt produkálni, például ügyfelek kiszolgálásának ideje egy 
bankfiókban, páciensek ellátásának ideje egy orvosi rendelőben, gépek által adagolt 
krumpliszirom tömege egy chips-et gyártó üzemben. Minél több megfigyelési egységünk van, 
annál jobban hasonlít a megfigyelt változó eloszlása a normális eloszlásra. A normális eloszlást 
követő hisztogram azt jelzi, hogy a megfigyelt tevékenység normálisan, szabályozottan 
működik. A hisztogram formájából sok hasznos információ nyerhető. A szóródásból a folyamat 
megbízhatóságára következtethetünk, pl. minél kisebb a terjedelme, annál megbízhatóbb a 
folyamat. A pozitív vagy negatív elhajlás is fontos információt közvetít.  

Végezetül, mindig tartsuk észben, hogy az elemzések célja elsősorban nem a tünetek feltárása, 
hanem a tüneteket okozó tényezők kiderítése.  
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Gyakorló feladatok 

1. feladat 
A FaPad légitársaságnál az utóbbi időben egyre többször fordult elő, hogy nehezen vagy 
egyáltalán nem tudták tartani járataik felszállási idejét. A légitársaság gépei folyamatosan úton 
vannak, így komoly problémát tud okozni a legkisebb fennakadás is, és nagyon nehéz egy-egy 
késést a nap folyamán ledolgozni. Ha egy gép - akár csak egyszer - is késve indul, akkor nagy 
valószínűséggel ez a késés végighúzódik az egész napon. 
 
A probléma okainak feltárása a légitársaság minőségfejlesztési osztályát kérték fel. Az osztály 
munkatársai úgy döntöttek, hogy először az utasok szokásaihoz kapcsolható problémákat tekintik 
át. A folyamatos fejlesztés technikái közül az adatgyűjtő lap alkalmazását választották. 
 

a) Tervezze meg az adatgyűjtéses vizsgálatot! 
b)  Milyen következtetések vonhatók le az összesített eredményeket tartalmazó adatgyűjtő 

lapból? 
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2. feladat 

A BútorgyárGyár Kft. vezetőihez az utóbbi időben számos ügyfélpanasz érkezett. Elsősorban az 
oktatási intézményekbe szállított kellékek fém alkatrészeivel kapcsolatban.  

A vezetőség a fejlesztés mellett döntött, és a minőségfejlesztési technikák közül az adatgyűjtő 
lapot választotta. 

Egy hétig végeztek adatgyűjtést a vasalkatrészeket előállító üzemben. Három olyan gépet 
vizsgáltak meg, amelyeken a széklábak készülnek. A három gépen a hét minden napján 
dolgoztak. Egy-egy dolgozó azonos számú lábat állított elő. 

Az adatgyűjtés eredményeit az alábbi adatgyűjtő lapon foglalták össze. Ezen látható, hogy 3 
gépről, 6 munkásról és 5 munkanapról (minden munkanap délelőttről és délutánról) és 5 
hibafajtáról készült felmérés. 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Gép Munkás 

de. du. de. du. de. du. de. du. de. du. 

A XO ** IO + OI XX + X IIX +I 
1. 

B IIX * I X* II II X   OII 

C XI X  XX I O X + X +I 
2. 

D ++ * OO I IX + XX I X  

E OO X II *X + II OO X I OI 
3. 

F + * II +X XX * ** + X ** 

 

Jelmagyarázat (egy széklábon egy hiba fordul elő) 
X (karcos) 
I (hajlott) 
* (olajos) 
O (mérethibás) 
+ (hibásan felületkezelt) 
 

1. Értékelje az eredményeket! 
2. Mutassa be 

a. a gépek 
b. a munkások 
c. a napok 
d. a napszakok (délelőtt és délután) és 
e. a hibák 

szerint milyen következtetések vonhatók le! 
3. Készítsen Pareto-elemzést a hibák okaira! 
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3. feladat 

A SuperMarket kiskereskedelmi láncnál az utóbbi időszakban végzett felmérések azt mutatják, 
hogy a vevői elégedettség nagy mértékben javulna, ha rövidebb lenne az üzletekben a sorban 
állási idő. 

A lánc vezetősége úgy döntött, hogy fejlesztési projektet indít a sorban állási idő csökkentésére. 
A tervek szerint a meglévő áruházi kapacitás mellett is érzékelhetően tudják majd csökkenteni a 
sorban állás idejét. 

A fejlesztés első lépéseként a pénztárnál töltött időt vizsgálják meg. A fejlesztéshez a 
folyamatos fejlesztés technikái közül az adatgyűjtő lapot választották. 

a) Tervezzen meg egy adatgyűjtéses vizsgálatot! 
b) Gondolja át, hogy az ismert hazai kiskereskedelmi láncok közül melyeknél kezelik 

hatékonyan és melyeknél kezelik kevésbé hatékonyan a vizsgálat során összegyűjtött 
problémákat? 

4. feladat 
A Közlekedés Szervező Kft. egy fejlesztési projektet indít a városi tömegközlekedés 
fejlesztésére. Az utóbbi időben ugyanis egyre több utas panaszkodott arra, hogy a belvárosban 
egyes buszok és trolik a menetrendtől nagyon eltérően közlekednek. Bár a szakemberek tisztában 
vannak azzal, hogy a városi közlekedés sajátosságai miatt nem tartható tökéletesen a menetrend 
minden időszakban, de a sofőrökkel történt egyeztetés után látnak lehetőséget a fejlesztésre. 

A fejlesztő csapat tagjai a folyamatos fejlesztés technikái közül az adatgyűjtő lapot választották. 
Az előzetes ismeretek alapján három kategóriában keresnek problémákat: utasok, közlekedés, 
egyéb. Az egyéb kategóriába kerülnek a közlekedési céghez kapcsolódó problémák is. 

a) Mikor érdemes az adatgyűjtést végezni? 
b) Milyen potenciális problémákat tud nevesíteni az egyes kategóriákon belül? 
c) Mit gondol, hasznos lenne-e egy, a busz/troli vonalát ábrázoló térképen a problémákat 

szimbólumokkal jelölni? Miért? 
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5. feladat 
Egy összeszerelő üzem fő képességeire (core competence) koncentrálva kiszervezte logisztikai 
folyamatait egy erre a tevékenységre specializálódott szolgáltató cégnek. A megfelelő szakmai 
tudás és tapasztalat kínálata mellett egy másik fontos előny, hogy a szolgáltató munkájának 
elszámolásához minden tevékenység dokumentálásra kerül, és ezáltal pontosabban mérhetővé 
válik előfordulási gyakoriságuk. 
 
A havi elszámolások elkészítése során derült fény rá, hogy az anyagbeérkezés költségeinek kb. 
10 %-át rendszeresen a hibás beszállítások rendbe tétele teszi ki. Mivel azonban az elszámolás 
egyszerűsítése érdekében egy egységes árat határoztak meg a hibás beszállítások korrekciójára, 
az elszámolás alapján nem állapítható meg a hibák oka, így nem is lehetséges hatásos 
ellenintézkedéseket bevezetni. 
 
A logisztikai vezető kérésére elkezdték a hibás beszállítások okainak feltárását és elemzését. A 
kollégák első lépésként egy adatgyűjtő lap segítségével összegyűjtötték a hibák okait és 
előfordulási gyakoriságukat az elmúlt 3 hónapban. 
 

Hónap Január Február Március 
Beszállító A B C A B C A B C 

Összesen 

Csomagolási 
utasítástól eltérő 
csomagolás 

3 11 8 6 8 12 2 10 12 72 

Mennyiségi 
eltérés 

8 13 9 7 5 13 9 7 7 78 

Hibás 
csomagolási 
egység azonosító 

1 0 1 3 1 1 3 0 0 10 

Hibás vonalkód 2 3 2 3 3 1 2 2 4 22 
Hibás 
lerakodóhely 

0 0 3 1 0 0 0 0 1 5 

Hiányzó 
elektronikus 
adatok 

2 4 3 1 4 4 2 1 2 23 

Összesen 16 31 26 21 21 31 18 20 26 210 
 
Csomagolási utasítástól eltérő csomagolás: minden egyes alkatrésznek van egy csomagolási 
előírása. Vagyis a szerelőüzem meghatározza a beszállítójának, hogy az alkatrészeket milyen 
méretű göngyölegekben, illetve az egyes göngyölegekben hány darab alkatrészt helyezzen el. Ha 
a beszállító nem tartja be ezt az előírást, akkor a beérkezett alkatrészt a raktárba történő betárolás 
előtt átcsomagolják a csomagolási előírásnak megfelelően. 
 
Mennyiségi eltérés: minden egyes beszállításnak az adatait nem csak a szállítmányhoz csatolt 
okmányokon keresztül, hanem elektronikus formában is elküldi a beszállító (EDI). Ha a 
fizikálisan szállított mennyiség eltér az elektronikusan elküldött adatoktól, akkor az 
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elektronikusan elküldött adatokat módosítani kell, hogy a vállalatirányítási rendszer a valóságnak 
megfelelő készletadatokat mutassa. 
Hibás csomagolási egység azonosító: az alkatrészeket csomagolási egységenként szállítják ki a 
raktárból a termelésbe. A csomagolási egység azonosító száma a göngyöleget, a benne lévő 
alkatrészt, és annak a göngyölegbe becsomagolt mennyiségét azonosítja. Ezt az azonosító 
számsort a beszállító az alkatrész csomagolásakor generálja, majd kinyomtat róla egy azonosító 
címkét, amit felragaszt a göngyölegre. Előfordul, hogy a beszállító eltérő csomagolási egység 
számot ragaszt fel a göngyölegre, mint amit elektronikus elküldött. Ebben az esetben ki kell 
nyomtatni a vállalatirányítási rendszerből a megfelelő címkéket és át kell címkézni a 
göngyölegeket. 
 
Hibás vonalkód: mivel a csomagolási egység azonosító egy 8 jegyű számsor, nagyon sokáig 
tartana minden egyes göngyöleg mozgatásánál egyesével begépelni a termelésellátást irányító 
rendszerbe. Ezért a kollégák egy kézi scanner segítségével az azonosító címkén lévő, 
hozzátartozó vonalkódot scannelik be. Ha a vonalkód nem olvasható, akkor a címkét újra ki kell 
nyomtatni az elküldött elektronikus adatok alapján. 
 
Hibás lerakodóhely: az összeszerelő üzem raktára nagy kiterjedésű. A minél rövidebb mozgatási 
utak érdekében ezért három lerakodóhelyet (lerakodási zónát) állapítottak meg: nyugatit, délit, 
keletit. Minden egyes alkatrész hozzá lett rendelve egy-egy lerakodóhelyhez. Hogyha a rakodási 
jegyen rossz lerakodóhely szerepel, akkor módosítani kell az elektronikus adatokat és egy új 
rakodási jegyet kell nyomtatni, amivel a kamionsofőr át tud hajtani a megfelelő lerakodóhelyhez. 
 
Hiányzó elektronikus adatok: a beszállító fizikálisan elküldi a megrendelt alkatrészt, viszont nem 
küldi el a szállítás adatait elektronikus formában. Ilyenkor manuálisan kell bevinni a 
vállalatirányítási rendszerbe a szállítás adatait. 
 

1. Készítsünk Pareto diagramot az adatgyűjtő lapon szereplő hibatípusok gyakoriságáról! 
Értékelje az eredményt! 

2. Mutassa be  
a. hibatípusok és hónapok 
b. beszállítók és hónapok 
c. hibatípusok és beszállítók 

szerint milyen következtetések vonhatók le! 
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6. feladat 
Egy élelmiszeripari diszkontlánc készleteinek jobb nyomon követhetősége, teljes 
készletmennyiségének csökkentése és pontosabb szabályozása érdekében felszámolta a budapesti 
és Budapest környéki üzleteinek saját raktárkészleteit, és egyetlen központi raktárat hozott létre. 
Az egyes üzletekben csupán akkora készlet tartása lehetséges, amekkorát az eladótér polcain el 
tudnak helyezni. 

Az 5 budapesti és környéki üzlet minden nap 12 órakor leadja rendelését az egyes 
termékekből a központi raktár felé azok előző nap 12 óra óta vett fogyása alapján. A központi 
raktár munkatársai a délután folyamán kikomissiózzák az egyes boltok rendeléseit, a nap végén 
pedig kiszállítják számukra, hogy az üzletek másnap reggelre ismét fel tudják tölteni polcaikat. 

A következő táblázat az 5 üzlet rendeléseit foglalja össze az elmúlt 4 hétből, hogy hány 
dobozt kellett számukra a központi raktár dolgozóinak összegyűjteni az egyes napokon. 

Hét Nap „A” üzlet „B” üzlet „C” üzlet „D” üzlet „E” üzlet Összesen 
Hétfő 91 92 100 105 100 488 
Kedd 95 93 102 104 101 495 

Szerda 100 93 101 106 101 501 
Csütörtök 101 94 100 105 98 498 

Péntek 100 93 103 106 103 505 
Szombat 104 92 101 104 101 502 

1. hét 

Vasárnap 109 93 99 105 103 509 
Hétfő 93 91 102 104 101 491 
Kedd 98 93 101 105 98 495 

Szerda 101 92 100 107 99 499 
Csütörtök 101 92 98 105 100 496 

Péntek 101 95 101 102 101 500 
Szombat 104 94 101 105 100 504 

2. hét 

Vasárnap 108 93 97 104 100 502 
Hétfő 100 93 102 103 101 499 
Kedd 100 95 102 103 100 500 

Szerda 100 92 103 106 101 502 
Csütörtök 102 91 101 104 103 501 

Péntek 100 93 101 105 102 501 
Szombat 109 93 100 103 101 506 

3. hét 

Vasárnap 107 93 100 101 99 500 
Hétfő 93 95 98 106 103 495 
Kedd 98 94 102 104 101 499 

Szerda 100 92 103 105 99 499 
Csütörtök 102 93 102 105 102 504 

Péntek 101 95 102 102 101 501 
Szombat 101 94 101 104 100 500 

4. hét 

Vasárnap 100 98 100 101 102 501 
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a) Töltse ki az üzletekre a gyakoriságokat összegző táblázatot majd ábrázolja hisztogramon 
A, B és C üzletek megrendeléseit! Rendelje a különböző hisztogram formákat az egyes 
üzletekhez! 

 
Megrendelési gyakoriságokat üzletenként összegző táblázat 

Üzlet 9
1 

9
2 

9
3 

9
4 

9
5 

9
6 

9
7 

9
8 

9
9 

10
0 

10
1 

10
2 

10
3 

10
4 

10
5 

10
6 

10
7 

10
8 

10
9 

A                    
B                    
C                    
D                    
E                    

 
Hisztogramok 
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Hisztogram formája Üzlet  
kis szóródás  
nagy szóródás  
pozitív elhajlás  
negatív elhajlás  

 
b) Töltse ki az egyes napokra a gyakoriságokat összegző táblázatot majd ábrázolja 

hisztogramon a hétfői, a pénteki és a vasárnapi megrendeléseket! Rendelje a különböző 
hisztogram formákat az egyes napokhoz! 

 
Megrendelési gyakoriságokat naponként összegző táblázat 

Nap 9
1 

9
2 

9
3 

9
4 

9
5 

9
6 

9
7 

9
8 

9
9 

10
0 

10
1 

10
2 

10
3 

10
4 

10
5 

10
6 

10
7 

10
8 

10
9 

hétfő                    
kedd                    
szerda                    
csütörtök                    
péntek                    
szombat                    
vasárnap                    

 
Hisztogramok 

 
 

 
 



170 
 

 
 
 
Hisztogram formája Nap  
kis szóródás  
nagy szóródás  
pozitív elhajlás  
negatív elhajlás  
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III.4. Minőségszabályozás 

Mintafeladatok 

1. mintafeladat 
Egy bank call centere a hiteligénylésekkel kapcsolatos fogyasztói kérdésekre hivatott válaszolni. 
A call center információs rendszere minden telefonhívás fő paramétereit automatikusan méri. A 
hívások hosszának átlagát és standard szórását időről-időre ellenőrzik. A bank úgy döntött, hogy 
egy telefonhívás hossza csak rendkívüli esetben lehet fél percnél rövidebb, mivel a fogyasztó 
esetleg azt gondolhatja, hogy udvariatlanság a beszélgetés ilyen gyors megszakítása, még ha a 
kérdés olyan egyszerű is, hogy valóban ilyen rövid idő alatt megválaszolható. A bank úgy 
számol, hogy nem valószínű az sem, hogy egy hívás sikeres megválaszolása 7 percnél hosszabb 
időt vegyen igénybe. Az előző heti telefonhívások adatai alapján a hívások átlagos időtartama 
3,02 perc, standard szórása 1,58 perc volt. Számolja ki a Cp és a Cpk értékét a call center 
folyamatára. 

Megoldás 
A folyamatképesség a folyamat szórásának megragadására szolgál. Képlete a következő: 

s

LTLUTL
Cp 6

−
= , 

ahol UTL a felső határ, LTL az alsó határ, és s a folyamat standard szórása. Ebbe a képletbe 
behelyezve adatainkat 

686,0
58,16

5,07
=

×

−
=

perc

percperc
Cp ,  

azaz a folyamat nem „képes”, a szórás túl nagy, így gyakran előfordulhat, hogy a meghatározott 
határokon kívül esik a beszélgetés hossza. 
 
A Cpk index figyelembe veszi azt is, hogy ha az átlag nem középre esik (a Cp nem). Ezért 
érdemes ezt is meghatározni. A Cpk indexhez tudnunk kell a Cpu és a Cpl értékét, amelyek a 
következőképpen határozhatóak meg: 
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A Cpk index a két érték közül a kisebbik, azaz Cpk = min (Cpu;Cpl) =0,532 
A Cpk index alapján tehát a folyamatképesség még rosszabb. 
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2. mintafeladat 

Egy adótanácsadó cég egy új telefonos szolgáltatást kínál, ahol alacsony díjért az ügyfelek 10 
percben adótanácsokat kaphatnak telefonon. A cég monitorozni kívánja a hívások idejét, hogy az 
ügyfelek ne kapjanak több vagy kevesebb időt, mint amennyiért fizettek. Az alábbi táblázat hat 
telefonhívás adatait mutatja egy adott időszak különböző napjain, amikor a szolgáltatás 
működött. 

a) Számolja ki egy X
v

 és R ábra átlagát, valamint alsó- és felső szabályozási szintjét, ami a 
hívások monitorozására lenne használható. (6-os mintaelemszámra A2=0,483, D3=0, 
D4=2,004) 

b) Ábrázolja a táblázatban megadott kilenc napot az a) pontban számolt határértékekkel. 
Van valami megjegyzése az eredményekkel kapcsolatban? 

 
Időpont Hívások 

mintája ápr. 12 ápr. 14. ápr. 17. ápr. 19. ápr. 20. ápr. 23. ápr. 24. ápr. 27. ápr. 29. 
1 10 8 11 9 12 10 9 8 9 
2 17 9 10 13 10 10 9 10 7 
3 9 8 11 10 9 11 11 8 10 
4 8 12 11 8 9 9 11 11 13 
5 12 12 10 10 11 11 10 12 12 
6 11 9 8 8 10 10 9 11 12 

Megoldás 
Időpont Hívások 

mintája ápr. 12 ápr. 14. ápr. 17. ápr. 19. ápr. 20. ápr. 23. ápr. 24. ápr. 27. ápr. 29. 
1 10 8 11 9 12 10 9 8 9 
2 17 9 10 13 10 10 9 10 7 
3 9 8 11 10 9 11 11 8 10 
4 8 12 11 8 9 9 11 11 13 
5 12 12 10 10 11 11 10 12 12 
6 11 9 8 8 10 10 9 11 12 

Átlag 11,50 9,67 10,17 9,67 10,17 10,17 9,83 10,00 10,50 
Terjedelem 9 4 3 5 3 2 2 4 6 

Összátlag = 19,10
9

... 921 =
++ XXX

, összes terjedelem 22,4
9

... 921 =
++

=
RRR

R  

Határértékek az átlagábrára: 
Felső szabályozási szint (UCL) = összátlag + RA2  = 10,19 + 0,483x4,22 = 12,23 

Alsó szabályozási szint (LCL) = összátlag - RA2 = 8,15 
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X ábra
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Határértékek a terjedelem ábrára 

Felső szabályozási szint (UCL) = 22,4004,24 ×=RD =8,46 

Alsó szabályozási szint (LCL) = 22,403 ×=RD =0 

R ábra
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A két ábra alapján a beszélgetések hossza a statisztikai határértékek között mozog. Az átlagok 
nem térnek el tartósan egyik irányba sem és a standard szórás is megfelelő, egyedül az első nap 
adatai esnek a határon kívülre. 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat 
A fenti call centerben, ha a hívások átlaga 3,2 percre nő és a standard szórás 0,9 percre csökken, 
hogyan érinti ez Cp és a Cpk értékét? Mit gondol, megfelelő módja ez a banknak a call center 
teljesítményének mérésére? 
 

2. feladat 
Egy vállalat olcsó nyomtatott áramköröket készít, melynek során néhány lépést kézzel végeznek. 
A vállalat egy szabályozókártyát akar kifejleszteni, hogy lássa, megfelelően működik-e a 
folyamat. Egy 24 órás periódus alatt 100 darabos mintákat vettek és vizsgáltak meg. Az 
információkat az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Minta 
száma 

Hibás 
áramkörök 

száma 

Minta 
száma 

Hibás 
áramkörök 

száma 

Minta 
száma 

Hibás 
áramkörök 

száma 
1 7 9 9 17 3 
2 3 10 2 18 6 
3 8 11 6 19 3 
4 2 12 4 20 4 
5 1 13 3 21 3 
6 5 14 4 22 2 
7 2 15 5 23 8 
8 7 16 7 24 1 

 
a) Készítsen egy 3-szórásos p-kártyát! 
b) Mit gondol a folyamatról, megfelelően működik? 
c) Mi a véleménye a véletlen mintavételi eljárásról a nyomtatott áramkörök esetén? 
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3. feladat 
Egy vállalat változtatni akar a papírgyártási folyamatán, mert a jövőben egy külföldi beszállító 
faanyagát akarja használni az eddigi hazai beszállítói helyett. Biztos akar lenni benne, hogy a 
papírgyártási műveletben használható ez az új nyersanyag, és a hazaival megegyező minőségű 
papírt képes vele előállítani. Mielőtt a külföldről beszerzett nyersanyagot használnák, egy hétig a 
megszokott hazai nyersanyaggal végez gyártást egy hétig, és ellenőrzi a papíron található hibákat. 
Az egy hét során összesen 32 nm papírt tesztelve 350 hibát találtak. A vállalat ezután a külföldi 
nyersanyagot használta fel, és öt mintában négyzetméterenként az alábbi hibamennyiségeket 
találta. 
 

Minta száma Átlagos hibaszám négyzetméterenként 
1 30 
2 19 
3 6 
4 25 
5 3 

a) Készítsen c-kártyát 3-szigma tűréshatárokkal, felhasználva a hazai nyersanyaggal végzett 
teszt eredményét! 

b) Ábrázolja a külföldi nyersanyag tesztelése során kapott információt a c-kártyán! Mi a 
véleménye a külföldi nyersanyaggal kapcsolatban? 

4. feladat 
Egy cukorkagyár automata töltősora 250 grammos adagokat tölt egy műanyag zacskóba, mielőtt 
lezárja azokat. A vállalatnak kétségei vannak a gép megbízhatósága felől, és egy SPC vizsgálatot 
végez. Először is leállítják a gépet, majd beállítják a specifikációknak megfelelően. A gépet 
ezután visszakapcsolják, és 20 alkalommal véletlenszerű mintákat vesznek, 25-25 zacskóval, 
egyetlen 8 órás műszak során. Mindegyik minta esetén meghatározzák az átlagos, a maximális és 
minimális súlyt. Ezeket az adatokat tartalmazza az alábbi táblázat. 
 

Minta 
száma 

Minta-
átlag 

Max. 
súly 

Min. 
súly 

Minta 
száma 

Minta-
átlag 

Max. 
súly 

Min. 
súly 

1 253 262 232 11 246,1 278 237 
2 248 261 232 12 250 265 235 
3 254,2 269 242 13 247 265,2 241 
4 256 265 248 14 248,2 263,2 242,1 
5 253,2 262,4 247 15 251,3 270,2 247,2 
6 246,2 261,4 235 16 251,3 265,2 248,1 
7 250 254 230 17 253,6 257,2 248,8 
8 247,5 265 229 18 252,7 259,2 248,2 
9 254,3 275 242 19 254,3 259 247,9 
10 252 258 241 20 255,2 260,1 251 

a) Készítse el a töltőfolyamatra vonatkozó X és R kártyákat! 
b) Milyen következtetéseket lehet ezek alapján levonni? 
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IV. Logisztika 
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IV.1. Beszerzés 

A beszerzés célja a vállalati nyereségesség előmozdítása a kiadások feletti kontroll biztosításával, és a 
piaci lehetőségek optimális felhasználásával. A beszerzésnek ez a megközelítése aktív szemléletet vár el, 
mely a vállalat stratégiai céljaiból kiindulva azok megvalósulását támogatja oly módon, hogy a piaci 
lehetőségeket mélységében megismerje, azokat a vállalat érdekeinek megfelelően alakítsa. Ebben a 
szerepben a beszerzéshez kapcsolódó egyik fontos feladat a beszállítóértékelés, annak részeként az 
ajánlatértékelés.  

Ebben a fejezetben a beszállítóértékelés gyakorlatban leginkább használt módszerére a súlyozott 
pontrendszer módszerre fogunk példákat bemutatni. A módszer alaplogikája egyszerű, lényegében 
súlyozott átlagot kell számítani az egyes teljesítmény elemekből. A módszer alkalmazásának azonban 
több nehézsége is van: ilyen pl. a súlyok kialakítása, a szempontok megválasztása valamint a szempontok 
összemérhetővé tétele. Mivel az első kettő alapvetően szakmai (gazdasági, műszaki) szempontok 
mérlegelését jelenti, így a következőekben az általánosabb összemérési probléma kezelésére mutatunk 
megoldásokat. Az összemérési probléma lényege, hogy a beszállító értékelés szempontjai természetüknél 
fogva más mértékegységben adottak az értékelő számára (pl. Ft, kg, nap, %, stb.) Ahhoz hogy súlyozva 
összemérni tudjuk, előbb ezeket a szempontokat matematikailag összemérhetővé kell őket tennünk. 
Ennek az összemérhetőségnek a biztosítására mutat be a fejezet három módszert.  

Mintafeladat 

Egy vállalat nemrég elnyert projektmunkához speciális munkaruhákat kell, hogy beszerezzen. A 
lehetséges beszállítók előminősítése után 4 beszállító terméke maradt a listán, a tőlük kapott ajánlatokat 
az alábbi táblázat tartalmazza. Miután az előminősítés során a munkaruhák minőségét már értékelték, így 
a vezetőség két szempontból szeretné összevetni az ajánlatokat: a munkaruhák ára és a szállítási határidő. 

 Ár (Euró) Szállítás (hét) 
„A” beszállító 650 12. 
„B” beszállító 750 12. 
„C” beszállító 950 9. 
„D” beszállító 1200 8. 

További információk: 
• A két szempont súlya az értékelésben legyen egyenlő (50-50%) 
• Az árakat előzetesen 550 Euró és 1000 Euró között becsülték 
• A szállítási határidőre azt szeretnék, ha a munkaruhák az eredményhirdetéshez képest 12 hétre 

beérkeznének, de számos szempontból előnyösebb lenne, ha minél előbb átvehetnék őket, de a 
8. hétnél előbbre már a tárgyalások során sem ígérték a beszállítók a teljesítést és a vállalatnak 
sincs szüksége előbbi időpontra. 

Értékelje a beszállítói ajánlatokat a súlyozott pontrendszer módszerrel! Hasonlítsa össze az 
ajánlatokat az ajánlatok pontozásával (pontkiosztással) ahol az 550 Eurós ár 100 pontot jelent, 
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majd magasabb ár esetén 10 Eurónként 1 pontot vonnak le a szállítótól. A szállítási határidő 
pontozásánál 8 hétig 100 pontot kap a szállító, majd utána hetente 20 pontot vonnak le. 

Megoldás 

Az ajánlatok értékelése ebben az esetben a következő módon alakul: 
 Pontszám 

(ár) 
Pontszám 
(szállítás) 

Összpontszám 
(súlyozott 

átlag) 

Sorrend 

súly 50% 50%   
„A” beszállító 90 20 55 3. 
„B” beszállító 80 20 50 4. 
„C” beszállító 60 80 70 1. 
„D” beszállító 35 100 67,5 2. 

Azaz a számítás eredményeként az adódik, hogy a „C” szállítót kellene választanunk. 

Gyakorló feladatok 

1. feladat 

Egy vállalat szeretne kondenzátorokat vásárolni. A minőséggel kapcsolatos főbb paramétereket 
az előminősítés során már vizsgálták. Az előminősítés során megfelelt 5 beszállítótól kértek 
ajánlatot. A legfontosabb szempont az ár, ezért ez 80 százalékos súlyt kap. Az ár várhatóan 4000 
Euró felett lesz. Ez 100 pontot. Minden 50 Eurónként 1 pontot vonnak le az értékelésnél. 
Szeretnék azonban a beszállító környezeti teljesítményét is figyelembe venni. Ennek pontozására 
az ajánlatban kellett információkat megadnia a beszállítóknak, amit aztán egy bizottság 
pontozott. A kapott ajánlati árakat és a környezeti pontokat az alábbi táblázat tartalmazza.  

 Ár (Euró) Környezeti 
teljesítmény 

„A” beszállító 4100 55 
„B” beszállító 4200 60 
„C” beszállító 4150 45 
„D” beszállító 4500 80 
„E” beszállító 4600 95 

Értékelje az ajánlatokat! 
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2. feladat 
Egy vállalat Budapest 20 kerületében rendelkezik irodával. Az irodai beszerzések karbantartására 
keresnek beszállítót. Az ajánlatokat az árban és a kiszolgálás pontosságában szeretnék 
összemérni, melyet a szerelő hívástól számított 2 órán belüli kiérkezésével kívánnak mérni 
(munkaidő alatti hívás esetén 100 hívásból hányszor ér ki a szerelő 2 órán belül). 

 Átalánydíj (Ft) Vállalt kiszolgálási 
pontosság 

„A” beszállító 15000 94 
„B” beszállító 16000 93 
„C” beszállító 22000 99 
„D” beszállító 18000 96 

Vesse össze a kapott ajánlatokat a súlyozott pontrendszer módszerével! Az ár súlya legyen 60%, 
a kiszolgálási pontosság pedig 40%. Az ajánlati elemeket az arányosítás módszerével vesse 
össze. 

3. feladat 
Egy vállalat újonnan piacra dobni tervezett termékéhez reklámfilmet szeretne készíttetni. Az 
ajánlatadásra felkért ügynökségektől referenciáik megvizsgálása után egy illusztrált forgatókönyv 
tervezetet és a megvalósításhoz egy árajánlatot kértek. A forgatókönyvek mindegyikét 100-100 
fős a célcsoportot reprezentáló paneleknek mutatták be. Vizsgálták a tetszési illetve egy nap 
elteltével az emlékezési indexet. Az értékelésben az emlékezési index 30, a tetszési index 30 és a 
reklámfilm elkészítésének ára 40 százalékkal szerepelt. 

A kapott ajánlatok és a panel értékelések eredménye a következő táblázatban található: 

  Ár (eFt) Tetszési 
index 

Emlékezési 
index 

„A” beszállító 24500 90 67 

„B” beszállító 25000 92 66 

„C” beszállító 26000 95 65 

„D” beszállító 26500 96 64 

"E" beszállító 27000 89 72 

Értékelje az ajánlatokat a súlyozott pontszámrendszer módszerrel (Az ajánlati elemeket az 
arányosítás módszerével vesse össze)! 
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IV.2. Készletgazdálkodás 

A vállalatok készletgazdálkodásának célja, hogy a termelési–forgalmi folyamatok 
zavartalanságát a gazdaságosság követelményeit is figyelembe véve biztosítsa. Ennek értelmében 
készletek alatt azokat az anyagi javakat, eszközöket értjük, amelyeket egy adott szervezet azért 
halmoz fel, hogy ezt a zökkenőmentes működést biztosítsa. A vállalatoknál felhalmozott készlet 
ugyanakkor lekötött, a megtérülési folyamatból időlegesen kivont tőkét is jelent, s ez a 
tőkemennyiség csak látszólag jelent nagyobb vagyoni értéket, hiszen még nem térült meg és 
valódi értékét csak a megtérülési folyamat végén nyeri, nyerheti el. Ezért a készletek 
csökkentésére való törekvés logikus következménye a vállalati gazdálkodással szemben 
támasztott pénzügyi követelményeknek.  
A készletezési döntéseknek két szintje van: a stratégiai és a tételszintű döntések köre: 
• A stratégiai szintű döntések a készletbefektetési célok meghatározását, a vállalat aggregált 

készletszintjének meghatározását célozzák. 
• A tételszintű döntések középpontjában – s ez a terület most elsősorban vizsgálatunk tárgya – 

viszont az egyedi készletezési folyamatok állnak. A termékszintű készletezési rendszerben 
lezajló folyamatok irányítását és az ezt megvalósító, a rendelésre vonatkozó döntési szabályt 
készletezési mechanizmusnak nevezzük. A rendelésre vonatkoztatva két alapkérdés merül fel: 
mikor és mennyit rendeljünk? A tételszintű készletezési folyamatok itt másodikként említett 
alapkérdése a mennyit rendeljünk. A klasszikus készletezési rendszerek e készletezési 
probléma megoldását a költségprobléma megoldására vezetik vissza. Ennek megfelelően azt 
a rendelési tételnagyságot, mely egy meghatározott időtávon, adott feltételek mellett a 
legalacsonyabb készletezési költségráfordítást eredményezi, gazdaságos rendelési 
tételnagyságnak (EOQ) nevezzük. A feladatgyűjteményben három – egymástól eltérő 
feltételrendszerrel jellemezhető – gazdaságos rendelési tételnagyság modellel ismerkedünk 
meg: a hagyományos fűrészfog, vagy EOQ modellel, az ártöréses, illetve a felhasználási 
modellel. 

• Külön készletgazdálkodási problémát jelent, hogy a vállalati gazdálkodásban számos 
készlettételre vonatkozóan kell döntéseket hozni. Hatékony készletezési mechanizmus 
kiépítése és működtetése, a gazdaságos tételnagyság számítása időigényes és költséges 
feladat, használatuk ezért nem minden készletfajta esetén indokolt. A készletek relatív 
fontosságának eldöntéséhez használt elemzési eljárás az ABC elemzés, mely a fenti 
problémának kezelésére alkalmas. 

Mintafeladatok 

1. mintafeladat 

Egy pék heti hat napot dolgozik az év 49 hetében. A lisztet közvetlenül a malomtól szerzi be, 
szállítmányonként 7,5 font költséggel. A pék napi 10 zsák lisztet használ fel és zsákonként 12 
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fontot kell fizetnie. Az üzlet finanszírozásához 16%-os hitelt használ fel, egyéb költségei az 
anyagköltségeinek 2,75%-át teszik ki. 
a) Milyen tételnagyságot érdemes rendelnie a lisztből, és mi lesz ennek változó költsége? 
b) Mi lesz a rendelési tételnagyság, ha a liszt eltarthatósága csak két hét? Ez milyen 

többletköltséget eredményez? 
c) Mennyi lesz a rendelési tételnagyság, ha a bank maximum csak 1500 font nagyságú rendelést 

hajlandó finanszírozni? 
d) Ha a malom csak hétfői napokon szállít, milyen legyen a rendelési tételnagyság és milyen 

gyakoriságú? 

Megoldás 

A feladat megoldása az EOQ modell alkalmazását igényli. E modell két igen szigorú 
feltételezéssel él. Determinisztikus, amennyiben feltételezi, hogy a keresletet ismerjük, s az 
időben állandó, illetve azt, hogy a rendelésnek nincs átfutási ideje, az a feladás pillanatában 
azonnal beérkezik. Ez az alap, ún. „fűrészfog” modell, más néven a gazdaságos tételnagyság 
modellje (economic order quantity, EOQ modell) a készletezési költségek közül kettőt, a 
készlettartási költséget és a beszerzés egységköltségét kezeli. A modellben használt jelölések a 
következők: 

Q  =  rendelési tétel (quantity) 
T  =  vizsgált időintervallum (time) 
R  =  a vizsgált időintervallum összkereslete (requirement) 
C  =  beszerzett termék egységára / egységnyi készlet értéke (cost) 
k  =  készlettartási költségráta (c = k×C = egységnyi készlet éves tartásának költsége) 
S  =  rendelésfeladás költsége (set up) 

Mivel a kereslet ismert és időben állandó, azaz a készlet fogyása egyenletes, ezért az átlagkészlet 
szintje – melytől a készlettartási költség függ – minden periódusban a rendelési mennyiség fele 
lesz, tehát q/2. A rendelések száma az összkereslet és a rendelési mennyiség hányadosával, azaz 
R/Q–val lesz egyenlő. A készletezés összes változó költsége tehát kC(Q/2) + S(R/Q) lesz. Ezek 
minimumát keressük. Az összköltséggörbe ott veszi fel minimumát, ahol a függvény első 
deriváltja egyenlő lesz nullával. A számítások elvégzése után tehát a minimális összköltséggel 
rendelkező rendelési tételnagyság a következő: 
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××
=

2
0  

A feladatok megoldása során mindig ügyeljünk, hogy a példában szereplő változók dimenziói 
megegyezzenek! Például, ha a rendelési tétel éves szintre van megadva, akkor a készlettartási 
költség is éves szinten legyen! 

Nézzük tehát a konkrét számpéldát! 

R  = 10 zsák × 6 nap × 49 hét = 2940 zsák/év (az évi szükséglet) 
C  = 12 font (beszerzési egységár) 
S  = 7,5 font/rendelés (egy rendelés feladási költsége) 
k(1)  = 16% (kamatláb) 
k(2)  = 2,75% (egyéb költségek az ár százalékában kifejezve) 
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a) k(1) és k(2) a készlettartási ráta két összetevője, k a kettő összege, azaz 18,75%. Az EOQ-ba 
behelyettesítve: 
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121875,0
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××
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××
=

Ck

SR
Q  

tehát alkalmanként pékünknek 140 zsákot kell vásárolni. 

Az optimális rendelési tételnagyság változó költsége (total variable cost, TV) egyenlő az éves 
készlettartási és az éves rendelési költség összegével. Jó ellenőrzési pont, hogy a két 
költségtétel értékének az optimum pontban meg kell egyeznie (a két görbe metszi egymást). 
A beszerzett áru összértékét (R × C) a változó költséghez (TV) adva kapjuk meg a teljes 
készletezési költséget (total cost, TC), ez azonban fix beszerzési ár esetén nem függ a 
beszerzett mennyiségtől, ezért elég a változó költséggel számolni. 
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b) Ha a liszt 2 hétig eltartható, akkor a kétheti felhasználást meghaladó mennyiség veszteség 
lesz. Az új rendelési tételnagyság tehát a kétheti fogyasztásnak megfelelő mennyiség. A 
változó költséggel kapcsolatban azt kell számbavenni, hogy az optimumtól való elmozdulás 
okozta költségtöbblet mekkora. A két heti felhasználás 2 × 6 × 10 = 120 zsák, ennek változó 
költsége az ismert összefüggést alkalmazva: 
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Azaz ebben az esetben 3,75 fonttal nagyobb lesz az évi készletezési változó költség. 

c) Az 1500 fontból 1500/12 = 125 zsák beszerzése finanszírozható, hiszen 12 fontba kerül egy 
zsák liszt. Ez esetben is el kell térni az optimumtól, amelynek hatását ismét számszerűsítve:  

025,317
125

2940
5,7

2

125
121875,0 =×+××=TV . 

A pénzügyi korlát 2,025 font többletköltséget eredményez. 

d) Mivel az optimális rendelés a két és három heti szükséglet közé esik, a péknek két választása 
van, vagy minden második vagy minden harmadik hét hétfőjén szerezhet be. A kéthetes 
szükségletre 120-at a három hetesre 180-at kell rendelni. Mindkettő eltér az optimumtól, így 
azt kell számbavenni, hogy melyik irányú eltérés nagyobb. A 120-ra már a b) pontban 
kiszámoltuk, hogy a változó költség TV = 318,75. Amennyiben a rendelési mennyiség 180, a 
képletekbe behelyettesítve a változó költség 325 font. A kéthetes szükségletre történő 
rendelés tehát előnyösebb. 

2. mintafeladat 

Egy termékből az éves felhasználás 10 000 db, a készlettartás költsége a készletérték 20%-a, a 
beszerzés költsége 20 Ft rendelésenként. A termék egységára a rendelési tételnagyságtól függ: 
   1–499 db-ig  5,0 Ft 
      500–999 db-ig 4,5 Ft 
                 1000 db felett  3,9 Ft 
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Határozza meg az optimális rendelési tételnagyságot és a hozzá tartozó összes költséget! 

Megoldás 

A megoldást az ártöréses modell elnevezésű eljárás segítségével számíthatjuk. Az EOQ 
modellben, mint láttuk a készlet értéke (C) a beszerzendő termék mennyiségétől független, fix. A 
valós életben azonban sokszor találkozunk az árengedmény jelenségével, amikor nagyobb 
rendelési mennyiséghez alacsonyabb beszerzési ár tartozik. Az árengedmények létének hatását 
vezeti át a gazdaságos tételnagyság számításának logikájába az úgynevezett ártöréses modell. 
Árengedmények megléte esetén a gazdaságos tételnagyság meghatározásához nem kell mást 
tennünk, mint kiszámolnunk minden árra és az árváltozási pontokra a gazdaságos rendelési 
mennyiségeket. Nem lesz azonban minden számolt gazdaságos rendelési mennyiség 
keresztülvihető, hiszen könnyen elképzelhető, hogy a számított mennyiség nem esik abba a 
volumen kategóriába, melynek releváns árával számoltunk. Kiszámoljuk valamennyi 
megvalósítható gazdaságos rendelési mennyiségre és ártöréses mennyiségre az összköltséget és 
azt a Q-t választjuk, melynél a minimális összköltséget kapjuk. Vegyük észre, hogy a klasszikus 
EOQ számításnál a termékköltségnek nem volt jelentősége, fix volt! Az ártörésnél azonban sok 
esetben lényegesebb költségmeghatározó tényező, mint a készletezési költség. 
A gazdaságos rendelési mennyiséget nem szükséges minden árnál kiszámítani. Mindig a 
legalacsonyabb egységárral kezdjük, és ha az eredményül kapott Q megfelelő, akkor nem kell a 
magasabb árakhoz tartozó EOQ-t kiszámolni. Ha Q nem a megvalósíthatósági tartományba esik, 
akkor a következő, 2. legalacsonyabb egységárra nézzük meg ugyanezt. Ha ez megvalósítható, 
akkor ennek a Q-nak a költségét hasonlítjuk össze az ártörésnél meghatározott rendelési 
mennyiség mellett keletkező költséggel és az alacsonyabb lesz az optimális Q.17 

Nézzük ismét a  konkrét feladatot! Az ismert jelölések és a hozzájuk tartozó értékek a 
következők: 

 R  = 10 000 db 
 S  = 20 Ft 
 k  = 20% 
C1  = 5 Ft  ha   Q < 500 
C2  = 4,5 Ft  ha   500 ≤ Q < 1000 
C3  = 3,9 Ft ha   Q ≥ 1000 

Határozzuk meg először a legalacsonyabb ártól kezdve az optimális rendelési mennyiségeket: 

716
9,32,0

20100002
3 =

×

××
=Q , ami kisebb, mint 1000, tehát nem megvalósítható. 

667
5,42,0

20100002
2 =

×

××
=Q , ami a megadott tartományba esik, nem kell tovább számolni. 

Számoljuk még ki az ártörési pontokhoz tartozó mennyiségeket, és foglaljuk az eredményeket 
táblázatba: 

                                                 
17 Az ártöréses modell levezetéséről bővebben ld.: Demeter Krisztina (szerk.): Termelésmenedzsment II., AULA, 
1993, 35-37. old. 
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Költségek 
Ártörés 
500 db 

Q2 = 667 
Ártörés 
1000 db 

Készlettartási 
költség 

(500/2)×4,5×0,2 = 
225 Ft 

(667/2)×4,5×0,2 = 
300,15 

(1000/2)×3,9×0,2 = 
390 Ft 

Rendelési 
költség 

(10000×20)/500 = 
400 Ft 

(10000×20)/667 = 
300 Ft 

(10000×20)/1000 = 
200 Ft 

Összes változó 
költség 

225 + 400 = 625 300 +300 = 600 Ft 390 +200 = 590 Ft 

Termékköltség 10000×4,5 =     
45 000 Ft 

10000×4,5 =    
45 000 Ft        

10000×3,9 = 
39 000 Ft 

Összköltség 45 625 Ft 45 600 Ft 39 590 Ft 

Az összköltség minimuma az 1000 db-os rendelési tételnél van. Az ehhez tartozó összköltség 
pedig 39 590 Ft. 

3. mintafeladat 

A Limbdom Co. Speciális szerszámgépeket gyárt, melyekhez évi 1500 db motorra és 
motoronként egy db szelepsapkára van szüksége. A szelepsapkák rendelési költsége 5 $ 
rendelésenként, az alkatrészek egységnyi készletezési költsége évi 1,25 $. Az átfutási idő 5 nap, 
azaz a rendelés feladásától számított 5. napon beérkezik a rendelt tétel.  
a) Mekkora az optimális rendelési nagyság? 
b) Mikor kell feladni a következő rendelést (a készletek számában kifejezve)? 
c) Tegyük fel, hogy a vállalat a szelepsapkák vásárlásáról áttér a gyártásra, mert évi kereslete 10 

000 db-ra ugrott. Az új csarnok napi 100 db szelepsapka gyártására képes. A napi 
felhasználás az összeszerelő üzemben 40 egység. Hogyan változik az optimális rendelési 
mennyiség és a rendelési időpont (ismét a készletek számában kifejezve)? 

Megoldás 

a) Az eredményt az EOQ modellbe behelyettesítve kapjuk. Az adatok a következők: 

R = 1500 db 
S = 5 $ 
c = k× C = 1,25 $ 
LT = 5 nap (lead time) 
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b) Az optimális rendelési mennyiség 109,5 db. Először azt kell megvizsgálnunk, hogy egy 
rendelés mennyi időre lesz elég. 1500 db az éves kereslet, ezek szerint egyhavi kereslet 1500 
db / 12 hó = 125 db/hó. A 109,5 darabos megrendelésünk tehát 109,5/125 =0,876 hónapra 
lesz elegendő. Tegyük fel, hogy egy hónap 30 napból áll. Az egynapi felhasználás tehát: 
109,5 / (30 × 0,876) = 4,16 db. Az átfutási idő 5 nap, tehát 5 × 4,16 = 20,8 darabos 
készletszintnél kell feladni a rendelést annak érdekében, hogy folyamatos legyen a működés. 

c) A feladat megoldásához az ún. felhasználásos modell képletét kell ismernünk! A 
felhasználási modellben az EOQ modell készletfeltöltésének pontszerűségét oldjuk fel, a 
készletfeltöltés és felhasználás párhuzamosan történik. Gyakori ez az eset, ha a termelési 
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rendszer egyik eleme a másik elem beszállítójaként működik, ezért szokták ezt a modellt a 
gazdaságos sorozatnagyság modelljének (economic batch quantity, EBQ) is nevezni. Ilyen 
szituációként írható le egy termelési rendszeren belül az egyes megmunkálási helyek, gépek 
közötti készletalakulás is, de a feltöltési folyamat külső forrás is lehet (pl. olajszállítás az 
erőműveknek). 
A vizsgált gép adott sorozat legyártására kap megbízást. A gép és vezetője elkezdi a 
megrendelést legyártani, s az elkészített félkész termékeket többé-kevésbé folyamatosan 
továbbítja a megfelelő készletezési pontra. Eközben a félkész termékek további feldolgozását 
végző következő gép is elkezdi működését, csökkentve ezzel a készletfelhalmozás ütemét. 
Amennyiben feltételezzük, hogy a félkész termékek gyártási üteme (production, P) nagyobb, 
mint azok felhasználási üteme (demand, D) a készletállomány adott ideig nőni fog, majd a 
félkész termékek gyártásának leállásával (a megrendelés teljesítésével) csökkenni kezd. 
Amikor a készletállomány nullára csökken, újabb megrendelést, termelési utasítást kap a 
„beszállító” gép és a folyamat ismét elkezdődik elölről. A felhasználási modellt bemutató 
ábrán jól látható, hogy a háromszögek hasonlósága alapján 
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A felhasználási modell szintén a költségek minimalizálásával keresi az optimális rendelési 
tétel nagyságát. Mint az EOQ modellben, itt is az átlagkészletet szorozzuk meg az egységnyi 
készlettartási költségekkel, így megkapjuk a készlettartás költségét. A rendelési költséget az 
ismert módon vehetjük számba. A változó költségek (rendelési és készletezési költségek) 
összegének minimumát keressük. Ez ismét ott lesz, ahol az összköltséggörbe első deriváltja 
egyenlő nullával. A számítások elvégzése után a felhasználási modellre a következő képletet 
kapjuk az optimális rendelési tétel nagyságának számításához: 
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A felhasználási modell készletalakulásának grafikus megjelenítése 
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Térjünk vissza a konkrét példához! A rendelési tételnagyságra vonatkozó eredményt megkapjuk, 
ha a felhasználásos modell képletébe behelyettesítjük az adatokat. Az a) kérdés adataihoz képest 
változott a kereslet (most 10 000 db), a gyártás p = 100 db/nap, a felhasználás d = 40 db/nap. 
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A rendelési időponthoz ismerjük az átfutási időt (5 nap) és a felhasználási mennyiséget 
naponta (40 db). Ezek szorzatával kapjuk a készletek számában kifejezett új rendelési 
időpontot, ami 200 db lesz. 

4. mintafeladat 

Egy elektromos alkatrészeket gyártó vállalat magas technikai színvonalú szerelvényeket állít elő 
a repülő- és űripar számára. Ezen kívül gyárt még vezérlőegységeket háztartási készülékekhez és 
néhány cikket ipari berendezésekhez. Minősítse a következő mintát a vállalat beszerzett 
(vásárolt) alkatrészeire vonatkozóan az ABC elve és az alábbi adatok alapján! 

Termék-
szám 

Egység-
költség (Ft) 

Évi vásárolt 
mennyiség 

(db) 

Egyéb tényezők 

575 93,00 3 200  
607 31,00 2 500  
625 212,00 320 Egyetlen beszállító 
811 130,00 475  
947 618,00 300  
024 720,00 300  
413 0,25 25 000  
483 0,60 6 800 Technikai változás várható a következő 2 

hónapban 
495 1,25 15 000  
211 6,3 3 000 Átfutási idő 6 hónap 
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Megoldás 

Mint arra a fejezet bevezetőjében már utaltunk, a tételszintű készletgazdálkodás rendszerének 
kialakítása és folyamatos működtetése igen költséges feladat. Gondoljunk például arra, hogy az 
alkalmazott matematikai apparátus által megkövetelt adatok összegyűjtése és feldolgozása 
sokszor igen bonyolult és költségigényes, de magas költségű a készletezési mechanizmusok 
hatékony működése szempontjából elengedhetetlen pontos és naprakész készletnyilvántartási 
rendszer fenntartása is. Az egyes készletelemek ugyanakkor más és más relatív súllyal 
rendelkeznek a vállalat zökkenőmentes és hatékony működésének szempontjából. Az egyes 
készletelemek jelentőségével kapcsolatban is érvényesül az ún. Pareto elv, mely szerint a 
készletezett termékek viszonylag kis százaléka részesedik a forgalom, illetve a felhasználás 
túlnyomó részéből (20%–80% arány). A készletek fontossága alapján történő csoportosítás az 
ABC elemzés. Ennek az elemzésnek a célja, hogy az egyes készletezett tételeket relatív 
fontosságuk szerint sorba rendezze (A, B, C csoportokba) és az egyes csoportokhoz differenciált 
gazdálkodási módszereket rendeljen. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ABC elemzés 
segítségével kapott három csoportba  a készletelemek kb. 20%-a (A csoport), 40%-a (B csoport) 
és 40%-a (C csoport) tartozik Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb – az A – termékcsoporthoz 
rendeljük majd a legszigorúbb, s ezért legköltségesebb módszereket, például a folyamatos 
készletnyilvántartást, gyakori leltárt, havi előrejelzést és a fejlett matematikai módszerek 
alkalmazását. Eltérő az egyes csoportok esetén a készletrendelések időhorizontja is, az A 
csoportba tartozó termékek esetében elképzelhető például a heti, a B csoportba tartozó 
termékeknél kétheti, a C csoportba tartozó termékeknél havi rendszerességgel történő rendelés. 
Az ABC elemzés keretében az egyes anyagféleségeket különböző ismérvek szerint 
csoportosíthatjuk, így pl. a tétel termelési vagy átfutási ideje, a tétel egységköltségének nagysága. 
Leggyakrabban használt csoportképző szempont azonban a tétel éves felhasználási költsége. 

Alkalmazzuk az ABC elemzés logikáját a fenti feladat esetében! A csoportképző ismérv legyen 
az egyes készlettételek éves felhasználási költsége! Az egyéb szempontok között találhatók azok 
a tényezők, amelyek az adott termékek magasabb osztályba sorolását indokolják. 

Termék 
 

Felhasználási 
érték (1000Ft) 

Egyéb szempont Minősítés 

575 297,60  A 
607 77,50  B 
625 67,84 Kockázatos B����A 
811 61,75  B 
947 185,40  B 
024 216,00  A 
413 6,25  C 
483 4,08 Szorosabb figyelést igényel C����B 
495 18,75  C 
211 18,90 Nagy a bizonytalanság C����B 
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Gyakorló feladatok 

1. feladat 

Egy cukrászüzem évi 44 hetet dolgozik, heti öt munkanappal. A feldolgozott 
margarinszükségletét közvetlenül a kistermelőtől szerzi be, szállítmányonként 1400 Ft-os 
fuvarköltséggel. Az üzem napi 8 csomag margarint használ fel. Egy csomag margarin ára 2100 
Ft. Az üzem a finanszírozáshoz 28%-os hitelt használ fel. Az anyagkezelés és veszteség költsége 
az anyagérték 2,75%-át teszi ki. 
a) Mi lesz az optimális rendelési tételnagyság?  
b) Mennyi lesz a rendelési tételnagyság, ha a margarin eltarthatósága 2 hét, és ez milyen 

költségtöbbletet eredményez?  
c) Ha a szállítás csak a hét első napján lehetséges, milyen mennyiséget kell rendelnünk?  

2. feladat 

Egy tétel havi szükséglete100 db, a rendelési költség 2800 Ft rendelésenként. A termék 
egységára 500 Ft, a készlettartás egységköltsége pedig éves szinten 125 Ft. Mennyi lesz az 
optimális rendelési tételnagyság? 

3. feladat 

Egy anyagfajtából az éves szükséglet 1000 tonna, minden beszerzéskor 200 Ft beszerzési költség 
merül fel, a készlettartás költsége 1000 Ft/tonna/év. Jelenleg a beszerzés évente 10 alkalommal 
történik (100 tonna alkalmanként). 
a) Ha feltételezzük, hogy a szállító ettől eltérő ütemezést is vállal, optimális tételekben 

beszerezve az anyagot mekkora költség-megtakarítás érhető el? 
b) Maximálisan hány Ft felárat tudunk fizetni anélkül, hogy eredeti költségeink 

megemelkednének az EOQ szerinti rendelési tételnagyság alkalmazásával? 

4. feladat 

A Delikát élelmiszer kiskereskedés egy speciális teakeverékből hetente 10 csomagot értékesít. A 
beszerzési ár 80 Ft csomagonként, a rendelésfeladás költsége 10 Ft rendelésenként. A készletek 
finanszírozásához hitelt kell felvennie a cégnek, évi 28,5 %-os kamatláb mellett. A készletezési 
veszteség évi 1,5 %-os. 
a) Mekkora az optimális rendelési tételnagyság? 
b) Milyen gyakran kell rendelni az említett teakeverékből? 
c) Mekkora b) mellett a készlettartás és a rendelés éves költsége? 
d) Milyen tényezők ösztönözhetik arra a Delikát vezetőit, hogy nagyobb tételben rendeljenek? 
e) A teakeverék szállítója 50, vagy ennél több csomag egyszerre történő megrendelése esetén 76 

Ft-ért hajlandó szállítani. Érdemes-e elfogadni az ajánlatot? 

5. feladat 

Kozák Domonkosnak nem sikerült a Termelésmenedzsment vizsgája, ezért inkább Amerikában 
próbál szerencsét, mint vállalkozó és műanyag szemetesvödröket kezd gyártani. Úgy számolja, 
hogy ehhez évente 600 kg alapanyagot kell felhasználnia. Árajánlatot kér egy alapanyaggyártótól, 
akitől a következő információt kapja: 500 kg alatti rendelés esetén az egységár 30 cent/kg, 1000 
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kg alatti rendelés esetén 29 cent/kg, 1000 kg-nál, vagy afölött az ár 28 cent/kg. Egy rendelés 
költsége 8 USD, a készlettartás költsége a készletérték 20%-a. Sajnos a készletgazdálkodás 
sohasem volt az erőssége, ezért Önt kérte meg, hogy adjon neki tanácsot, mennyit rendeljen 
alkalmanként? 

6. feladat 

Egy termék iránti éves igény 250 darab. A rendelésfeladás költsége 4000 Ft rendelésenként. A 
készlettartás rátája 80%-os. A termék beszerzési ára 1170 Ft, de ha a rendelés meghaladja a 145 
darabot, a szállító termékenként 70 Ft árengedményt ad. Amennyiben a rendelés nagyobb, mint 
85 darab, de kisebb, mint 145 darab, az árengedmény mértéke csak 20 Ft. Mennyi legyen a 
beszerzés mennyisége? 

7. feladat 

Egy termékből az éves felhasználás 10.000 db, a készlettartás költsége a készletérték 25%-a, a 
beszerzés költsége 100 Ft rendelésenként. A termék egységára a rendelési tételnagyságtól függ: 
      1-899 db-ig   11 Ft 
      900-1499 db-ig    9 Ft 
              1500 db felett     7 Ft 
 
Határozza meg az optimális rendelési tételnagyságot és a hozzá tartozó összes költséget! 

8. feladat 

Az alábbi táblázat egy könnyűipari vállalat beszerzett alkatrészeinek egy részére vonatkozó 
adatokat tartalmaz. Az ABC elemzés segítségével minősítse a vásárolt alkatrészeket! 

Termék-
szám 

Egységköltség 
(Ft) 

Évi vásárolt 
mennyiség (db) 

Egyéb tényezők 

78 90,00 2900  
1547 1,00 2 800  

25 315,00 270  
832 251,00 575 Egyetlen beszállító 
97 619,00 150  

2 1400,00 200  
15 0,30 34 000  

3483 0,75 5 800  
295 1,5 10 000 Minőségi problémák a múlt hónapokban 
115 8,3 7 000  

9. feladat 

A Schedule Co. Marógépeket gyárt, melyekhez évi 2000 db gyémánt élű késre van szüksége. A 
rendelési költség 10 $, az alkatrészek egységnyi készletezési költsége évi 2,56 $. Az alkatrészek 
darabja 22,5 $, az átfutási idő 9 nap – azaz a rendelés feladásától számított 9. napon érkezik be a 
rendelési tétel. 
a) Mekkora az optimális rendelési nagyság? 
b) Mikor kell feladni a következő rendelést (a készletek számában megadva)? 
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c) Mekkora lesz a teljes költség? 
d) Tegyük fel, hogy a vállalat a kések vásárlásáról áttér a gyártásra, mivel az évi kereslet 8000 

db-ra nőtt. Az új csarnok napi 36 egység előállítására képes. A napi felhasználás az 
összeszerelő üzemben 32 egység. Hogyan változik az optimális rendelési mennyiség? 

10. feladat 

Egy fényképezőgépeket gyártó vállalat lencse beszerzéseit az EOQ alapján végzi. Az optimális 
rendelési tételnagyság mellett az éves összes készlettartási költsége 300 kredit. Határozza meg az 
optimális rendelési tételnagyságot, ha ismert az, hogy évente 250 db lencsét szerez be a vállalat 
és a rendelési költsége 18 kredit rendelésenként. Mennyi az egy lencsére jutó készlettartási 
költség? 

11. feladat 

A „Háromfejű majom” fogadó messze földön és vízen ismert különleges rumjáról, melyből 
hetente 20 nagy hordónyí fogy. A rum összetevőinek beszerzési ára 50 aranypénz hordónként, a 
rendelésfeladás költsége 20 aranypénz rendelésenként. A nagy mennyiségű ital tárolásának 
finanszírozásához a fogadó tulajdonosa kénytelen hitelt felvenni, melynek kamatlába havi 
2,375%. A készlettartás egyéb költségei éves szinten a készletérték 1,5%- át teszik ki. A fogadó 
természetesen az év mind az 52 hetében fogadja a szomjazó vendégeket. 
a) Mekkora az optimális rendelési tételnagyság? 
b) Milyen gyakran kell rendelni a hírneves rum összetevőiből? 
c) Mekkora a készlettartás és a rendelés éves költsége a gazdaságos rendelési mennyiség esetén? 
d) Milyen változások ösztönözhetik arra a tulajdonost, hogy nagyobb tételben rendeljen? 

Nevezzen meg legalább két ilyen változást! 
e) Mennyit tudna spórolni a tulajdonos, ha sikerülne 10%-kal alacsonyabb kamatlábú 

forgóeszköz hitelt találnia? 

12. feladat 

Egy amerikai egyetem szuvenírboltja rendkívül népszerű a diákok körében. Az üzlet most az éppen kitört 
Vasember-lázat próbálja meglovagolni kis méretű, de tetszetős faragott utánzataival. A kereslet felmérése 
után az üzletvezető úgy döntött, hogy a költségeket tekintve akkor járnak a legjobban, ha évente 13 
alkalommal rendelnek új bábukat a beszállítótól. A bolt raktárában el kellett különíteni egy kisebb 
polcrészt is, mert a számítások szerint átlagosan 30 bábut kell majd készleten tartani. Egy bábu éves 
készletezési költsége várhatóan 3,9 dollár körül alakul. A bolt minden hétköznap nyitva van. 

a) Mekkora az éves kereslet a bábuk iránt? 
b) Mennyi egy rendelés feladásának a költsége és mennyi a rendelés összköltsége? 

13. feladat 

Egy motorokat gyártó vállalat főtengely beszerzéseit az EOQ alapján végzi. A készlettartás havi rátája 
2%, a termék beszerzési ára 80 Ft/db.  

a) Határozza meg az optimális rendelési tételnagyságot, ha ismert az, hogy évente 1200 db 
főtengelyt szerez be a vállalat és a rendelési költsége 40 Ft/db. 
b) Mennyi a beszerzés változó költsége? 
c) Hány naponta kell rendelést feladni? 
d) A főtengely szállítója 100 vagy ennél több termék rendelése után 10%-os árengedményt biztosít. 

Érdemes elfogadni az ajánlatot? 
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14. feladat 

A Burn Kft. speciális esztergagépeket gyárt, melyekhez évi 4000 db speciális késre van szüksége. 
A rendelési költség 200 Ft rendelésenként, a kések egységnyi készletezési költsége évi 40 Ft. Az 
alkatrészek darabja 3000 Ft, az átfutási idő 6 nap – azaz a rendelésfeladástól számított 6. napon 
beérkezik a rendelt tétel. 

a) Mekkora az optimális rendelési tételnagyság? 
b) Mikor kell feladni a következő rendelést, készletek számában megadva)? 
c) Mekkora lesz az optimális rendelési tételnagyság esetén az összköltség? 
d) A kések felhasználás évente 7000 db-ra nő. A készlettartás költsége legyen 20% 

(készletérték évente), a beszerzési költség 120 Ft. A beszerzés egységára 250 db alatt 320, 
250 db-nál, vagy felette 180 Ft. Határozza meg az optimális tételnagyságot és a hozzá 
tartozó összköltséget! 
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IV.3. Raktármenedzsment 

A raktár a vállalati logisztikai rendszer – és/vagy az ellátási lánc - azon része, amely a termékeket 
a gyártási illetve felhasználási pontokon és/vagy azok között tárolja, azokon a megrendelő igénye 
szerint meghatározott manipulációs tevékenységet hajt végre, illetve azokkal kapcsolatosban 
információkat szolgáltat. (Demeter et al, 2008, 197. o.) 
Feladatgyűjteményünkben a raktárak tervezésével néhány egyszerűbb kérdésével, valamint a 
raktár működésének főbb jellemzőit bemutató néhány mutatószám kiszámításának bemutatásával 
foglalkozunk. 
1. A raktárak tervezése összetett műszaki, gazdasági összefüggések elemzésén alapuló 

döntéseket igényel. Ebben a fejezetben néhány egyszerűbb példával illusztráljuk a tárolási 
igény, a választott tárolási valamint anyagmozgatási technológia, és a raktárméret 
tervezésének kapcsolatát. 

2. A raktárak működésének számos mutatója van. Bár elsősorban a tárolási kapacitás tűnhet a 
legfontosabb mutatónak, a raktárak tervezése és raktárirányítása szempontjából számos más 
mutató is alapvető, különösen azok, amelyek a raktárban tárolt javak mozgatásához, azok ki- 
és betárolásához, vagy éppen a raktári elhelyezés kialakításához adnak információt Ebben a 
fejezetben a kapacitáskihasználás, a forgási sebesség és a forgási napok számára fogunk 
példákat mutatni. 

Mintafeladatok 

1. mintafeladat 

Egy elektronikai alkatrészeket gyártó vállalat naponta átlagosan 12 ezer alkatrészt gyárt. Ezeket a 
csomagolóban olyan (egységes méretű) papírdobozokba csomagolják, melyeknek 
nyomószilárdsága a négyrétegű tárolás mellett emelőtargonca használatát is lehetővé teszi. 

Figyelembe véve a naponta gyártott (összeszerelt majd csomagolt) alkatrészek mennyiségét, 
valamint az elosztási csatornák igényeinek mennyiségi és időbeni eloszlását, továbbá a kiszállítás 
napi volumenét legfeljebb 10 ezer alkatrészt kell egyidőben, osztott tömbtárolási rendszerben 
tárolni. 

Ezek, valamint a kiindulási adatok ismeretében határozza meg: 
• a raktár szükséges hasznos területét, 
• a raktár szükséges teljes területét, 

Vázolja fel a raktár alaprajzát, a javasolt belső elrendezését (közlekedő utak, tömbök 
feltüntetésével), ha az egyik (rövidebb) oldalon lévő kapun keresztül végzik a be, a másik 
(rövidebb) oldalon lévő kapun a kitárolást! 

 
A tervezéshez a következő adatok állnak rendelkezésre: 

• N = 10000 db a tárolandó alkatrészek mennyisége, 
• m =  4 az egymásra helyezhető alkatrészek(rakományok) mennyisége, 
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• α   = 0,75 a tárolóterület tervezett kihasználhatósági tényezője, 
• az alkatrészeket tartalmazó papírládák 55*100cm-sek 

Megoldás 

A raktár szükséges hasznos területe, az a terület, amely az áruk tárolásához szükséges. 
• az  egy szinten levő rakományok száma: 

 2500
4

10000

m

N
n === db, 

Az alkatrészeket tartalmazó papírládák 55*100cm-sek, azaz a lehelyezésekor igényelt terület 
0,55 m2. 

• a hasznos terület: 

  Ah = n · a = 2500 · 0,55 = 1375 m2. 

A raktár teljes területe jellemzően meghaladja a hasznos terület nagyságát, hiszen az áru pl. az 
áru betárolásához, kiszedéséhez is hely szükséges. A raktár teljes területe a példánkban: 

  ==
α

=
75,0

1375A
A h  1833 m2. 

Az elrendezés sokféle lehet, figyelembe kell venni, hogy a leírás szerint a bejárat és a kijárat 
egymással szemben van, figyelembe kell venni az igényelt területet (hasznos és teljes területet). 
Az elrendezés egy lehetséges változata: 

 

32 m 

57,5 m 
 



194 
 

2. mintafeladat 
Egy raktár havi záró készletszintje az alábbi táblázat szerint alakul. Az éves értékesítés: 1000 eFt. 
Számítsa ki a forgási sebességet, és a forgási napok számát. 
Hónapok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Készlet (e Ft) 120 160 100 120 80 50 80 120 110 130 80 50 

Megoldás 

A forgási sebesség elsősorban a készletezési és értékesítési tevékenységet jellemző mutatószám, 
és arra ad választ, hogy egy értékesítési időszakban – amely általában 1 év – a raktári készlet 
hányszor cserélődik. Számítása: 

át QFF /= , ahol 

Ft – a tárgyidőszakban ténylegesen kibocsátott árumennyiség 
Qá – a tárgyidőszak átlagos raktárkészlete 

A forgási sebesség mérőszáma a készletcserélődést jelzi a vizsgált időszakon (1 éven) belül. 
A forgási sebesség reciproka a forgási idő, napokban fejezi ki a készletcserélődés átlagos idejét: 

)(365
1

nap
F

tF ×=  

A raktár üzemeltetési mutatószámai részben tervezési kiinduló adatok, részben a működés 
vizsgálatára vonatkoznak, elsősorban arra, hogy a raktár a gyakorlatban mennyire igazolja a 
tervezett paramétereket. 

Ft=1000 eFt 
Átlagkészlet (Qá): havi készletek összege/12 =  1200/12 = 100 eFt 
Forgási sebesség: értékesítés/átlagkészlet = 1000 000/100 000 = 10 
Forgási napok száma=(átlagkészlet/értékesítés)*36518 = 100/1000=0,1  
azaz 0,1*365 nap= 36,5 nap 

Gyakorló feladatok 

1. feladat 

Egy 2400 db egységrakományt tároló raktár tárolóterének kialakításánál két változat között kell 
választani: 
1. Soros állványos tárolás tolóoszlopos villás targoncával kiszolgálva, amelynél egymás fölött 5 

rakomány helyezhető el, és az igényelt belmagasság: 6 m. A terület-kihasználási mutató: 
35%. (A raktárterületnek az adott technológia mellett ennyi része használható tárolásra.) A 
forgalom lebonyolításához 3 db targoncára van szükség, amelyek beszerzési ára: 8 millió 
Ft/db. 

2. Soros állványos tárolás forgóvillás emelőtargoncával kiszolgálva, amellyel egymás fölött 10 
rakomány helyezhető el, és az igényelt belmagasság: 12 m. A terület kihasználási mutató: 
50%. A forgalom lebonyolításához szintén 3 db targoncára van szükség, amelyek beszerzési 
ára: 20 millió Ft/db. 

                                                 
18 Természetesen a 365 nap helyett nyugodtan lehetett volna itt is 250 munkanappal számolni. 
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Melyik változat kedvezőbb a beruházási költség szempontjából, ha  

• a fajlagos építési költség: 6 m belmagasságnál: 150 000 Ft/ m2, 12 m belmagasságnál: 
250 000 Ft/m2 

• egy tárolóhely állványköltsége: 5 rakomány magasságnál: 4000 Ft, 10 rakomány 
magasságnál: 5000 Ft? 

2. feladat 
Egy raktár kialakításánál a logisztikai vezető javaslata alapján a következő lehetőségek közül 
választhat a vállalat vezetősége: 
„a” változat: soros állványos tárolás, amelynek létesítési egységköltsége:5000 Ft/tárolóhely, és a 
térfogatkihasználási mutatója: 25 %. „b” változat: gördíthető állványos tárolás, amelynek 
létesítési egységköltsége 15 000 Ft/tárolóhely, és a térfogatkihasználási mutatója: 40 %. 
Létesítési költség szempontjából melyik raktározási rendszer megvalósítása gazdaságosabb, ha a 
tárolandó egységrakományok száma: 1000 darab, az egységrakományok térfogata 1 m3, és az 
épület fajlagos létesítési költsége 20 000 Ft/m3 

3. feladat 

Egy főváros környéki gyár késztermék raktárban állvány nélküli soros tárolást alkalmaznak a 800 
* 1200 * 1000 mm-es egységrakományok tárolására 1200 mm-es tárolási mélységgel az alábbi 
elrendezésben. Az állványok közötti közlekedési út szélessége: 2,5 m, a főközlekedési út 
szélessége: 4 m. Egymás fölött 4 rakomány helyezkedik el, és a raktár belmagassága: 5 m. 
Számítsa ki a tárolótér terület-kihasználási és a térfogat-kihasználási mutatóját! 

                                                                     
 
                                                                        
 
 
                       Tároló tér                                    Manipulációs tér 

 

4. feladat 
Egy gépipari vállalat késztermék raktárában a hullámpapírból készült kartondobozokba 
csomagolt és szabványos EUR sík rakodólapokra helyezett termékeket részben állvány nélküli 
soros, részben állvány nélküli tömbös tárolási rendszerben tárolják. A raklapok egymás 
melléhelyezhetőek, és soros tárolás esetén négy, tömb tárolás esetén öt rétegben tárolhatóak.  
A raktár tárolóterületéről valamint annak elrendezéséről a következőket tudjuk: 
- A raktár22,2 m széles és 32,8m hosszú.  
- A raktár hosszában középen egy 3 m széles közlekedési út helyezkedik el. 
- A soros tárolást alkalmazó részen a raktárban a közlekedési folyosó két oldalán 11-11 sorban 
helyezkednek el a raklapok. 
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- A sorok között 2 m közlekedési folyosóra van szükség, hogy egy oldalról hozzá lehessen 
minden sorhoz férni. 
- A vezetés a raklapok maximum kétharmadát (66,6%)-át tartja célszerűnek tömbös tárolási 
formában tárolni. 
- A raktár belmagassága 7,5m. 

A fenti adatok ismeretében  
a) tervezze meg a raktár elrendezését! 
b) határozza meg a raktár befogadóképességét! 
c) atározza meg a tárolóterület kihasználtsági tényezőjét maximális raktárkészlet esetén! 
d) határozza meg a tárolótér kihasználtsági tényezőjét, ha az egységrakományok magassága 1,4 

m! 

5. feladat 
Milyen alapterületű raktárra van szükség 90 tonna kartondobozba csomagolt konzerváru 
tárolásához, ha egy kartondoboz tömege: 30 kg, egy EUR rakodólapon 10 darab kartondoboz 
helyezhető el, és egymásra halmazolva 3 rakomány tárolható állvány nélküli tömbtárolással, 
amelynek terület-kihasználási mutatója: 70 %. Egy EUR rakodólap helyszükséglete 0,96 m2 

6. feladat 
Mekkora raktárunk átlagos kapacitáskihasználása egy 10 napos dekádra, ha a raktár tárolási 
kapacitása 1500 egységrakomány, és az egyes napok készlete az alábbi táblázat szerinti: 
Napok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Készlet (raklap) 1050 105

0 
132

0 
1100 1350 1400 1000 830 800 700 

7. feladat 
Egy termelő vállalat készáru raktárának tárolási kapacitása: 180 egységrakomány tároló hely. A 
havi, átlagos rakományszám az alábbi táblázat szerint alakul. Számítsa ki az éves átlagos 
kapacitás kihasználást, a negyedéves kihasználási értékeket és értékelje az eredményt.  

Hónapok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Készlet (e.rak) 170 120 120 120 90 90 80 110 120 140 80 60 
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IV.4. Szállítás19 

A szállítás témakörében egy lineáris programozási feladattal ismerkedünk meg, amely nevét is 
erről kapta, szállítási feladatnak is szokták hívni. A probléma a következő: több telephelyünk 
van, ahol termékeket állítunk elő (vagy tárolunk), és több helyen jelentkezik ezekre a termékekre 
kereslet, például különböző raktárakba, vagy áruházakba kell azokat elszállítani. Az a kérdés, 
hogy mely telephelyen mennyi terméket érdemes előállítani és hova érdemes azokat szállítani 
úgy, hogy ennek az összköltsége a lehető legalacsonyabb legyen. Bár a feladat talán 
mesterkéltnek tűnik, de a gyakorlatban a multinacionális vállalatok nap mint nap szembesülnek 
ezzel a problémával: melyik országban gyártsák a terméket és az egyes keresleti pontokat honnan 
lássák el áruval. 
A szállítási probléma megoldásának négy lépése van: 
1) lépés: adatok gyűjtése a gyártási (ellátási) kapacitásokról, a keresletről, az áru eljuttatásának 

költségeiről. Ezeket az adatokat egy ún. szállítási táblázatban szokták megadni. 
2) lépés: Egy induló megoldás (bázismegoldás) kialakítása, ami az 1. lépésben meghatározott 

feltételeket kielégíti. Erre két fő módszert fogunk ismertetni: az északnyugati sarok és a 
legkisebb költségek módszerét. 

3) lépés: A bázismegoldásnál jobb megoldás keresése. 
4) lépés: Amennyiben létezik jobb megoldás, elmozdulás abba az irányba, és további keresés 

addig, amíg nem találunk jobbat. 

Mintapélda 

Egy hipermarket láncnak Budapest környékén több raktára is van, amelyek az egyes áruházak 
feltöltéséért felelnek. Az egyes raktárak befogadóképessége (kapacitása) különböző, és 
természetesen az egyes áruházak kereslete is eltér egymástól. A fizikai távolságok miatt a 
szállítások költsége a raktárakból az áruházakba különbözik. Tegyük fel, hogy három raktára van 
a cégnek Gyömrőn, Biatorbágyon és Dunakeszin. A három raktárból az egyszerűség kedvéért 
három áruházat látnak el: a III. és XVIII. kerületben, valamint Gödöllőn. A helyszíneket az alábbi 
ábra szemlélteti. 

 
                                                 
19 Ez a fejezet Brandon-Jones és Slack (2008): Quantitative Analysis in Operations Management c. könyv 106-114. 
oldalának logikáját követi. 
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A kérdés az, hogy melyik áruházat melyik raktárból érdemes ellátni. 
Az első lépésben összegyűjtött adatokat mutatja az alábbi táblázat. 

Kereslet, kínálat és szállítási költségek (költség ezer Ft-ban, mennyiség légköbméterben) 
Hova 

Honnan  
III. ker. XVIII. ker. Gödöllő Raktár-

kapacitás 
 10  9  9 

Biatorbágy 
      

20 

 6  7  8 
Dunakeszi 

      
35 

 9  1  4 
Gyömrő 

      
50 

Áruház 
igény 

45 30 30 105 

 
A III. kerület 45 egységnyi összigényét az utolsó sor mutatja, a biatorbágyi raktár összkapacitását 
az utolsó oszlop 20-as értéke. A 105 az összes kereslet és az összes kínálat (ez jelen példában 
megegyezik, majd később megnézzük, hogyan lehet kezelni, ha ez nem áll fenn). A Biatorbágy-
III. kerület metszéspontjában, a kis téglalapban szereplő 10 érték azt mutatja, hogy egy 
légköbméternyi áru eljuttatása 10 e Ft-ba kerül Biatorbágyról a III. kerületi áruházba. A nagy 
téglalapokba kerül majd az az érték, amit szállítani tervezünk. 
 
2. lépés: a bázismegoldás meghatározása 
Először az északnyugati sarok módszerrel keressük meg az induló értékeket. Az eredményt a 
következő táblázat mutatja. 

Az északnyugati sarok módszer kezdeti megoldása 
Hova 

Honnan  
III. ker. XVIII. ker. Gödöllő Raktár-

kapacitás 
 10  9  9 

Biatorbágy 
     

20 

 6  7  8 
Dunakeszi 

    
35 

 9  1  4 
Gyömrő 

    
50 

Áruház 
igény 

45 30 30 105 

Összköltség: 560 e Ft 
Az északnyugati sarokból indulva annyi terméket írunk be, amennyit a raktárkapacitás enged, 
vagy az áruház igényel. Jelen esetben a kapacitás jelenti a korlátot. Tehát a biatorbágyi raktár 
összes terméke a III. kerületbe megy. Innen azonban hiányzik még 25 egységnyi termék, amit a 
következő raktárból, Dunakesziből tudunk kielégíteni. Dunakeszi kapacitásából még fennmarad 
10 egységnyi termék, amit a következő, XVIII. kerületi áruházba szállítanak. A XVIII. kerületben 
még hiányzó 20 terméket Gyömrőről szállítják oda, és Gyömrő elégíti ki a gödöllői áruház teljes 
igényét is. Ennek a megoldásnak a szállítási összköltsége: 

5604301207106251020 =×+×+×+×+×  e Ft. 
 
Nézzük most a legkisebb költségek módszerét. 
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A legkisebb költségek módszer induló megoldása 
Hova 

Honnan  
III. ker. XVIII. ker. Gödöllő Raktár-

kapacitás 
 10  9  9 

Biatorbágy 
    

20 

 6  7  8 
Dunakeszi 

    
35 

 9  1  4 
Gyömrő 

    
50 

Áruház 
igény 

45 30 30 105 

Összköltség: 516 e Ft 
 
Ennél a módszernél a legkisebb költségből indulunk ki, ami esetünkben a Gyömrő � XVIII. 
kerület. Ide beírjuk a lehető legmagasabb értéket, ami 30. A következő legkisebb értéket vesszük, 
ami a Gyömrő – Gödöllő viszonylatban jelentkezik. Ide még 20 egységnyi árut tudunk beírni, 
ennyit enged még Gyömrő kapacitása. Dunakeszi – III. kerület következik 35-tel. Hiányzik még 
Gödöllőről 10 egységnyi áru, amit Biatorbágyról tudunk szállítani, és onnan elégíthető ki a III. 
kerület fennmaradó 10 egységnyi igénye is. Ennek a megoldásnak az összköltsége 

5161010910635420130 =×+×+×+×+×  
 
3. lépés: egy jobb megoldás felkutatása 
A jobb megoldást a lépőkő (stepping stone) módszerével fogjuk keresni. A módszer 
alapeszköze a hurok. Egy hurok a szállítási táblázat fehér mezői közül négyet köt össze. Ezek 
nem feltétlenül szomszédos mezők, de téglalapban helyezkednek el. A fő logika az, hogy ha 
valahonnan elveszünk, akkor az egyensúly fenntartása érdekében máshol azt vissza kell tenni. A 
hurok segítségével bezárható egy kör, ahányszor elveszünk, annyiszor adunk is. A lépőkő 
módszer a következőképpen működik. 

a. Válasszunk ki egy olyan mezőt, ahol jelenleg nem szerepel szám. 
b. Ezzel a cellával kezdve keressünk egy olyan hurkot, ahol a másik három mezőben 

szerepel számérték. 
c. Tegyünk egy + jelet az üres mezőbe (arra utalva, hogy egy kevés terméket oda 

allokálunk). Tegyünk egy – jelet a hurok következő mezőjébe (azt jelezve, hogy egy 
kevés terméket elveszünk onnan). Majd újra + és végül – következik, amíg bezárul a 
hurok. 

d. Számoljuk ki a változtatás „javulási indexét” a cellákhoz rendelt egységköltségek 
segítségével (mintha mindenhol egy egységet helyeznénk át). Ha a javulási index 0 vagy 
pozitív, az azt jelenti, hogy nem sikerült jobb megoldást találni. Ha negatív, akkor a 
hurok javulást eredményez, azaz a jelenlegi megoldásnál létezik jobb megoldás is. 

e. Ismételjük meg az eljárást minden üres mezőre! Amennyiben nem találunk negatív 
indexet, akkor eljutottunk az optimális megoldásig. Ha egy vagy több negatív index is 
van, akkor a legalacsonyabb értéket jelző huroknál végezzük el a változtatást a korlátok 
közötti lehető legmagasabb mennyiségek átpakolásával. Ismételjük meg az eljárást a)-tól 
e)-ig, egészen addig, amíg találunk negatív indexet.  
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Az alábbi táblázat az eddigi példán mutatja meg, hogyan működik a lépőkő módszer. 
 

Hova 
Honnan  

III. ker. XVIII. ker. Gödöllő Raktár-
kapacitás 

 10  9  9 
Biatorbágy 

       +  –  
20 

 6  7  8 
Dunakeszi 

    
35 

 9  1  4 
Gyömrő 

  –   
50 

Áruház 
igény 

45 30 30 105 

Javulási index: (9 + 4) – (9 + 1) = 3 

A vizsgált hurok tehát nem eredményez további javulást. Minden hurok átnézése után állapítható 
meg, hogy az adott megoldás vajon optimális-e. (A fenti eset optimális.) 
 
4. lépés: Elmozdulás az optimális megoldás irányába 
A lépés bemutatása érdekében nézzünk egy másik példát, ahol csak szimbólumokkal jelezzük a 
forrásokat (A, B, C) és a célhelyeket (X, Y, Z).  

Hova 
Honnan  

X Y Z Raktár-
kapacitás 

 4  5  12 
A 

–       +    
20 

 3  7  6 
B 

    
35 

 8  10  11 
C 

   +  –    
45 

Áruház 
igény 

50 20 30 110 

A kijelölt hurok javulási indexe: (8 + 5) – (4 + 10) = –1, tehát érdemes átcsoportosítani. Kezdjük 
ezt AX pontból, ahonnan 15 egységet tudunk áttenni CX-be. De ha CX nő, akkor CY-t 
ugyanennyivel csökkenteni kell. Ha CY csökkent, akkor AZ 15-tel növelendő az egyensúly 
fenntartása érdekében. Ezt mutatja a fenti táblázat. Számoljuk ki, valóban javult-e az összköltség.  
Az eredeti értékek mellett a költség: 6701130101555335415 =×+×+×+×+× .  
Az új értékekkel a költség: 6551130520335815 =×+×+×+×  
Tehát valóban csökkent az összköltség. 

Két speciális kérdéssel kell még foglalkoznunk, a degenerációval, illetve azzal az esettel, amikor 
a kereslet és a kínálat nem egyezik egymással.  
A degeneráció azt a helyzetet jelenti, amikor nincsen elég 0-tól különböző cella, és ezért nem 
tudunk minden üres értékhez hurkot rajzolni. A fenti példában kialakult új megoldás ilyen 
helyzetet mutat, hiszen AZ-re például nem tudunk hurkot felrajzolni. Amennyiben a foglalt (0-tól 
különböző) cellák száma kisebb, mint az oszlopok és a sorok száma mínusz egy, akkor ez a 
helyzet áll fent. A bázismegoldásban még 5 cella volt foglalt, ami megfelel a szabálynak, az új 
megoldásban már csak 4, ami nem elegendő. Ilyenkor csak annyit kell tenni, hogy az egyik üres 
cellába beírunk egy nagyon kicsi értéket („majdnem 0” szöveget), és ezzel végezzük el a 
hurokszámítást. Innen kezdve minden működhet az eredeti szabályok alapján. 
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A kereslet és kínálat eltérése esetén egy pótváltozót (dummy) kell bevezetnünk, ahol a felesleges 
kínálat vagy kereslet elhelyezhető. Ilyen helyzetet mutat be az alábbi táblázat, ahol 
többletkapacitás van, ezért kell egy új fiktív célhelyet bevezetni. 

Hova 
Honnan  

X Y Z Pótváltozó Raktár-
kapacitás 

 6  5  10  0 
A 

  60     
60 

 4  7  8  0 
B 

40   10   
50 

 11  10  9  0 
C 

    30 15 
45 

Áruház 
igény 

40 60 40 15 155 

Gyakorló feladatok 

1. feladat 

a) Az északnyugati módszer segítségével határozza meg az alábbi szállítási feladat összköltségét. 
b) Hogyan változik a költség, ha a legkisebb költség módszert használja? 

 X Y Z Kínálat 
A 8 16 12 80 
B 12 6 14 60 
C 18 10 4 40 

Kereslet 80 70 30  

2. feladat 

Határozza meg a bázismegoldást az alábbi szállítási táblázatra a legkisebb költségek 
módszerével! 

 X Y Z Kínálat 
A 6 24 3 30 
B 18 9 6 90 
C 12 15 18 60 

Kereslet 60 60 60 180 

3. feladat 

Egy cég négy gyárral rendelkezik a kelet-európai régióban: Csehországban (kapacitás 15), 
Ukrajnában (kapacitás 6), Romániában (kapacitás 14) és Magyarországon (kapacitás 11). A 
gyárak négy elosztó központot látnak el Párizsban (igény 10), Münchenben (igény 12), 
Milánóban (igény 15) és Ausztriában (igény 9). A szállítási költség az egyes gyárakból az egyes 
elosztó központokba (a felsorolás sorrendjében) a következők: Csehország 25, 35, 36, 60; 
Ukrajna 55, 30, 25, 25; Románia 40, 50, 80, 90; Magyarország 30, 40, 66, 75. Határozza meg az 
optimális megoldás összköltségét! 
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IV.5. Disztribúció 

A disztribúciós rendszer feladata, hogy a készterméket a vevőkhöz eljuttassa. A disztribúciós 
rendszerre azért kell a logisztikán belül figyelmet fordítani, mert a fogyasztási és a termelési 
tevékenység jellemzően elkülönül egymástól. Hogy a vevőkiszolgálás minőségét a tervezett 
szinten lehessen tartani, ahhoz elengedhetetlen, hogy a tervezés, készlet és raktárgazdálkodás, 
valamint az áruszállítás feladatait összekapcsoljuk. A tervezés kérdésével részben a 
termeléstervezési rendszerrel összefüggésben már foglalkoztunk (MRP, DRP logikája, 
számítása).   
Ebben a fejezetben a disztribúciós struktúra fuvarszervezési feladataira, a készletgazdálkodás és a 
fuvarszervezés költségeire szeretnénk felhívni a figyelmet néhány egyszerűbb példával. Érdemes 
azonban kiemelnünk azt, hogy az áruszállítással kapcsolatos feladatok többsége komoly 
előismereteteket (pl. az egyes fuvarozási ágak díjszámítási rendszerei) vagy mélyebb matematikai 
ismereteket (pl. lineáris programozás) és összetett számításokat igényel, melyek túllépnek a tárgy 
keretein. A következő feladatok egy-egy kisebb jelentőségű problémán, egyszerű szituáción 
keresztül kívánják érzékeltetni a disztribúciós rendszer tervezésével és irányításával kapcsolatos 
feladatokat.  

Mintafeladatok 

1. mintafeladat 
Üdítőitalokat gyártó vállalat késztermék raktárából (KR) a rakodólapos egységrakományokat 
(ER) tehergépkocsin szállítják a regionális elosztóraktárakba (RER). A nyári fogyasztói igények 
jelentős növekedéséből adódóan három régióba bérelt járművekkel kívánják megoldani a 
szállításokat. A késztermék raktár és a regionális elosztóraktárak kapcsolatát (lásd az ábrát), 
továbbá az igényeket figyelembe véve az ingajáratos kiszolgálás mellett döntöttek. 
Az adottságok és a kiindulási adatok figyelembe vételével számítsa ki a bérelendő tehergépkocsik 
számát. 
 
Kiindulási adatok: 

• A késztermék raktárból három regionális elosztóraktárt (R1, R2, R3) szolgálnak ki. Az 
első régió elosztóraktára (R1) a központtól 35 km-re van, R2 40km-re, R3 44 km-re.  

• A késztermék raktár és régiók kapcsolata (az R2 régióban két nagyfogyasztót is ki kell 
szolgálni, de ez csak a regionális elosztóraktár bekapcsolásával, az onnan történő 
kiszállítással oldható meg): 
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l1=35 km 

l2
’=58 

l3=44 km 

RER 

KR 

1 

R1 

R2 

RER 

2 

RER 

3 R3 

NF2 
NF1 

 
• A raktárak (a régió) átlagos napi igénye (egységrakományban megadva): 

o RER 1 = 29 egységrakomány (ER); 
o RER 2 = 73 ER, ezen belül nagyfogyasztók (NF1 és NF2) egyenként 10 ER-t 

igényelnek; 
o RER 3 = 41 ER. 

• A számítása vett gépkocsikra rakható egységrakományok száma: 15. 
• Az átlagos menetsebesség: 

o rakottan 55 km/h; 
o üresen    60 km/h. 

• A beállási és rakodási idők: 
o a késztermék raktárnál      20 min; 
o az R1 és R3 raktáraknál    25 min, 

• az R2 raktárnál 25 min (ha csak oda szállít); 
• A gépkocsik maximális üzemideje: 8 h; 
• A fogadási idő nincs korlátozva, a kiszolgálási sorrend a gépkocsik legjobb kihasználásával 

szervezhető. 

Megoldás 

• A  szükséges fordulók száma: 
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.3
15

41
f;5

15

73
f;2

15

29
f 3r2r1r ≈=≈=≈=  

 
A forduló idő az egyes viszonylatokban (kerekítve): 

o R1 viszonylat: 

min;1183525382060
60

35
2560

55

35
20t1 =+++≅⋅++⋅+=  

 
o R2 viszonylat: csak a raktárba szállításkor (3 forduló esetében): 

 

min;1685625612060
60

59
2560

55

59
20t '

2 =+++≅⋅++⋅+=  

 
o R3 viszonylat: 

min;1374425482060
60

44
2560

55

44
20t 3 =+++=⋅++⋅+=  

 
A szükséges üzemidő a teherautók számára: 

 

    Tsz =  f1 * t1 + f2 * t2 +  f3 *  t3 = 
     = 2 · 118 + 5 · 168 + 3 · 137 = 
     = 236 + 840 + 411 = 1487  min. 

Egy teherautó üzemideje: 
 

Tp =  8 * 60 = 480 min. 
 

A szükséges gépkocsik száma: 

≈=== 3,098 
480

1487

T

T
n

p

sz  4 gépkocsi. 

2. mintafeladat 

Készítsen javaslatot egy  * B15 típusú szerelvényeket tartalmazó küldemény eljuttatására.  
A szerelvények 595 mm hosszú, 200 mm széles, 100 mm magas külső méretű karton dobozokba 
vannak csomagolva. Összesen 128 db dobozt tartalmaz a szállítmány. A dobozok bruttó tömege 
egyenként 3,2 kg. A dobozok halmazolhatók, ezért Ön azt javasolja, hogy egységrakományokat 
képezzenek európai pool rakodólap (EUR raklap) alkalmazásával, vegyenek igénybe 
szállítmányozót és közúton juttatná el az árut a gyűjtőpontig. 
 
A feladat végrehajtása során felmerülő, alábbi kérdésekre kell választ adnia: 
a) Milyen rakodási mintát alkalmazna, hogy a dobozok a 800 * 1200mm-es raklapon minél 

jobban eltérjenek? Rajzolja le! 
b) Hány egységrakományra van szükség, ha az egységrakomány maximális magassági mérete a 

raklap magasságával együtt 1 méter lehet (raklap magassága 144 mm)? 
c) Indokolja meg, hogy miért a közúti fuvarozást javasolja! 
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Megoldás 

a) Lehetséges rakodási minták:  
 

                                

 

 
   1. minta     2. minta 

b) A csomagok rétegenkénti száma: 8. Mivel a raklap magassága 144 mm, 1 raklapra 8 réteget 
(80 cm) halmozva 64 doboz helyezhető el. A teljes küldemény tehát 2 raklapot tesz ki.  

c) Indokok: a szállítmány, illetve fuvareszköz mérete, rugalmasság a hely és idő szempontjából, 
nem igényel előfuvarozást, nyomonkövethetőség, egyedi vezérlés lehetősége stb. 

3. mintafeladat 

Egy vállalat alkatrészeket szállít vasúton az összeszerelő üzemébe 900 Ft/db-os fuvarköltségen. 
A szállítási idő 2 hét; a termék ára 5300 Ft/db. A vállalatnak lehetősége lenne repülőgépen 
szállítani darabonkénti 1200 Ft- ért. A légi szállítás 3 napot venne igénybe. A rendelési költségtől 
eltekinthetünk. A vállalat éves készlettartási költsége a készletérték 20 százaléka. 
Melyik szállítási mód az előnyösebb? 

Megoldás 
A két szállítás úton levő készletének készlettartási + fuvarköltsége adja a teljes költséget, és az 
alacsonyabbat választjuk: 
 TC (Vasút) = 0,2 * (14/365) * 5300 + 900=940,6 

TC (Repülő) = 0,2 * (3/365)* 5300 + 1200=1208,1 
Ebben az esetben a vasúti szállítás költsége a kedvezőbb. 
 



206 
 

 

Feladatmegoldások 
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I.1.  Létesítmények elhelyezése — feladatmegoldások 

1. feladat 

Az árbevétel értékei a konverzió után: 1. hely 7 pont, 2. hely 10 pont, 3. hely 8 pont. 
S1 = 10(30) + 6(10) + 8(5) + 4(15) + 8(10) + 2(10) + 7(20) = 700 
S2 = 6(30) + 4(10) + 6(5) + 10(15) + 2(10) + 6(10) + 10(20) = 680 
S3 = 4(30) + 10(10) + 2(5) + 6(15) + 10(10) + 8(10) + 8(20) = 660 

Az additív modell alapján a legjobb választás az 1. hely. 

2. feladat 
a) Ebben a példában a pénz a közös nevező. 

TC ( R ) = 24,5 × 20M × 5 + 400M × 5 + 1,6 Mrd = 6050 M Ft 
 TC ( Sz ) = 27 × 20M × 5 + 410M × 5 + 1,35 Mrd = 6100 M Ft, tehát Répcelak a kedvezőbb. 
b)16 milliónál 

3. feladat 

Cx =((300 × 4000) + (375 × 6000) + (470 × 3000)) / (4000 + 6000 + 3000) = 373,8 
Cy =((320 × 4000) + (470 × 6000) + (180 × 3000)) / (4000 + 6000 + 3000) = 356,9 

A raktár koordinátái tehát: [374, 357]. 

4. feladat 

A üzem szükséglete 8000 db-ra nő, B-é 6200 db-ra csökken. Az új értékekkel a számítás: 
Cx =((150 × 8000) + (100 × 6200) + (275 × 7000)) / (8000 + 6200 + 7000) = 176,6 
Cy =((75 × 8000) + (300 × 6200) + (380 × 7000)) / (8000 + 6200 + 7000) = 241,5 
A D üzem új koordinátái tehát: D [177, 242], ami jól mutatja, hogy egyéb szempontok 
figyelembe vétele nagyon fontos, hiszen egy változtatás a szállítási szempontból optimális 
elhelyezést könnyen elronthatja. 

5. feladat 
a)  P13 = 0,0575; P23 = 0,2951; P33 = 0,0982; P43 = 0,6000 
 N13 = 69; N23 = 443; N33 = 98; N43 = 960 N = 1570 
b) éves bevétel = 1570 vevő  1500 Ft × 300 nap = 706,5 M Ft 

éves nyereség = 256,5 M Ft 
belső megtérülési ráta = 256,5/900 = 28,5% 

6. feladat 

P12 = 0,1208; P22 = 0,7485; P32 = 0,0462; P42 = 0,2727 
 N12 = 145; N22 = 1123; N32 = 46; N42 = 436 N = 1750 
Pusztán a látogatók számát tekintve a 2. zónában való telepítés paraméterei jobbak, de ne 
feledjük el, hogy minden bolt ugyanannak a cégnek a tulajdonában van, így az egyik bolt 
nagyobb vonzereje a másik bolt látogatószámának csökkenésével jár együtt. Ilyenkor az egyes 
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boltok jövedelemtermelő képességét, kihasználtságát, és ezáltal a nyújtható szolgáltatás 
színvonalát (várakozási és kiszolgálási idő, alkalmazottak leterheltsége) érdemes vizsgálni. 
Ebből a szempontból nézve már nem feltétlenül a 2. zóna a jó választás, hiszen méretéhez képest 
aránytalanul sok vásárlót vonz, és sok vásárlót vesz el a tágasabb 2. helytől (ez utóbbiba csak 
2030 látogató menne a másik alternatíva 2457 főjével szemben). 

7. feladat 

A sorrend B, C, D, A (1. kör összegei rendre 280, 200, 260, 240, 2. köré 160, 80, 100, 3. köré 60, 
20). 

8. feladat 

A sorrend B, D, A, C (1. kör összegei rendre 134, 94, 136, 120, 2. köré 60, 74, 50, 3. köré 20, 
30). 

9. feladat 

C és D körzet a megoldás (1. kör összegei rendre 349,2, 345, 308, 336,4, 2. köré 220, 172, 308, 
166,4). 

10. feladat 

1. étterem VIII. kerlet, 2. étterem IX. kerület (1. kör összegei rendre, 1249, 1156,6, 789,9, 699,5, 
1010,5, 2. köré 551,2, 469,4, 435,7, 699,5, 377,1) 

11. feladat 
A megoldás Gyömrő (a kör összegei rendre 496,35, 436, 52, 447,63, 456,78, 305,74). 
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I.2. Gépelvű létesítmények berendezése — feladatmegoldások 

1. feladat 

a) Nem túl szerencsés a jelenlegi elrendezés, mivel például a felsővezetőktől legtávolabbi 
irodában vannak a középvezetők, pedig az ő napi kapcsolatuk a legintenzívebb, s ezekben az 
esetekben a legmagasabb az időveszteség költsége. Kihasználatlan – a felsővezetők 
időmegtakarítása szempontjából – az E-hez legközelebbi A iroda, ahol az irattár van, hiszen ide 
gyakorlatilag nem járnak át, míg az általuk leggyakrabban látogatott tárgyaló messzebb van. A 
tárgyaló a titkársághoz van legközelebb, pedig ide járnak át a legritkábban.  Az elrendezésből 
adódó napi közlekedési költség 15 417 Ft. 

b) A bérek arányait tekintve a titkársági dolgozók által megtett úthoz (illetve a járkálással töltött 
időhöz) képest kétszeres súllyal kell figyelembe venni a középvezetők és négyszeres súllyal a 
felsővezetők útját (időveszteségét). A súlyozás miatt a vezérigazgató által megadott preferencia-
rendszerben a felsővezetők által megteendő utat kell elsődlegesen minimalizálni. Mindezek 
alapján érdemes a felsővezetőket  a „centrumba“ helyezni. Jó megoldást ad az alábbi elrendezés, 
melynek napi közlekedési költsége 11 406 Ft. 

 
E 

(irattár) 
A 

(titkárság) 
B 

(felsővezetők) 
C 

 (középvezetők) 
D 

(tárgyaló) 
F 

 (teakonyha) 

c) Csak néhány példa: 
• Döntő tényező lehet a tiszta időveszteség is, a bérek figyelembe vétele nélkül (a titkárság 

dolgozói több mint kétszer annyit járkalnak az irodák között mint a vezetők, a napi utak 
száma 155, szemben a felsővezetők 70 és a középvezetők 115 útjával). 

• Az irodák különbözősége (berendezés, méret, kilátás stb.) miatt, de az elrendezéssel 
kapcsolatban is lehetnek személyes preferenciák, amit figyelembe kell venni. 

• Az átrendezés költségeit is érdemes számításba venni a más szempontból hasonló alternatívák 
közötti választásnál. 

2. feladat 
Az 1. osztályt kell A-ba, a 3-at B-be, a 2-at C-be tenni. A megtett össztávolság 7600 m. 

3. feladat 
Eredeti: Munkaügy,  Beszerzés, Számvitel, Pénzügy, Értékesítés, Marketing; összes mozgás: 
2265 m. 
Új: Értékesítés, Pénzügy, Számvitel, Marketing, Beszerzés, Munkaügy; összes mozgás: 1495 m. 
Az új elrendezés nem feltétlenül optimális! 
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4. feladat 

Felsővezetők:  825/480 nap × 60 000 Ft = 103 125 Ft 
Titkárság:  1500/480  × 21 000 = 65 625 Ft 
Elemzők: 1300/480 × 33 000 = 89 375 Ft 

Teljes költség: 258 125 Ft 

b) pl. az F és az A megcserélésével az összes költség: 219 375 Ft. 
c) pl. a felsővezetők irodáinak elhelyezkedése; menedzsment politika (nyitott ajtók stb.). A 
kávézó és a tárgyaló egymás mellettisége nem biztos, hogy célszerű stb. 

5. feladat 

a) 8! 
b) Két megoldás lehetséges: 

 Elrendezés Megtett távolság 
I. ABGH 

EFCD 
422 m 

II. ACGH 
EFBD 

439 m 

6. feladat 

Több megoldás is létezik. Eredeti elrendezés alatt megtett távolság: 1170 méter. Az „A”-t és 
„D”-t közelebb kell egy máshoz tenni, „A” és „C”, valamint „C” és „D” is közel lehet 
egymáshoz.  
Új kedvezőbb elrendezés:  A - D - C - B, hozzá tartozó össztávolság: 930 m, a javulás mértéke 
240 m. 
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I.3. Termékelvű létesítmények berendezése — feladatmegoldások 

1. feladat 
a)  A minimális ciklusidő 2,4 perc, maximális ciklusidő 18 perc. 
b)  Az elméletileg elképzelhető 1 napi kibocsátás: 480/2,4 = 200 db termék. 
c)  A munkaállomások minimális száma: 18/2,4 = 7,5 ≈ 8 
d)  A szükséges ciklusidő: 480/150 = 3,2 perc 
e)  Maximális kibocsátás: 

• 480/4 = 120 darab 
• 480/12 = 40 darab. 

2. feladat 

b)  Maximális kibocsátás: 60 × 8 / 6 = 80 darab termék 
c)  AB / CE / D / G / FI / HJ 

3. feladat 
a) 60 perc/ 1 perc = 60 darab 
b) 2,5 / 1 = 2,5, tehát 3 munkaállomás. 
c) 60 / 2,5 = 24 darab lehet az óránkénti maximális kibocsátás. 
d) Nem befolyásolja, a minimális ciklusidő továbbra is 1 perc. 
e) AB / C / D + Minőségellenőrzés / E, a hatékonyság: 3 / (4 × 1) = 75% 
f) A szalag U-alakú elrendezése mellett elegendő 3 munkaállomás, az első állomás végzi az 

utolsó 0,2 perces feladatot is. Ekkor a feladat tökéletesen kiegyensúlyozott (az egyensúly 
hatékonysága 100%), minden munkaállomáson az 1 perces ciklusidővel azonos az 
elvégzendő feladatok ideje.  

4. feladat 
a) Munkaállomások minimális száma: 100/40 = 2,5, vagyis legalább három emberre van 

szükség. 
b) AB / CDE / F, az egyensúly hatékonysága: 100 / (3 × 40) = 83,33%. 
c) 40 × 400 = 16 000 mp = 4,44 óra 
d) 4 fő (munkaállomás) mellett:  

1. munkaállomás A, 25 mp 
2. munkaállomás B,C, 15+13 = 28 mp  
3. munkaállomás D, E, 15+12 = 27 mp 
4. munkaállomás F 20 mp 

Munkaidő: 400 × 28 = 11 200 mp = 3,11 óra, hatékonyság: 100 / (28 × 4) = 89,9%. 
A bérköltség alakulása: 
• az első esetben 3 fő × 4,44 × 100 = 1332 forint, 
• a második esetben 4 fő × 3,11× 100 = 1244 forint, 
• a megtakarítás tehát 88 forint naponta, időben pedig 1,3 óra. 
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5. feladat 

b) 3600 mp / 100 db = 36 másodperc  
c) AB / CD / EF / Tesztelés 
d) Az egyensúly hatékonysága 250 / (4 × 70) = 89,2% 
e) 65 mp-es ciklusidő: AC / BD / EF / Tesztelés,  a hatékonyság:  250 / 4 × 65 = 96,1%.  
f) A 65 mp-es ciklusidőnél napi kibocsátás 8 óra × 60 perc × 60 mp / 65 mp = 443 db. 
g) A minimális ciklusidő 40 mp, a maximális napi kibocsátás 720 darab lesz. Ha a cég a 

kibocsátás növelésére törekszik, akkor érdemes a ciklusidőt csökkenteni. Ugyanakkor fontos 
megjegyezni, hogy a megadott feladatidők mellett a hatékonyság 40 mp-es ciklusidő mellett 
rosszabb (80,3% 7 munkaállomással), mint az eredeti felállásban (86,5% 4 munkaállomás és 
40 mp-es tesztelés esetén). 

6. feladat 
b)  480 perc / 400 db = 1,2 perc/db 
c)  3,8 / 1,2 = 3,17 ≈ 4 a munkaállomások elméletileg minimális száma. 
d)  ACB / DE / F /GH,  
e)  az egyensúly hatékonysága: 3,8 / (4 × 1,2) = 79,2%. 

7. feladat 

a) A szükséges ciklusidő: (8 × 60) / 480 = 1 perc 
b) A munkaállomások elméletileg minimális száma: 2,5/1 = 2,5 ≈ 3 
c) A munkaállomások a következőképpen alakulnak, ha: 

• egy munkaállomáson csak egymást közvetlenül követő fázisok feladatait végezhetik: 0,3 
/ 1 / 0,3 + 0,4 / 0,5 , az egyensúly hatékonysága: 2,5 / 4 = 62,5% 
• a fenti megkötés nélkül: 0,3 + 0,3 + 0,4 / 1 / 0,5 , hatékonyság: 2,5 / 3 = 83,3%  

8. feladat 
a) A minimális ciklusidő 2,4 perc, a maximális ciklusidő 18 perc. 
b) A maximális egynapi kibocsátás: 450 / 2,4 = 187,5 ≈ 187 db termék. 
c) Minimális munkaállomás-szám: 18 / 2,4 = 7,5 ≈ 8 munkaállomás. 
d) A 125 db-os termeléshez szükséges ciklusidő: 450 / 125 = 3,6 perc. 
e) Maximális kibocsátás, ha 

• a ciklusidő 9 perc: 450/9 = 50 db 
• a ciklusidő 15 perc: 450/15 = 30 db 

9. feladat 
a) Ciklusidő = 15 perc, munkaállomások: A / BCD / EFI / GH / JK / L 
b) Ciklusidő = 480/40 = 12 perc, munkaállomások: A / BC / DEGI / F / HJ / K / L 

10. feladat 

a) ciklusidő: (480 – 40) / 367 = 1,2 perc 
b) 9,1 / 1,2 = 7,58 ≈ 8  
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c) Munkaállomások: 1 / 4 / 2, 3, 5 / 6, 8 / 7 / 7 / 7 / 9, 10. (Mivel a 7-es feladatnál a 
ciklusidő kisebb, mint a megmunkálási idő, ezért három munkaállomás kell egy 
feladatra.) 

d) 94,79% 

11. feladat 
Ciklusidő: 450 / 300 = 1,5, munkaállomások: DA / EGH / BFC / IJ 

12. feladat 
Ciklusidő: 14,4 mp, munkaállomások: AC / B / D / EF / GH / I  vagy AC / B / D / EG / FH / 
I   

13. feladat 

b) 650 / 120 = 5,41 ≈ 6 
c) A / EF / HB / GI / CD / J 
d) 650 / (120 × 6) = 90,3% 
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II.1. Keresletelőrejelzés — feladatmegoldások  

1. feladat 

A háromhetes mozgó átlaghoz az utolsó három hét átlagolására van szükség. Ennek számítása: 
(92+108+92)/3 = 97,33. Tehát a 7. hét várható eladása 97 db croissant. 

2. feladat 
A korábbi megoldást a súlyokkal kell kiegészíteni. A számítás tehát a következő: 

4,912,9272,551,09225,01086,092 =++=×+×+× . Tehát a 7. hét várható eladása ezzel a 
számítással 91 db croissant. 

3. feladat 

41329)408,0()452,0( =+=+= xxFt  

4. feladat 

Hónap Aktuális (A) Előrejelzett (F) Trend (T) FIT 
1 76 74,00 4,00 78,00 
2 82 78,60 4,24 82,84 
3 83 83,86 4,65 88,51 
4 85 88,25 4,54 92,79 
5 ??? 91,82 4,15 95,97 

5. feladat 

Hónap 2011 2012 2013 Átlagos 
adott havi 
fogyasztás 
2011-13 

Havi 
átlagos 

fogyasztás 

Szezonális 
index 

Előre 
jelzett 
kereslet 

Január 600 500 550 550 1108,33 0,50 620,30 
Február 400 500 450 450 1108,33 0,41 507,52 
Március 1000 1100 1200 1100 1108,33 0,99 1240,60 
Április 1500 1400 1200 1367 1108,33 1,23 1541,35 
Május 1200 1000 900 1033 1108,33 0,93 1165,41 
Június 1800 1700 1600 1700 1108,33 1,53 1917,29 
Július 2200 1800 2400 2133 1108,33 1,92 2406,02 
Augusztus 1900 1800 1600 1767 1108,33 1,59 1992,48 
Szeptember 1200 1100 1250 1183 1108,33 1,07 1334,59 
Október 600 600 700 633 1108,33 0,57 714,29 
November 500 450 500 483 1108,33 0,44 545,11 
December 800 900 1000 900 1108,33 0,81 1015,04 

Éves átlagos összfogyasztás 13300    
A fúrógép várható kereslete februárban 508, márciusban 1241, áprilisban 1541 db. 



215 
 

6. feladat 

6,30987,62568 =×+=y  

7. feladat 

 (t) Tényleges 
eladás 

Előrejelzés Abszolút 
hiba (Et) 

Abszolút %-
os hiba 

1 400 375 25 6,25 
2 390 400 10 2,56 
3 410 425 15 3,66 
4 420 425 5 1,19 
5 450 475 25 5,56 
Összesen   80 19,22 
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Az előrejelzések tehát átlagosan 16 termékkel tértek el a megvalósult tényleges értékesítéstől, 
ami alacsony, mindössze 3,84%-os pontatlanságra utal. 

11. feladat 
F2 = 742, T2 = 52,4, FIT2 = 730 

12. feladat 

Hónap 2011 2012 2013 Átlagos 
adott havi 
fogyasztás 
2011-13 

Havi 
átlagos 

fogyasztás 

Szezonális 
index 

Előre 
jelzett 

kereslet 
2014-re 

Január 20 20 30 23 89,06 0,26 26,20 
Február 30 24 30 28 89,06 0,31 31,44 
Március 30 40 34 35 89,06 0,39 38,93 
Április 40 36 50 42 89,06 0,47 47,16 
Május 100 90 92 94 89,06 1,06 105,55 
Június 150 160 150 153 89,06 1,72 172,18 
Július 170 160 150 160 89,06 1,80 179,66 
Augusztus 220 200 190 203 89,06 2,28 228,32 
Szeptember 150 140 170 153 89,06 1,72 172,18 
Október 80 80 90 83 89,06 0,94 93,57 
November 40 40 30 37 89,06 0,41 41,17 
December 60 50 60 57 89,06 0,64 63,63 

Éves átlagos összfogyasztás 1069   1200 
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13. feladat 

349 + 8,3 x 4 = 382,2 
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II.2. Projektmenedzsment —– feladatmegoldások 

1. feladat 

a) A projekt CPM-hálója: 

 

A 

B 

C 

D 

E 

G 

F 

H 

 

b) A projekt befejezésének várható ideje 43 hét. A kritikus út: ACEFGH 
c) Tartalékidők: B(6), D(9) 

2. feladat 

a) A projekt PERT-hálója: 

 
0 1 2 

3 4 

5 6 7 8 

A(7) B(3)

C(9) D(4)

G(8)E(5) F(8) H(6)
 

b) A projekt kritikus útja ACEFGH, várható ideje 43 hét. 
c) Annak a valószínűsége, hogy a projekt 49 héten belül nem készül el 10,6%. 

3. feladat 

a) A projekt CPM-hálója: 

 A 

B 

C 

D 

E 

G 

F 

H 

I 
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b) A projekt várható ideje: 14 nap, kritikus útjai ACEI, ADEI, ACFHI, ADEI, ADFHI, ADGHI. 

4. feladat 

a) A kritikus út ACFH, a projekt befejezésének várható ideje 15 nap. 
b) Annak valószínűsége, hogy 18 napon belül befejeződik a projekt 91,47%. 
c) Az optimális projektidő 14 nap. 

5. feladat 

a) A projekt PERT-hálója: 

 

0 1 2 3 4 

5 

6 7 A(6) B(8,5)

C(8,2) 

D(12) 

G(3,5)E(6,3)

F(6) H(4,2) 

I(6,8) 

 

b) A projekt kritikus útja: ADEGI, a befejezés várható ideje 34,6 hét 
c) Annak valószínűsége, hogy a projekt 35 hétnél korábban befejeződik 60%. 
d) Annak valószínűsége, hogy a projekt tovább tart, min 32 hét 95%. 

6. feladat 

A projekt legrövidebb ideje 26 nap. Ennek költsége 6650 dollár. (E csökkenthető lenne még egy 
nappal, de az nem rövidíti a projekt idejét!) 

7. feladat 

a) A projekt CPM-hálója: 

 

A 

B 

C 

D 

E 

G 

F 

 

b) A projekt kritikus útja: ABFG, befejezésének várható ideje 73 nap. 
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8. feladat 

a) A projekt CPM-hálója: 

 A 

B 

D 

C 

E 

G 

F 

H 

I 

J 

 

b) A projekt kritikus útja: BCGIJ, hossza 25 hét. 
c) A projekt idejét 22 hétig érdemes csökkenteni. Ekkor a nyereség 1050 dollár lesz. 

9. feladat 

a) A projekt CPM-hálója: 

 

A 

B 

C 

D 

E 

G 

F 

H 

 

b) A projekt kritikus útja: ADGH 
c) A projekt befejezésének várható ideje: 16 nap 
d) A tartalékidőkkel rendelkező tevékenységek a következők: B(4), C(2), E(2), F(1) 
A C tevékenység két napos csúszásának eredményeképpen a projekt befejezésének ideje nem 
változik, de már két kritikus út lesz. Az új kritikus út: ACEH. 
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10. feladat 

Űrhajó A 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

A Dokumentáció 
elkészítése (2) 

                 

B Jóváhagyás (2)                  

C Telephely előkészítés 
(6) 

                 

D Alapanyag beszerzés (3)                  

E Telephelyre szállítás (5)                  

F Telefonvonal kiépítése 
(7) 

                 

G Helyszíni tesztelés (5)                  

 
Űrhajó B 

Határozza meg, hogy hány héttel érdemes az Rt-nek gyorsítania a projektet! 

 Adott tev. 

röv. 

Projekt 

ideje 

Megtaka-

rítás 

Össz-

költség 

Kritikus út 

E 5 �4 16 2000 151.000 ADEF 

E 4 �3 15 2000 149.000 ADEF 

E 3 �2 14 2000 147.000 ADEF 

A 2 �1 13 0 147.000 ADEF 

F 7 �6 12 0 147.000 ADEF, ACG 

F, C 6 �5 

6 �5 

11 -6000 153.000 ADEF, ACG 
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II.3. Aggregált tervezés - Feladatmegoldások 

1. feladat: Ventilátor gyártása 

a) Mennyit termeljenek negyedévente, ha azt szeretnék, hogy a termelés egyenletes ütemű (stabil 
stratégia) legyen és év végén ne legyen készlet? 

1. lépés: Az éves kereslet meghatározása. Az éves kereslet a negyedéves keresletek összege, 
azaz 2400+2600+3300+2400=10700 darab.  

2. lépés: Az éves termelési mennyiség meghatározása. Az elvárások szerint az év végén nem 
marad készlet, ez azt jelenti, hogy az év elején meglévő készletet fel kell használni. Az 
éves szinten előállítandó mennyiség így az éves kereslet és a kezdő készlet különbsége, 
azaz 10700-300 = 10400 darab.  

3. lépés: Termelési ráta meghatározása stabil stratégiánál (darab/negyedév). Ha a kibocsátást 
végig azonos szinten kívánjuk tartani, akkor a termelési ráta 10400/4=2600 
darab/negyedév. 

 
 Adatok 1.  2 3 4 összesen 

Kereslet (db)  2400 2600 3300 2400 10700 
Termelés (db)  2600 2600 2600 2600 10400 
Készlet időszak 
végén (db) 300 500 500 -200 0 0 
Készlet ktg. 
(Ft/db/negyedév) 800 400000 400000 0 0 800000 
Hiány ktg. 
(Ft/db/negyedév) 1750 0 0 350000 0 350000 
Túlóra (óra)  0 0 0 0 0 
Túlóra ktg. 
(Ft/db) 1650 0 0 0 0 0 
       
 

Stabil stratégiánál a készletezés és a hiány összköltsége 1150000 Ft. 
 
b) Mennyit termeljenek negyedévente akkor, ha azt szeretnék, hogy az év végén ne legyen 
készlet, a termelés a keresleti igényeket követve (keresletkövető stratégia) állítsa elő a megfelelő 
mennyiségű terméket? (szükség esetén túlórában dolgoznak a munkavállalók) 
Keresletkövető stratégiánál a termelés mennyiségét minden negyedévben a kereslethez igazítjuk. 
Két pont érdemel külön figyelmet: a nyitókészletet már az 1. negyedévtől fel kell használni, ami 
csökkenti a termelt mennyiséget; azokban a negyedévekben, ahol a kereslet meghaladja a normál 
kapacitást túlórára van szükség. 
 

 Adatok 1.  2 3 4 összesen 
Kereslet (db)  2400 2600 3300 2400 10700 
Termelés (db)  2100 2600 3300 2400 10400 
Készlet időszak 300 0 0 0 0 0 
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végén (db) 
Készlet ktg. 
(Ft/db/negyedév) 800 0 0 0 0 0 
Hiány ktg. 
(Ft/db/negyedév) 1750 0 0 0 0 0 
Túlóra (óra)   0 700 0 700 
Túlóra ktg. 
(Ft/db) 1650 0 0 1155000 0 1155000 
       
 
Keresletkövető stratégiánál a túlóra összköltsége 840000 Ft. 
 
c) Milyen költségekkel járnak ezek a stratégiák? A két stratégia közül melyik az olcsóbb? 
A két stratégia közül a stabil stratégia olcsóbb. 
 
Stratégia Releváns ktg. Összköltség (Ft) 
Stabil stratégia készlet és hiány 1150000 
Keresletkövető stratégia túlóra 1155000 

2. feladat: műanyagipari vállalat 
a) Mennyit termeljenek negyedévente, ha azt szeretnék, hogy a termelés egyenletes ütemű (stabil 
stratégia) legyen és év végén ne legyen készlet? 

1. lépés: Az éves kereslet meghatározása. Az éves kereslet a negyedéves keresletek 
összege, azaz 2500+2300+3400+2450=10550 darab.  

2. lépés: Az éves termelési mennyiség meghatározása. Az elvárások szerint az év végén 
nem marad készlet, ez azt jelenti, hogy az év elején meglévő készletet fel kell 
használni. Az éves szinten előállítandó mennyiség így az éves kereslet és a kezdő 
készlet különbsége, azaz 10550-400 = 10150 darab. 

3. lépés: Termelési ráta meghatározása stabil stratégiánál (darab/negyedév). Ha a 
kibocsátást végig azonos szinten kívánjuk tartani, akkor a termelési ráta 
10150/4=2625 darab/negyedév. 

 
 Adatok 1.  2 3 4 összesen 

Kereslet (db)  2500 2300 3300 2452 10552 
Termelés (db)  2538 2538 2538 2538 10152 
Készlet időszak 
végén (db) 400 438 676 -86 0 0 
Készlet ktg. 
(Ft/db/negyedév) 700 306600 473200 0 0 779800 
Hiány ktg. 
(Ft/db/negyedév) 1250 0 0 107500 0 107500 
Túlóra (óra)  38 38 38 38 152 
Túlóra ktg. 
(Ft/db) 1500 57000 57000 57000 57000 228000 
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Stabil stratégiánál a készletezés, a hiány és a túlóra (mivel a normál kapacitás felett termel 
minden negyedévben) összköltsége 1115300 Ft. 
 
b) Mennyit termeljenek negyedévente akkor, ha azt szeretnék, hogy az év végén ne legyen 
készlet, a termelés a keresleti igényeket követve (keresletkövető stratégia) állítsa elő a megfelelő 
mennyiségű terméket? (szükség esetén túlórában dolgoznak a munkavállalók) 
 
Keresletkövető stratégiánál a termelés mennyiségét minden negyedévben a kereslethez igazítjuk. 
Két pont érdemel külön figyelmet: a nyitókészletet már az 1. negyedévtől fel kell használni, ami 
csökkenti a termelt mennyiséget; azokban a negyedévekben, ahol a kereslet meghaladja a normál 
kapacitást túlórára van szükség. 
 

 Adatok 1.  2 3 4 összesen 
Kereslet (db)  2500 2300 3300 2452 10552 
Termelés (db)  2100 2300 3300 2452 10552 
Készlet időszak 
végén (db) 400 0 0 0 0 0 
Készlet ktg. 
(Ft/db/negyedév) 700 0 0 0 0 0 
Hiány ktg. 
(Ft/db/negyedév) 1250 0 0 0 0 0 
Túlóra (óra)  0 0 800 0 800 
Túlóra ktg. 
(Ft/db) 1500 0 0 120000 0 1200000 
       
 
Keresletkövető stratégiánál a túlóra összköltsége 960000 Ft. 
 
c) Milyen költségekkel járnak ezek a stratégiák? A két stratégia közül melyik az olcsóbb? 
A két stratégia közül a keresletkövető stratégia olcsóbb. 
 
Stratégia Releváns ktg. Összköltség (Ft) 
Stabil stratégia készlet és hiány 1115300 
Keresletkövető stratégia túlóra 1200000 
 
d) A fenti adatok változatlansága mellett milyen túlóra költség mellett lesz a két stratégiának 
azonos az összköltsége? 
Akkor lesz azonos összköltségű a két stratégia, ha az alábbi két egyenlet egyenlő 
Stabil stratégiánál: 779800+107500+152X, ahol X a túlóra költsége (Ft/db) 
Keresletkövető stratégiánál: 800X, ahol X a túlóra költsége (Ft/db) 
Megoldás: X = 1369,29 Ft/db.  
 
Ha ennél olcsóbb lenne a túlóra, akkor a keresletkövető stratégiának lenne kisebb az 
összköltsége. 
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II.4. Anyagszükséglet tervezési rendszer (MRP) - Feladatmegoldások 

1. feladat: Jégkrémgyártás 

  Periódusok (hét) 
  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Pálcikás fagyi                         
Bruttó szükséglet         20 22 25 26 30 31 32 32 
Időszak végi készlet         0 0 0 0 0 0 0 0 
Nettó szükséglet         20 22 25 26 30 31 32 32 
Tervezett beérkezés         20 22 25 26 30 31 32 32 
Tervezett rendelés       20 22 25 26 30 31 32 32   
Pálcika                         
Bruttó szükséglet       20 22 25 26 30 31 32 32   
Időszak végi készlet       0 0 0 0 0 0 0 0   
Nettó szükséglet       20 22 25 26 30 31 32 32   
Tervezett beérkezés       20 22 25 26 30 31 32 32   
Tervezett rendelés     20 22 25 26 30 31 32 32     
Máz                         
Bruttó szükséglet       20 22 25 26 30 31 32 32   
Időszak végi készlet       0 0 0 0 0 0 0 0   
Nettó szükséglet       20 22 25 26 30 31 32 32   
Tervezett beérkezés       20 22 25 26 30 31 32 32   
Tervezett rendelés     20 22 25 26 30 31 32 32     
Fagylalt       20 22 25 26 30 31 32 32   
Bruttó szükséglet       40 44 50 52 60 62 64 64   
Időszak végi készlet     0 0 1 1 4 4 2 3 4   
Nettó szükséglet       40 44 49 51 56 58 62 61   
Tervezett beérkezés       40 45 50 55 60 60 65 65   
Tervezett rendelés   40 45 50 55 60 60 65 65       
Cukor                         
Bruttó szükséglet   80 110 122 135 146 150 161 162 32     
Időszak végi készlet 30 10 0 18 3 17 7 6 4 12     
Nettó szükséglet   50 100 122 117 143 133 154 156 28     
Tervezett beérkezés   60 100 140 120 160 140 160 160 40     
Tervezett rendelés 60 100 140 120 160 140 160 160 40       
Kakaó                         
Bruttó szükséglet   120 175 194 215 232 240 257 259 64    
Időszak végi készlet 50 20 25 11 6 14 14 27 8 4     
Nettó szükséglet   70 155 169 204 226 226 243 232 56     
Tervezett beérkezés   90 180 180 210 240 240 270 240 60     
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Tervezett rendelés 90 180 180 210 240 240 270 240 60       
 Cukor összesen: 1080 Kakaó összesen: 1710 
Cukor pegging tábla 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Máz tervezett rendelés     20 22 25 26 30 31 32 32     
Fagylalt tervezett 
rendelés   80 90 100 110 120 120 130 130       
Cukor bruttó 
szükséglet   80 110 122 135 146 150 161 162 32     
             
Kakaó pegging tábla 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Máz tervezett rendelés     40 44 50 52 60 62 64 64     
Fagylalt tervezett 
rendelés   120 135 150 165 180 180 195 195       
Kakaó bruttó 
szükséglet   120 175 194 215 232 240 257 259 64     

 

2. feladat: Bor fadobozban 
a) gyártmányfa 
 
 

 
 

„Bor fadobozban” 

Doboz Bor 

4 db 
oldallap 

2 db 
alaplap 

16 db 
szeg 

5 db 
„A” léc 

2 db 
„B” léc 

4 db 
szeg 

7 db 
„B” léc 

4 db 
szeg 
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b) MRP táblázat 
 Tervezési periódusok (hét = 5 munkanap) 

„Bor fadobozban” (1 hét, 1 db) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Bruttó szükséglet (db)       62 70 95 124 200 250 209 

Időszak végi készlet (db) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korábban feladott rend. beérk. (db)              

Nettó szükséglet (db)       62 70 95 124 200 250 209 

Tervezett rendelés beérkezés (db)       62 70 95 124 200 250 209 

Tervezett rendelés feladás (db)      62 70 95 124 200 250 209  

Bor (4 hét, 10 db) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Bruttó szükséglet (db)      62 70 95 124 200 250 209  

Időszak végi készlet (db)     20 8 8 3 9 9 9 0  

Korábban feladott rend. beérk. (db)              

Nettó szükséglet (db)      42 62 87 121 191 241 200  

Tervezett rendelés beérkezés (db)      50 70 90 130 200 250 200  

Tervezett rendelés feladás (db)  50 70 90 130 200 250 200      

Doboz (1 hét, 1 db) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Bruttó szükséglet (db)      62 70 95 124 200 250 209  

Időszak végi készlet (db)     30 0 0 0 0 0 0 0  

Korábban feladott rend. beérk. (db)              

Nettó szükséglet (db)      32 70 95 124 200 250 209  

Tervezett rendelés beérkezés (db)      32 70 95 124 200 250 209  

Tervezett rendelés feladás (db)     32 70 95 124 200 250 209   

Oldallap (1 hét, 1 db) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Bruttó szükséglet (db)     128 280 380 496 800 1000 836   

Időszak végi készlet (db)    12 0 0 0 0 0 0 0   

Korábban feladott rend. beérk. (db)              

Nettó szükséglet (db)     116 280 380 496 800 1000 836   

Tervezett rendelés beérkezés (db)     116 280 380 496 800 1000 836   

Tervezett rendelés feladás (db)    116 280 380 496 800 1000 836    

Alaplap (1 hét, 1 db) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Bruttó szükséglet (db)     64 140 190 248 400 500 418   

Időszak végi készlet (db) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korábban feladott rend. beérk. (db)              

Nettó szükséglet (db)     64 140 190 248 400 500 418   

Tervezett rendelés beérkezés (db)     64 140 190 248 400 500 418   

Tervezett rendelés feladás (db)    64 140 190 248 400 500 418    

Díszszeg (2 hét, 100 db) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Bruttó szükséglet (db)    720 2192 3400 
449
6 

678
4 

9200 9016 
334
4 

  

Időszak végi készlet (db)   18 98 6 6 10 26 26 10 66 0 0 

Korábban feladott rend. beérk. (db)    300          

Nettó szükséglet (db)    402 2094 3394 
449
0 

677
4 

9174 8990 
333
4 
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Tervezett rendelés beérkezés (db)    500 2100 3400 
450
0 

680
0 

9200 9000 
340
0 

  

Tervezett rendelés feladás (db)  500 
210
0 

3400 4500 6800 
920
0 

900
0 

3400     

 
 

„A“ léc (3 hét, 10 db) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Bruttó szükséglet (db)    580 1400 1900 2480 4000 5000 4180    

Időszak végi készlet (db)   0 5 0 5 0 5 0 5    

Korábban feladott rend. beérk. (db)              

Nettó szükséglet (db)    580 1395 1900 2475 4000 4995 4180    

Tervezett rendelés beérkezés (db)    585 1395 1905 2475 4005 4995 4185    

Tervezett rendelés feladás (db) 585 1395 1905 2475 4005 4995 4185       

„B“ léc (3 hét, 12 db) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Bruttó szükséglet (db)    680 1540 2090 2728 4400 5500 4598    

Időszak végi készlet (db)   6 10 6 4 0 4 0 10    

Korábban feladott rend. beérk. (db)              

Nettó szükséglet (db)    674 1530 2084 2724 4400 5496 4598    

Tervezett rendelés beérkezés (db)    684 1536 2088 2724 4404 5496 4608    

Tervezett rendelés feladás (db) 684 1536 2088 2724 4404 5496 4608       

 
Hetek (egy hét 5 munkanap) 

Díszszeg Pegging táblája 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Dobozhoz (16 db szeg)     512 1120 1520 1984 3200 4000 3344   

Oldallaphoz (4 db szeg)    464 1120 1520 1984 3200 4000 3344    

Alaplaphoz (4 db szeg)    256 560 760 992 1600 2000 1672    

Bruttó szükséglet (db)    720 2192 3400 4496 6784 9200 9016 3344   

 
Hetek (egy hét 5 munkanap) 

„B” léc Pegging táblája 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Oldallaphoz (2 db léc)    232 560 760 992 1600 2000 1672    

Alaplaphoz (7 db léc)    448 980 1330 1736 2800 3500 2926    

Bruttó szükséglet (db)    680 1540 2090 2728 4400 5500 4598    
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3. feladat: Kisvonat 
a) Gyártmányfa: 
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b) MRP táblázat: 
Periódusok (hét) 

  
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kisvonat                   
Bruttó szükséglet       2 3 4 6 6 3 
Időszak végi készlet     0 0 0 0 0 0 0 
Nettó szükséglet       2 3 4 6 6 3 
Tervezett beérkezés       2 3 4 6 6 3 
Tervezett rendelés       2 3 4 6 6 3 
Mozdony                   
Bruttó szükséglet       2 3 4 6 6 3 
Időszak végi készlet     0 0 0 0 0 0 0 
Nettó szükséglet       2 3 4 6 6 3 
Tervezett beérkezés       2 3 4 6 6 3 
Tervezett rendelés     2 3 4 6 6 3   
3 kocsi                   
Bruttó szükséglet       6 9 12 18 18 9 
Időszak végi készlet     0 0 0 0 0 0 0 
Nettó szükséglet       6 9 12 18 18 9 
Tervezett beérkezés       6 9 12 18 18 9 
Tervezett rendelés     6 9 12 18 18 9   
Motor                   
Bruttó szükséglet     2 3 4 6 6 3   
Időszak végi készlet   0 0 0 0 0 0 0   
Nettó szükséglet     2 3 4 6 6 3   
Tervezett beérkezés     2 3 4 6 6 3   
Tervezett rendelés     2 3 4 6 6 3   
Kerék                   
Bruttó szükséglet     32 48 64 96 96 48   
Időszak végi készlet   0 0 0 0 0 0 0   
Nettó szükséglet     32 48 64 96 96 48   
Tervezett beérkezés     32 48 64 96 96 48   
Tervezett rendelés 32 48 64 96 96 48       
Csapszeg                   
Bruttó szükséglet    32 54 73 108 114 66 9 
Időszak végi készlet   4 2 8 5 7 3 7 2 
Nettó szükséglet    28 52 65 103 107 63 2 
Tervezett beérkezés    30 60 70 110 110 70 7 
Tervezett rendelés   30 60 70 110 110 70 7  

 

          
Kerék pegging tábla 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Mozdonyhoz     8 12 16 24 24 12   
Kocsihoz     24 36 48 72 72 36   
Kerék bruttó szükséglet     32 48 64 96 96 48   
          
Csapszeg pegging tábla 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Kisvonathoz    6 9 12 18 18 9 
Mozdony tervezett rendelés     8 12 16 24 24 12   
Kocsi tervezett rendelés     24 36 48 72 72 36   
Csapszeg bruttó szükséglet     32 54 73 108 114 66 9 
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4. feladat 

a)  
 Periódusok (hét) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A – Vezérprogram       12 24 16 30 14 22  
A (1 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet       12 24 16 30 14 22  
Időszak végi készlet 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 2  
Nettó szükséglet 0 0 0 0 0 0 7 21 12 27 11 18  
Tervezett beérkezés       10 25 15 30 15 20  
Tervezett rendelés      10 25 15 30 15 20   
B (2 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet      10 25 15 30 15 20   
Időszak végi készlet 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
Nettó szükséglet 0 0 0 0 0 7 22 12 27 12 17   
Tervezett beérkezés      10 25 15 30 15 20   
Tervezett rendelés    10 25 15 30 15 20     
C (1 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet  20 100 80 170 100 165 45 70 15 20   
Időszak végi készlet 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
Nettó szükséglet 0 12 97 77 167 97 162 42 67 12 17   
Tervezett beérkezés  15 100 80 170 100 165 45 70 15 20   
Tervezett rendelés 15 100 80 170 100 165 45 70 15 20    
 D (2 hét, 10 db)              
Bruttó szükséglet    20 50 30 60 30 40     
Időszak végi készlet 15 15 15 5 5 5 5 5 5     
Nettó szükséglet 0 0 0 5 45 25 55 25 35     
Tervezett beérkezés    10 50 30 60 30 40     
Tervezett rendelés  10 50 30 60 30 40       

 
b) A C termék pegging táblája: 

Termék 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Eredet 
C      10 25 15 30 15 20   A 
C    20 50 30 60 30 40     B 
C  20 100 60 120 60 80       D 
Össz.  20 100 80 170 100 165 45 70 15 20    
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5. feladat 
Az MRP rekord kiegészítése: 

Periódusok 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A – Vezérprogram - - - - - - 12 24 16 30 14 22 
A (10; 2)             
Bruttó szükséglet - - - - - - 12 24 16 30 14 22 
Időszak végi készlet 10 10 10 10 10 10 8 4 8 8 4 2 
Nettó szükséglet 0 0 0 0 0 0 2 16 12 22 6 18 
Tervezett beérkezés       10 20 20 30 10 20 
Tervezett rendelés     10 20 20 30 10 20   
B (8; 1)             
Bruttó szükséglet - - - - 10 20 20 30 10 20   
Időszak végi készlet 25 25 25 25 15 3 7 1 7 3   
Nettó szükséglet 0 0 0 0 0 5 17 23 9 13   
Tervezett beérkezés      8 24 24 16 16   
Tervezett rendelés     8 24 24 16 16    
C (20; 1)             
Bruttó szükséglet - - 20 80 126 128 148 62 42 20   
Időszak végi készlet 30 30 10 10 4 16 8 6 4 4   
Nettó szükséglet 0 0 0 70 116 124 132 54 36 16   
Tervezett beérkezés    80 120 140 140 60 40 20   
Tervezett rendelés   80 120 140 140 60 40 20    
D (10; 2)             
Bruttó szükséglet - - - - 16 48 48 32 32    
Időszak végi készlet 15 15 15 15 9 1 3 1 9    
Nettó szükséglet 0 0 0 0 1 39 47 29 31    
Tervezett beérkezés     10 40 50 30 40    
Tervezett rendelés   10 40 50 30 40      

 
Az MRP rekord adataiból (az egyes alapanyagok és a végtermék bruttó szükségleti soraiból) 
következtethetünk az anyagjegyzék belső felépítésére: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

C B

D2 C2

C2
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6. feladat 
a)  
 
 
 

 Periódusok (hét) 
 1 2 3 4 5 6 
A (ÁI=2)       
Bruttó szükséglet      20 
Készletállomány: 15 15 15 15 15 15 0 
Nettó szükséglet 0 0 0 0 0 5 
Tervezett beérkezés 10     5 
Tervezett rendelés    5   
B (ÁI=2)       
Bruttó szükséglet   15 10   
Készletállomány: 10 10 10 0 0   
Nettó szükséglet 0 0 5 10   
Tervezett beérkezés   5 10 20  
Tervezett rendelés 5 10     
C (ÁI=1)       
Bruttó szükséglet    5   
Készletállomány: 0 0 0 0 0   
Nettó szükséglet 0 0 0 5   
Tervezett beérkezés    5   
Tervezett rendelés   5    
D (ÁI=3)       
Bruttó szükséglet   5    
Készletállomány: 100 100 100 95    
Nettó szükséglet 0 0 0    
Tervezett beérkezés       
Tervezett rendelés       

  (ÁI = átfutási idő) 
 
b) B termék származási jegyzéke: 

Termék 1 2 3 4 5 6 Eredet 
B    10   A 
B   15    C 

 

A

B2 C

B3 D
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7. feladat 
Az anyagjegyzék felépítése a következő: 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. feladat 

Az A termék MRP-rekordja: 
 Periódusok 
 0 1 2 3 4 5 6 
A Vezérprogram    20 50 30 50 
B / 20 / 2        
Bruttó szükséglet    20 50 30 50 
Tervezett készlet 12 12 12 7 17 7 17 
Nettó szükséglet 0 0 0 0 43 13 43 
Tervezett rendelés beérkezés    15 60 20 60 
Tervezett rendelés feladás   60 20 60   
C / 40 / 1        
Bruttó szükséglet   120 60 170 30 50 
Tervezett készlet 50 50 10 30 20 30 20 
Nettó szükséglet 0 0 70 50 140 10 20 
Tervezett rendelés beérkezés   80 80 160 40 40 
Tervezett rendelés feladás  80 80 160 40 40  
D / 20 / 1        
Bruttó szükséglet   60 20 60   
Tervezett készlet 50 50 10 10 10   
Nettó szükséglet 0 0 10 10 50   
Tervezett rendelés beérkezés   20 20 60   
Tervezett rendelés feladás  20 20 60    

 
A C termék pegging táblája: 

Termék 0 1 2 3 4 5 6 Eredet 
C    20 50 30 50 A 
C   120 40 120   B 

 

A

B2 C

B2 D
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9. feladat 
 Periódusok (hét) 
 0 1 2 3 4 5 6 
A Termék/0/1        
Bruttó szükséglet   7  31  39 
Tervezett készlet 20 20 13 13 0 0 0 
Nettó szükséglet 0 0 0 0 18 0 39 
Tervezett rendelés beérkezés     18  39 
Tervezett rendelés feladás    18  39  
B Termék/0/1        
Bruttó szükséglet   16 36 78 78  
Tervezett készlet 40 40 24 0 0 0 0 
Nettó szükséglet 0 0 0 12 78 78  
Tervezett rendelés beérkezés    12 78 78  
Tervezett rendelés feladás   12 78 78   
C Termék/0/1        
Bruttó szükséglet    18  39  
Tervezett készlet 10 10 10 0 0 0  
Nettó szükséglet 0 0 0 8 0 39  
Tervezett rendelés beérkezés    8  39  
Tervezett rendelés feladás   8  39   
D Termék/0/1        
Bruttó szükséglet   16  78   
Tervezett készlet 17 17 1 1 0   
Nettó szükséglet 0 0 0 0 77   
Tervezett rendelés beérkezése     77   
tervezett rendelés feladás    77    

A B termék pegging táblája: 
Termék 0 1 2 3 4 5 Eredet 
B    36  78 A 
B   16  78  C 
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10. feladat 

 Periódusok (hét) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A (2 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet        22 14 30 16 24 12 
Időszak végi készlet 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 2 
Nettó szükséglet 0 0 0 0 0 0 0 17 11 26 12 21 8 
Tervezett beérkezés        20 15 30 15 25 10 
Tervezett rendelés      20 15 30 15 25 10   
B (1 hét, 5 db)              
Bruttó szükséglet      20 15 30 15 25 10   
Időszak végi készlet 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
Nettó szükséglet 0 0 0 0 0 17 12 27 12 22 7   
Tervezett beérkezés      20 15 30 15 25 10   
Tervezett rendelés     20 15 30 15 25 10    
C (2 hét, 6 db)              
Bruttó szükséglet   30 70 110 105 110 85 45 10    
Időszak végi készlet 8 8 2 4 2 5 3 2 5 1    
Nettó szükséglet 0 0 22 68 106 103 105 82 43 5    
Tervezett beérkezés   24 72 108 108 108 84 48 6    
Tervezett rendelés 24 72 108 108 108 84 48 6      
 D (1 hét, 10 db)              
Bruttó szükséglet    40 30 60 30 50 20     
Időszak végi készlet 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5    
Nettó szükséglet 0 0 0 25 25 55 25 45 15     
Tervezett beérkezés    30 30 60 30 50 20     
Tervezett rendelés   30 30 60 30 50 20      

 
A C termék pegging táblája: 

Termék 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Eredet 
C     20 15 30 15 25 10   A 
C    40 30 60 30 50 20    B 
C   30 30 60 30 50 20     D 
Összes   30 70 110 105 110 85 45 10    
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II.5. Elosztási igény tervezés (DRP) - feladatmegoldások 

1. feladat: Jégkrémgyártás 

  Periódusok (hét) 
Fagyi 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ALDI                         
Bruttó szükséglet       14 11 13 14 12 18 14 24   
Időszak végi készlet     0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Nettó szükséglet       14 11 13 14 12 18 14 24   
Tervezett beérkezés      14 11 13 14 12 18 14 24   
Tervezett rendelés     14 11 13 14 12 18 14 24     
Debreceni bolt                         
Bruttó szükséglet         6 6 7 7 8 8 8 8 
Időszak végi készlet       4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nettó szükséglet         2 6 7 7 8 8 8 8 
Tervezett beérkezés         2 6 7 7 8 8 8 8 
Tervezett rendelés       2 6 7 7 8 8 8 8   
Pozsonyi bolt                         
Bruttó szükséglet         4 6 6 6 7 7 8 8 
Időszak végi készlet       4 0 4 3 2 0 3 0 0 
Nettó szükséglet         0 4 2 3 5 7 5 8 
Tervezett beérkezés         0 10 5 5 5 10 5 10 
Tervezett rendelés     0 10 5 5 5 10 5 10     
Ceglédi raktár                         
Bruttó szükséglet     0 12 11 12 12 18 13 18 8   
Időszak végi készlet     6 0 0 0 0 0 0 0 0   
Nettó szükséglet       6 11 12 12 18 13 18 8   
Tervezett beérkezés       6 11 12 12 18 13 18 8   
Tervezett rendelés     6 11 12 12 18 13 18 8     
Termelési 
vezérprogram20     

20 22 25 26 30 31 32 32     

 

Cegléd pegging tábla 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Debrecen tervezett rendelés       2 6 7 7 8 8 8 8   
Pozsony tervezett rendelés     0 10 5 5 5 10 5 10     
Cegléd összesen     0 12 11 12 12 18 13 18 8   

             

Kecskemét pegging t. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Aldi tervezett rendelés     14 11 13 14 12 18 14 24     
Cegléd tervezett rendelés     6 11 12 12 18 13 18 8     
Kecskemét összesen     20 22 25 26 30 31 32 32     

                                                 
20 Megoldás vö. II.4. MRP fejezet 2. feladat. 
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2. feladat: Bor fadobozban 
1. Forrás-célállomás háló: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DRP táblázat 

 Tervezési periódusok (hét = 5 munkanap) 

Kassai mintabolt 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)   40 20 35 34 50 75 49    

Időszak végi készlet (db)  8 0 0 0 0 0 0 0    

Korábban feladott rend. beérk. (db)             

Nettó szükséglet (db)   32 20 35 34 50 75 49    

Tervezett rendelés beérkezés (db)   32 20 35 34 50 75 49    

Tervezett rendelés feladás (db)  32 20 35 34 50 75 49     

Dortmundi mintabolt 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)       36 30 20 42 31 41 

Időszak végi készlet (db)      8 5 5 5 5 5 5 

Korábban feladott rend. beérk. (db)             

Nettó szükséglet (db)       33 30 20 42 31 41 

Tervezett rendelés beérkezés (db)       33 30 20 42 31 41 

Tervezett rendelés feladás (db)     33 30 20 42 31 41   

Lublini mintabolt 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)       40 19 44 51 21  

Időszak végi készlet (db)      15 8 8 8 8 8  

Korábban feladott rend. beérk. (db)             

Nettó szükséglet (db)       33 19 44 51 21  

Tervezett rendelés beérkezés (db)       33 19 44 51 21  

Tervezett rendelés feladás (db)      33 19 44 51 21   

Forli-i mintabolt 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)     32 18 13 21 34 39 50  

Időszak végi készlet (db)    8 6 6 6 6 6 6 6  

Korábban feladott rend. beérk. (db)     10        

Nettó szükséglet (db)     20 18 13 21 34 39 50  

Tervezett rendelés beérkezés (db)     20 18 13 21 34 39 50  

Üzem - Nyíregyháza Regionális raktár - Liberec 

Regionális raktár - Imst 

Mintabolt - Kassa 

Mintabolt - Dortmund 

Mintabolt - Lublin 

Mintabolt - Forli 

Mintabolt - Düdingen 
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Tervezett rendelés feladás (db)    20 18 13 21 34 39 50   

Düdingeni mintabolt 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)     25 17 10 30 33 48 52  

Időszak végi készlet (db)    8 5 5 5 5 5 5 5  

Korábban feladott rend. beérk. (db)     8        

Nettó szükséglet (db)     14 17 10 30 33 48 52  

Tervezett rendelés beérkezés (db)     14 17 10 30 33 48 52  

Tervezett rendelés feladás (db)    14 17 10 30 33 48 52   

 
 Tervezési periódusok (hét = 5 munkanap) 

Libereci regionális rak. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)     33 63 39 86 82 62   

Időszak végi készlet (db)    17 19 16 17 16 19 17   

Korábban feladott rend. beérk. (db)      25       

Nettó szükséglet (db)     31 34 38 84 81 58   

Tervezett rendelés beérkezés (db)     35 35 40 85 85 60   

Tervezett rendelés feladás (db)   35 35 40 85 85 60     

Imsti regionális raktár 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Bruttó szükséglet (db)    34 35 23 51 67 87 102   

Időszak végi készlet (db)   16 12 12 14 13 11 14 12   

Korábban feladott rend. beérk. (db)     20        

Nettó szükséglet (db)    28 13 21 47 64 86 98   

Tervezett rendelés beérkezés (db)    30 15 25 50 65 90 100   

Tervezett rendelés feladás (db)  30 15 25 50 65 90 100     

 
Libereci regionális raktár 
pegging táblája 

Hetek (egy hét 5 munkanap) 

 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Dortmundi mb. tervezett rend. 
feladás (db) 

     33 30 20 42 31 41   

Lublini mb. tervezett rendelés 
feladás (db) 

      33 19 44 51 21   

Libereci reg. rak. bruttó szükséglete 
(db) 

     33 63 39 86 82 62   

 
Imsti regionális raktár 
pegging táblája 

Hetek (egy hét 5 munkanap) 

 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Forli-i mb. tervezett rendelés 
feladás (db) 

    20 18 13 21 34 39 50   

Düdingeni mb. tervezett 
rendelés feladás (db) 

    14 17 10 30 33 48 52   

Imsti reg. rak. bruttó 
szükséglete (db) 

    34 35 23 51 67 87 102   
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3. feladat: Kisvonat 

Periódusok (hét) 
Kisvonat 

18 19 20 21 22 23 24 
        
Bazsarózsa        
Bruttó szükséglet   1 1 2 2 3 
Időszak végi készlet  0 0 0 0 0 0 
Nettó szükséglet   1 1 2 2 3 
Tervezett beérkezés   1 1 2 2 3 
Tervezett rendelés  1 1 2 2 3  
        
Pitypang        
Bruttó szükséglet   2 2 3 4 4 
Időszak végi készlet  0 0 0 0 0 0 
Nettó szükséglet   2 2 3 4 4 
Tervezett beérkezés   2 2 3 4 4 
Tervezett rendelés 2 2 3 4 4   
        
Termelési 
vezérprogram22 

2 3 4 6 6 3  

 

                                                 
21 Megoldás vö. II.4. MRP fejezet 3. feladat  
22 Megoldás vö. II.4. MRP fejezet 4. feladat  

Hetek (egy hét 5 munkanap) Nyíregyházi üzem pegging 
táblája 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Kassai mb. tervezett rendelés 
feladás (db) 

  32 20 35 34 50 75 49     

Libereci reg. rak. tervezett rend. 
feladás (db) 

   35 35 40 85 85 60     

Imsti reg. rak. tervezett rend. 
feladás (db) 

  30 15 25 50 65 90 100     

Nyíregyházi üzem bruttó 
szükséglete (db)21 

  62 70 95 124 200 250 209     
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II.6. Lean menedzsment - Feladatmegoldások 

1. feladat: Krétai nyaralás - Nézd a vevő szemével a teljes értéket! 
a) Határozza meg, hogy ebben az esetben mi az érték a vevő számára! 

Vevői érték: maga az utazás, ami hozzásegíti a Jones családot, hogy Herefordshire-ből Krétába 
jussanak. 

b) Az Ön által meghatározott érték függvényében sorolja be a tevékenységeket az 
érékteremtés/pazarlás egyes kategóriáiba! 
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1. Felhívták az utazási irodát, hogy lefoglalják az utazást.      E 
2.  Postán megkapták a jegyeket.       
3.  Felhívták a taxitársaságot.       
4. Vártak a taxira.       
5. Bepakolták a poggyászt a taxiba (reggel 8.00)     P  
6. A taxival a repülőtérre utaztak (3 ¼ óra alatt), a légitársaság 

utasításának megfelelőan a gép indulása előtt két órával érkeztek. 
      

7. Kipakolták a poggyászt     P  
8. Várakoztak a bejelentő pultnál.    S   
9. Bejelentkezés     P E 
11. Várakoztak a biztonsági ellenőrzésnél.    S   
12. Biztonsági ellenőrzés      E 
13. Várakoztak a vámellenőrzésnél.    S   
14. Vámellenőrzés.      E 
15. Várakoztak az indulási váróteremben.    S   
16. Várakoztak a beszállásnál.    S   
17. Beszállás       
18. Várakoztak a repülőgépen (kétórás késéssel indult).       
19. Kigurultak a kifutópályára.       
20.  Elrepültek Krétára (3 óra).       
21.  Várakoztak a repülőgépben (gurulás a leszállópályán az épületig és 

kiszállás). 
      

22. Várakoztak a poggyászra.    S P  
23. Várakoztak az útlevél-ellenőrzési sorban.    S   
24.  Útlevél-ellenőrzés.      E 
25.  Várakoztak a vámellenőrzési sorban.    S   
26.  Vámellenőrzés.     P E 
27. Bepakolták a poggyászt a buszba.     P  
28. Várakoztak a buszon.       
29. Elutaztak a busszal a villához (közel 45 perc).       
30.  Kipakolták és a villába vitték a poggyászt.      P  
31. A villában várakoztak a bejelentkezésre (este 9.00)    S  e 
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c) Egészítse ki az alábbi eredménytáblázatot! 

Az eredménytáblázat: 
Teljes menetidő: 13 óra 
Ebből az utazásra fordított idő: 7 óra (a teljes idő 54%-a) 
Sorakozási és várakozási idő: 6 óra 
Sorok száma: 10 
A poggyász ennyi alkalommal emelték fel és tették le: 7 
Ellenőrzések száma (amelyeken ugyanazok a kérdések hangzottak el): 8 

2. feladat: Karácsonyi ajándékcsomag 
a) Készítsünk folyamatábrát az ajándékcsomag elkészítési folyamatáról! 

 
Csomago-

lófóliát
lerakni

Naptárat a 
fólia 

közepére 
fektetni

Tejszínes 
csoki a 

naptárra

Marcipá-nos 
csoki a 

naptárra

Toll a naptár 
mellé

Kituzo

Csoma-
golófóliát

összetuzni

FeketeFehér

FérfiNo
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b) Nyilak segítségével ábrázoltuk a gyakornok mozgását! Állapítsuk meg, hogy melyik 
folyamat járul hozzá az ajándékcsomag összeállításához és melyik pazarlás a lean elvek 
szerint! 

 
* A folyamat ábrázolása nem teljes körű, csak egy egyszerűsített forma, ahol nem jelenik meg például a hulladék (üres dobozok) 
kezelése, illetve azok a plusz mozgások, amik akkor szükségesek, ha egy doboz kiürül és el kell menni egy másikért. Nem lett 
figyelembe véve továbbá az sem, hogy milyen plusz ráfordításokat jelent, hogy sem a 70 (férfi ajándékcsomag), sem a 40 (női 
ajándékcsomag) nem osztható 6-tal. 

 
Értékteremtő mozgás: 1., 5., 9., 13., 17., 20., 21. 
„Pazarlás” a folyamatban: 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 18., 19., 22. 
 

c) A folyamat fejlesztése során az elsődleges szempont a pazarlások minimális szintre 
történő csökkentése (ideális feltételek esetén – megszüntetése). 

Gondolkozzunk el rajta, hogyan lehetne csökkenteni/megszüntetni a pazarlásokat a 
rendszerben? 

 

 

ASZTAL 

 
4. Visszasétál az asztal elejéhez, szétosztani a naptárakat     (Nem, vagyis pazarlás) 

5. Minden fóliára rak egy naptárat     (Igen) 

6. Visszarakja a többihez a megmaradt naptárakat     (Nem) 

7. Elveszi a tejszínes csokis dobozt     (Nem) 

8. Az asztal elejére sétál, a csokikat szétrakni     (Nem) 

9. Minden naptárra rak egy tejszínes csokit     (Igen) 

10. Visszarakja  a tejszínes csoki dobozát a többihez     (Nem) 

11. Elvesz egy marcipános csokidobozt     (Nem) 

12. Az asztal elejére sétál, a csokikat szétrakni     (Nem) 

13. Minden naptárra rak egy marcipános csokit is     (Igen) 

14. Visszarakja  a marcipános csoki dobozát a többihez     (Nem) 

15. Elveszi a kitűzőt     (Nem) 
16. Az asztal elejére sétál, szétosztani a kitűzőket     (Nem,) 
17. Minden csomagra tesz egy kitűzőt     (Igen) 

18. Leteszi a kitűzőt, felveszi a tollat     (Nem) 

19. Az asztal elejére sétál, szétosztani a tollat     (Nem) 

20. Minden csomagba tesz egy tollat     (Igen) 

21. Összetűzi  a csomagolófóliákat     (Igen) 

22. Összegyűjti a kész ajándékcsomagokat és berakja őket az asztal végében lévő kartondobozba     

(Nem) 
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d) A dobozok sorrendjének megváltoztatásával: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha az ajándékcsomag alkotóelemeit a megfelelő sorrendben helyezzük az asztalra, csökkenthető 
a felesleges gyalogutak hossza. Egyes mozgások útvonalának hossza csökken, másoké 
növekszik, azonban a teljes útvonalhossz csökken. 
Nyilak segítségével ábrázolhatók az új folyamat szerinti mozgások. 
A zöld nyilak mutatják ahol csökkent a gyalogút, a piros nyilak mutatják, hol növekedett a 
gyalogút. 

Kész 
aján-

dék-
csoma
-gok

Csomago-
lófólia

Tejszínes 
csoki

Nap-
tár

Marcipá-

nos 

csoki

Fekete 

kituzok

TollakFehér 

kituzok

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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e) A dobozok átrendezésével csökkent a pazarlások (felesleges utak) mennyisége. Ha a 

folyamat további feltételeit/adottságait is megváltoztatjuk, tovább csökkenthető a 
pazarlások száma. Az asztalok átrendezése után a „munkaállomás” layoutja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Szétrakja a csomagolófóliákat 

2. Visszasétál a maradék csomagolófóliával a halomhoz 

ASZTAL 

3. Elmegy a naptárakért  

4. Visszasétál az asztal elejéhez, szétosztani a naptárakat 

5. Minden fóliára rak egy naptárat  

6. Visszarakja a többihez a megmaradt 

naptárakat 
7. Elveszi a tejszínes csokis dobozt 

8. Az asztal elejére sétál, a csokikat szétrakni 

9. Minden naptárra rak egy tejszínes csokit 

10. Visszarakja  a tejszínes csoki dobozát a többihez 

11. Elvesz egy marcipános csokidobozt 

12. Az asztal elejére sétál, a csokikat szétrakni  

13. Minden naptárra rak egy marcipános csokit is 

14. Visszarakja  a marcipános csoki dobozát a többihez 

15. Elveszi a kitűzőt 
16. Az asztal elejére sétál, szétosztani a kitűzőket 
17. Minden csomagra tesz egy kitűzőt 

18. Leteszi a kitűzőt, felveszi a tollat 

19. Az asztal elejére sétál, szétosztani a tollat 

20. Minden csomagba tesz egy tollat 

21. Összetűzi  a csomagolófóliákat 

22. Összegyűjti a kész ajándékcsomagokat és berakja őket az asztal végében lévő 

kartondobozba 

Csomago
-lófólia

Nap-
tár

Tejszín
es csoki

Marcipá
-nos 
csoki

Fekete 
kituzok

Tollak

Fehér 
kituzok1.
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A „munkaállomás” új kialakítása révén a gyakornoknak nem kell oda-vissza sétálnia. Ha a kész 
ajándékcsomagok gyűjtő kartondobozát az asztal alatt helyezi el, akkor tovább csökkenthető a 
pazarlás. 
Teljes rugalmasság biztosítható az egyes variánsok leképezésére is, hiszen egyszerre csak egy 
ajándékcsomag elkészítésére kell figyelnie. 
A munkafolyamat gyakorlottságának növekedésével lehetőség van a két kezes munkavégzésre, 
vagyis egyszerre vesz el két szükséges alkotóelemet. Egyiket a bal kézzel, másikat a jobb kézzel. 
Ezáltal tovább csökkenthető az ajándékcsomag összeállításának ciklusideje. 

Kanban 

1. feladat 
A kanban kártyák számának képlete alapján határozzuk meg az egyes tényezőket. 

 

- Műszakos mennyiség: 3000 db/műszak 

- Kanban átfutási ideje: 5 óra 52 perc, amit át kell számítani műszakra 0,7333 műszak 
(352 perc/480perc) 

- Kanbanon szereplő mennyiség: a csomagolási mennyiséget szerepeltetjük 2400 darab 

 

2. feladat 
A kanban kártyák számának képlete alapján határozzuk meg az egyes tényezőket. 

 

- Műszakos mennyiség: 3000 db/műszak 

- Kanban átfutási ideje: 5 óra 52 perc, amit át kell számítani műszakra 0,7333 műszak 
(352 perc/480perc) 

- Kanbanon szereplő mennyiség: a csomagolási mennyiséget szerepeltetjük 300 darab 
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3. feladat 

A legtöbb adat változatlan maradt, pl. műszak kapacitása és a csomagolási mennyiség. Változott 
azonban a kanban maximális átfutási ideje. Az új idő 0,304167 műszak (146 perc/480 perc). 

a.  

b.  

c.  

4. feladat 
a) Mennyi fogyhat maximálisan a mikromodulok egyes típusaiból egy műszakban? 

Az alábbi táblázatba összegyűjtöttük, hogy az egyes mikromodulok hány különböző szenzorba 
kerülnek bele. Ha egy mikromodul csak egy szenzorba kerül bele, akkor abból maximálisan 3000 
darabos lehet az egy műszak alatti felhasználás. Ne feledjük, hogy egy szenzort csak egy 
lézerhegesztőn gyártunk, így ebből a mikromodulból a másik lézerhegesztőre biztosan nem kell. 
Ha pedig egy mikromodult több szenzorhoz is felhasználnak, akkor akár 6000 darab is beépülhet 
a szenzorokba. 

  

tí
pu

s 
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i 

m
en
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ég
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y 
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pu
sb

a 
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 b
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 1
 

m
ű

sz
ak

ba
n 

6001 1200 8 típusba épül be 6000 
6003 1200 2 típusba épül be 6000 
6006 1200 2 típusba épül be 6000 
6007 2400 1 típusba épül be 3000 

mikromodul 

6008 2400 1 típusba épül be 3000 

 
b) Számolja ki a kanban kártyák számát az új soron az egyes mikromodul típusokra (5 óra 

52 perc a maximális átfutási idő)! 

A kanban kártyák számának képlete alapján határozzuk meg az egyes tényezőket. 
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6001 6000 1200 
 

6003 6000 1200 
 

6006 6000 1200 
 

6007 3000 2400 
 

mikromodul 

6008 3000 

0,7333 
műszak (352 
perc/480perc) 

2400 
 

Kiegyenlített termelés 

1. feladat 
a) Hogyan osztaná be a termeléskiegyenlítő táblát, ha óránként akarunk utasítást adni a 

termelésre? 

Alapadatok 

Vezessük fel az alapinformációkat egy táblázatba. 

Típus Kártyák száma 
A 4 
B 5 
C 7 

Össz. 16 

1. lépés: Annyi további oszlopot rajzolunk, amilyen gyakran ki akarjuk adni a termelésnek a 
gyártási utasítást. Jelen példában 1 műszakon belül óránként adunk ki utasítást. Vagyis minden 
egyes órához kapcsolunk egy-egy oszlopot és mindösszesen 8 oszlopot rajzolunk. (Plusz egy 
segédoszlopot: Kártya/rekesz.) 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4          
B 5          
C 7          

Össz. 16          
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2. lépés: Számoljuk ki a Kártya/rekesz arányokat az egyes típusoknál és adjuk össze ezeket a 
számokat! Így megtudjuk, hogy egyenletesen elosztva mennyi kártya kerülne az egyes 
rekeszekbe, ha nem törődnénk a tört számokkal.  

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 = 0,5         
B 5 5/8 = 0,625         
C 7 7/8 =0,875         

Össz. 16 2         

3. lépés: Másoljuk át az 1. oszlopba a 2. lépésben kiszámított számokat. 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 = 0,5 4/8 = 0,5        

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

       

C 7 7/8 =0,875 7/8 
=0,875 

       

Össz. 16 2 2        

4. lépés: Az utolsó sor árulja el, hogy az adott oszlopban hány kártyát kell kijelölni. Az 1. órához 
tartozó oszlopban 2 kártyát kell kijelölni. Azokat a típusokat választjuk, amelyek a két 
legnagyobb értékkel szerepelnek. 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 = 0,5 4/8 = 0,5        

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

       

C 7 7/8 =0,875 7/8 
=0,875 

       

Össz. 16 2 2        

5. lépés: A következő, 2. óra oszlopába írjuk be az előző oszlop értékeit. Ehhez a számhoz adjuk 
hozzá a Kártya/rekesz értéket. Végül, ha előző oszlopban felhasználtunk kártyát, akkor annak 
értékét levonjuk. A 4. lépésnél ismertetett módon a két legnagyobb érték kiválasztásával 
határozzuk meg, hogy hol kell kártyát elhelyezni.  

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 =  0,5 4/8 =  0,5 0,5 + 0,5 = 1       

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

0,625 + 0,625 – 
1 = 0,25 

      

C 7 7/8 =0,875 7/8 
=0,875 

0,875 + 0,875 -1 
= 0,75 

      

Össz. 16 2 2 2       

A továbbiakat 4. és 5. lépésben ismertetett módon számoljuk ki. 
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A 3. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 =  
0,5 

4/8 =  
0,5 

0,5 + 0,5 = 1 1 + 0,5 – 1 = 
0,5 

     

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

0,625 + 0,625 
– 1 = 0,25 

0,25 + 0,625 = 
0,875 

     

C 7 7/8 
=0,875 

7/8 
=0,875 

0,875 + 0,875 -
1 = 0,75 

0,75 + 0,875 – 
1 = 0,625 

     

Össz. 16 2 2 2 2      

A 4. órára (amikor B helyett C terméket is választhattuk volna, lásd a kidolgozás végén) 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 =  
0,5 

4/8 =  
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 = 

1 

    

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

0,625 + 
0,625 – 

1 = 
0,25 

0,25 + 
0,625 = 
0,875 

0,875 
+ 

0,625 
– 1 = 
0,5 

    

C 7 7/8 
=0,875 

7/8 
=0,875 

0,875 + 
0,875 -

1 = 
0,75 

0,75 + 
0,875 – 

1 
=0,625 

0,625 
+ 

0,875 
– 1 = 
0,5  

    

Össz. 16 2 2 2 2 2     

Az 5. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 =  
0,5 

4/8 =  
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 = 

1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

   

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

0,625 + 
0,625 – 

1 = 
0,25 

0,25 + 
0,625 = 
0,875 

0,875 
+ 

0,625 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,625 – 

1 = 
0,125 

   

C 7 7/8 
=0,875 

7/8 
=0,875 

0,875 + 
0,875 -

1 = 
0,75 

0,75 + 
0,875 – 

1 
=0,625 

0,625 
+ 

0,875 
– 1 = 
0,5  

0,5 + 
0,875 

= 
1,375 

   

Össz. 16 2 2 2 2 2 2    
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A 6. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 = 0,5 4/8 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 = 

1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 – 1 

= 0 

  

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

0,625 + 
0,625 – 

1 = 
0,25 

0,25 + 
0,625 = 
0,875 

0,875 
+ 

0,625 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,625 – 

1 = 
0,125 

0,125 + 
0,625 = 

0,75 

  

C 7 7/8 
=0,875 

7/8 
=0,875 

0,875 + 
0,875 -

1 = 
0,75 

0,75 + 
0,875 – 

1 
=0,625 

0,625 
+ 

0,875 
– 1 = 
0,5  

0,5 + 
0,875 

= 
1,375 

1,375 + 
0,875 – 

1 = 
1,25 

  

Össz. 16 2 2 2 2 2 2 2   

A 7. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 =  
0,5 

4/8 =  
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 – 1 

= 0 

0 + 0,5 
= 0,5 

 

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

0,625 + 
0,625 – 
1 = 0,25 

0,25 + 
0,625 = 
0,875 

0,875 + 
0,625 – 
1 = 0,5 

0,5 + 
0,625 – 

1 = 
0,125 

0,125 + 
0,625 = 

0,75 

0,75 + 
0,625 – 

1 = 
0,375 

 

C 7 7/8 
=0,875 

7/8 
=0,875 

0,875 + 
0,875 -1 
= 0,75 

0,75 + 
0,875 – 

1 
=0,625 

0,625 + 
0,875 – 
1 = 0,5  

0,5 + 
0,875 = 
1,375 

1,375 + 
0,875 – 
1 = 1,25 

1,25 + 
0,875 – 

1 = 
1,125 

 

Össz. 16 2 2 2 2 2 2 2 2  

A 8. órára 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 =  
0,5 

4/8 =  
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 – 1 

= 0 

0 + 0,5 
= 0,5 

0,5 + 
0,5 – 1 

= 0 
B 5 5/8 = 

0,625 
5/8 = 
0,625 

0,625 + 
0,625 – 

1 = 
0,25 

0,25 + 
0,625 = 
0,875 

0,875 + 
0,625 – 
1 = 0,5 

0,5 + 
0,625 – 

1 = 
0,125 

0,125 + 
0,625 = 

0,75 

0,75 + 
0,625 – 

1 = 
0,375 

0,375 + 
0,625 = 

1 

C 7 7/8 
=0,875 

7/8 
=0,875 

0,875 + 
0,875 -

1 = 
0,75 

0,75 + 
0,875 – 

1 
=0,625 

0,625 + 
0,875 – 
1 = 0,5  

0,5 + 
0,875 = 
1,375 

1,375 + 
0,875 – 

1 = 
1,25 

1,25 + 
0,875 – 

1 = 
1,125 

1,125 + 
0,875 – 
1 = 1 

Össz. 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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A termeléskiegyenlítő táblában az alábbi rekeszekben lesznek kártyák 

Típus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
A  1  1 1  1  

B 1  1 1  1  1 

C 1 1 1  1 1 1 1 

 
b) Miben térnek el a lehetséges megoldások? 

A 4. órában a C terméket is választhatjuk a B termék helyett. Ebben az esetben az 5. és 6. óra 
termelési utasítása cserélődik meg. A számítás menete az alábbi lett volna. 

Az 5. óra 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 =  
0,5 

4/8 =  
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

   

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

0,625 + 
0,625 – 

1 = 
0,25 

0,25 + 
0,625 = 
0,875 

0,875 + 
0,625 – 
1 = 0,5 

0,5 + 
0,625 = 
1,125 

   

C 7 7/8 
=0,875 

7/8 
=0,875 

0,875 + 
0,875 -

1 = 
0,75 

0,75 + 
0,875 – 

1 
=0,625 

0,625 + 
0,875 – 
1 = 0,5  

0,5 + 
0,875 – 

1 = 
0,375 

   

Össz. 16 2 2 2 2 2 2    

A 6. óra 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 =  
0,5 

4/8 =  
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 – 1 

= 0 

  

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

0,625 + 
0,625 – 

1 = 
0,25 

0,25 + 
0,625 = 
0,875 

0,875 + 
0,625 – 
1 = 0,5 

0,5 + 
0,625 = 
1,125 

1,125 + 
0,625 – 

1 = 
0,75 

  

C 7 7/8 
=0,875 

7/8 
=0,875 

0,875 + 
0,875 -

1 = 
0,75 

0,75 + 
0,875 – 

1 
=0,625 

0,625 + 
0,875 – 
1 = 0,5  

0,5 + 
0,875 – 

1 = 
0,375 

0,375 + 
0,875 = 

1,25 

  

Össz. 16 2 2 2 2 2 2 2   
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A 7. óra 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 =  
0,5 

4/8 =  
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 – 1 

= 0 

0 + 0,5 
= 0,5 

 

B 5 5/8 = 
0,625 

5/8 = 
0,625 

0,625 + 
0,625 – 

1 = 
0,25 

0,25 + 
0,625 = 
0,875 

0,875 + 
0,625 – 
1 = 0,5 

0,5 + 
0,625 = 
1,125 

1,125 + 
0,625 – 

1 = 
0,75 

0,75 + 
0,625 -

1 = 
0,375 

 

C 7 7/8 
=0,875 

7/8 
=0,875 

0,875 + 
0,875 -

1 = 
0,75 

0,75 + 
0,875 – 

1 
=0,625 

0,625 + 
0,875 – 
1 = 0,5  

0,5 + 
0,875 – 

1 = 
0,375 

0,375 + 
0,875 = 

1,25 

1,25 + 
0,875 – 

1 = 
1,125 

 

Össz. 16 2 2 2 2 2 2 2 2  

A 8. óra 

Típus 
Kártyák 
száma 

Kártya/ 
rekesz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A 4 4/8 =  
0,5 

4/8 =  
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 = 1 

1 + 0,5 
– 1 = 
0,5 

0,5 + 
0,5 – 1 

= 0 

0 + 0,5 
= 0,5 

0,5 + 
0,5 – 1 

= 0 
B 5 5/8 = 

0,625 
5/8 = 
0,625 

0,625 + 
0,625 – 

1 = 
0,25 

0,25 + 
0,625 = 
0,875 

0,875 + 
0,625 – 
1 = 0,5 

0,5 + 
0,625 = 
1,125 

1,125 + 
0,625 – 

1 = 
0,75 

0,75 + 
0,625 -

1 = 
0,375 

0,375 + 
0,625 = 

1 

C 7 7/8 
=0,875 

7/8 
=0,875 

0,875 + 
0,875 -

1 = 
0,75 

0,75 + 
0,875 – 

1 
=0,625 

0,625 + 
0,875 – 
1 = 0,5  

0,5 + 
0,875 – 

1 = 
0,375 

0,375 + 
0,875 = 

1,25 

1,25 + 
0,875 – 

1 = 
1,125 

1,125 + 
0,875 – 
1 = 1  

Össz. 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ennél a választásnál a termeléskiegyenlítő táblában az alábbi rekeszekben lesznek kártyák (5. és 
6. óra cserélődik meg). 

Típus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
A 

 1  1 1  1  

B 
1  1  1 1  1 

C 
1 1 1 1  1 1 1 
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II.7. Ütemezés —– feladatmegoldások 

1. feladat 

a) A legrövidebb műveleti idő alapján a sorrend: D, B, E, A, C. Átlagos átfutási idő 19,6 óra, 
késő feladatok száma 3, átlagos késési idő 9 óra. 

b) Legszorosabb határidő szerinti sorrend: E, D, A, C, B. Átlagos átfutási idő 23,4 óra, késő 
feladatok száma 5, átlagos késési idő 8,8 óra. 

2. feladat 

A Johnson-szabály alkalmazásával kapott sorrend a következő: E, A, C, D, F, B. 
Összesen 50 hét szükséges a feladatok teljesítéséhez. 

3. feladat 

A Johnson-szabály alkalmazásával kapott sorrend a következő: F, D, A, C, E, B 
Összesen 38 perc szükséges a feladatok teljesítéséhez. 

4. feladat 

a) Az összes átfutási idő független a sorrendtől, a megmunkáláshoz szükséges összes idő 
határozza meg. Ez az öt rendelés esetén 53 nap. 

b) A Moore-algoritmus szerint a sorrend B, E, A, C, D. A minimalizált késések száma 3, az 
átlagos késés 13,6 óra, az átlagos pontatlanság 14,4 óra, az átlagos átfutási idő 28,2 óra.. 

c) A legszorosabb határidő szerinti sorrend: B, A, C, E, D. E szerint az összes késések száma 4, 
az átlagos késés 14,4 óra, az átlagos pontatlanság 14,6 óra, az átlagos átfutási idő 29,6 óra. 

d) A legrövidebb megmunkálási idő minimalizálja a készleteket. E szerint a sorrend B, E, C, A, 
D. A késések száma 3, az átlagos késés 13 óra, az átlagos pontatlanság 13,8 óra, az átlagos 
átfutási idő 27,6 óra. 

e) Az érkezési sorrend alapján a késések száma 4, az átlagos késés 17,2 óra, az átlagos 
pontatlanság 17,6 óra, az átlagos átfutási idő 32,2 óra. 

5. feladat 

a) Az előkészítés és sütés összevonásával kétgépes/munkafázisú feladattá alakítva – Johnson-
szabály alkalmazásával kapott sorrend: teasütemény, mézeskalács szívek, huszárok, 
mézeskalács házikók, karácsonyfa díszek. 240 perc, azaz 4 óra szükséges ily módon a 
rendelések teljesítéséhez. 

b) A sütés és díszítés összevonása esetén kapott sorrend: mézeskalács szívek, teasütemény, 
huszárok, mézeskalács házikó, karácsonyfa díszek. Időszükséglet: 265 perc. 

6. feladat 

• A kritikus hányad szabálya szerint kapott ütemezési sorrend: E, D, C, B, A 
• A Moore algoritmus szerint kapott sorrend: D, E, B, A, C 
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7. feladat 

• A kritikus hányad szabálya szerint kapott ütemezési sorrend: A, B, C, D  
• A Moore algoritmus szerint kapott ütemezési sorrend: B, D, A, C 
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III.1. Folyamatábrázolás – Klasszikus és funkcionális folyamattérkép - 
Feladatmegoldások 

1. feladat: Dell vevőkiszolgálási folyamata 
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III.2. Folyamatelemzés, folyamatmutatók –Feladatmegoldások 

1. feladat 

a) ciklusidő, 50 mp 
b) átfutási idő: 4 folyamatlépés x 50 mp = 200 mp 
c) ütemidő: 2 óra = 120 perc = 7200 mp alatt 100 vendéget kell kiszolgálni. Így egy vendégre 72 
mp jut. 

2. feladat 

a. Először nézzük meg egy adag elkészítésének időigényét. A 20 szelet az első lépésben 20x3 
mp =60 mp alatt készül el, a vajazás 20x6 mp = 120 mp, a rátét 20x10 mp = 200 mp. Ez 
mindösszesen 380 mp, amihez 2x5 mp szállítási időt kell hozzáadnunk. A folyamat szűk 
keresztmetszetét a 3. lépés adja. Azaz az 1. és 2. tálca elkészülte közötti időt az fogja 
befolyásolni, hogy a feltétek felhelyezésére mennyi idő szükséges. Mivel ez a szűk 
keresztmetszet, ezért a következő tálca már várakozni fog, amikor az előzőt ez a dolgozó 
befejezi. A következő adag ennek megfelelően 200 mp alatt készül el, és a maradék 8 további 
adag (amivel összesen a 200 db szendvics elkészíthető) ugyanennyi időt vesz igénybe. Így az 
elkészítés teljes időigénye: 390 + 9x200 = 2190 mp, azaz 36,5 perc. 

b. Ha 10 db szendvics készül egyszerre és a szállítási idő változatlanul 5 mp, akkor 20 tálcányi 
szendvicset kell készítenünk. Az első csomag 190+10 = 200 mp, az összes többi 100 mp, 
azaz összesen 200 + 19x100 = 2100 mp, azaz 35 perc. 

c. Az első szendvics 19+10 mp alatt készül el, a maradék 199 mindegyikéhez 10 mp kell, ez 
mindösszesen 29 + 199x10 = 2019, azaz 33,65 perc. 

d. A szállítási idő kiküszöbölésével szükséges idő: 19 + 199x10 = 2009 mp, azaz 33,48 perc. 
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Milyen eszközökkel tudná fejleszteni az asztalos a kisvonat gyártási folyamatát? Írjunk néhány példát! 
 

Sablon használata az ablakok és kerékvájat kifaragásánál. A sablon segítségével biztosítható, hogy minden kisvonatnál ugyanott helyezkedjenek 
el az ablakok és a kerékvájatok, valamint időt tud vele az asztalos megspórolni, mert nem kell minden egyes ablakot illetve kerékvájatot 
kimérnie. 
 
A folyamat szűkkeresztmetszete a satu. A ragasztó kötési idejét nem lehet lecsökkenteni, így a szűkkeresztmetszetet úgy lehet feloldani, hogyha 
az asztalos beruház egy további satuba. 
 

Ábrázoljuk Gantt-diagram segítségével a gyártási folyamatot 2 satu használata esetén! 
 

A következő ábra összefoglalja a folyamat időszükségleteit 2 satu rendelkezésre állása esetén a folyamatleírás egyes lépéseit követve. 
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Kocsi faragási 
ideje (124 perc) Kocsi száradási ideje 180perc     

(1. satu) 

2.Kocsi faragási 

ideje (124 perc) 2.Kocsi száradási ideje 

180perc (2. satu) 

3.Kocsi faragási 

ideje (124 perc) 3.Kocsi száradási ideje 
180perc (1. satu) 

I. 

I. A mozdony kabin részén lévő két ablak és két kerékvájat kifaragása (30 perc) 
II. Várakozási idő a második satu felszabadulására a kabin és a tető összeragasztásához (26 perc) 

III. A mozdony motor részén levő kerékvájatok kifaragása (20 perc) 
IV. Várakozási idő az első satu felszabadulására a motor és a kabin rész összeragasztásához (104 perc) 
V. Várakozás hogy a kabin rész kikerüljön a satuból (56 perc) 

VI. 4 kerék kifaragása  (60 perc) 
VII. Várakozási idő a kabin és a motor egybeszáradására (120 perc) 

VIII. A kerekek rögzítése a mozdonyhoz illetve a mozdony és a kocsik összekapcsolása (7 perc) 
 
A piros nyilak a várakozási időket jelölik. 

II. 
Kabin és tető száradása 
180perc (2. satu) 

III. IV. Kabin és motor száradása 
180perc   (1. vagy 2. satu) 

V. 

VI. VII. 

VIII. 
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Vizsgáljuk meg, hogyan alakul a gyártási idő, ha az asztalos 2 satut használ! 
Kocsi faragási ideje: 
4x5 perc (ablakok kifaragása) + 4x10 perc (kerékvájat kifaragása) + 4x15 perc (kerekek kifaragása) + 4x1 perc (kerekek rögzítése) = 124 perc 
3 kocsi faragási ideje: 
3x124 perc = 372 perc 

I. A mozdony kabin részén lévő két ablak és két kerékvájat kifaragása (30 perc) 
II. Várakozási idő a második satu felszabadulására a kabin és a tető összeragasztásához (26 perc) 

III. A mozdony motor részén levő kerékvájatok kifaragása (20 perc) 
IV. Várakozási idő az első satu felszabadulására a motor és a kabin rész összeragasztásához (104 perc) 
V. Várakozás hogy a kabin rész kikerüljön a satuból (56 perc) 

VI. 4 kerék kifaragása  (60 perc) 
VII. Várakozási idő a kabin és a motor egybeszáradására (120 perc) 

VIII. A kerekek rögzítése a mozdonyhoz illetve a mozdony és a kocsik összekapcsolása (7 perc) 
 
Összesen: 
372 + 30 + 26 + 20 + 104 + 56 + 60 + 120 + 7 = 795 perc 
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2. feladat 
1. Vizsgáljuk meg, hogyan lehetne csökkenteni a várakozási időt az egyes műveletek sorrendjének átszervezésével! (Ez is a folyamat 

fejlesztésének egyik lehetősége.) 

Mivel a mozdony gyártása során két ragasztási folyamat is van, ezzel szemben a faragási idő közel akkora mint a kocsik esetében, a mozdony 
két ragasztási folyamatát el kell különíteni egymástól. Ezáltal lehetőség nyílik a ragasztás száradási idejének kompenzálására más faragási 
tevékenységek elvégzésével. 

2. Ábrázoljuk a várakozási idők nélküli gyártási folyamatot Gantt-diagram segítségével! 
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*Optimális esetben a VIII. folyamatot szétbontjuk két részre: 
 
A  --  A kerekek rögzítése a mozdonyhoz 
B  --  A mozdony és a kocsik összekapcsolása (Ennek révén lehetőség van még további 4 perccel rövidíteni a gyártási időt.) 

Kocsi faragási 
ideje (124 perc) 

Kocsi száradási ideje 
180perc     (2. satu) 

2.Kocsi faragási 
ideje (124 perc) 

2.Kocsi száradási ideje 
180perc     (1. satu) 

3.Kocsi faragási 

ideje (124 perc) 
3.Kocsi száradási ideje 
180perc     (1. satu) 

I

. 

I. A mozdony kabin részén lévő két ablak és két kerékvájat kifaragása (30 
perc) 

II. Várakozási idő a második satu felszabadulására a kabin és a tető 
összeragasztásához (26 perc) 

III. A mozdony motor részén levő kerékvájatok kifaragása (20 perc) 
IV. Várakozási idő az első satu felszabadulására a motor és a kabin rész 

összeragasztásához (104 perc) 
V. Várakozás hogy a kabin rész kikerüljön a satuból (56 perc) 

Kabin és tető száradása 
180perc     (1. satu) 

III

. 
Kabin és motor száradása 

180perc   (2. satu) 
VI

. 

VIII. A VIII. B 



III.3. Minőségfejlesztés - Feladatmegoldások  

1. feladat 

1. Tervezze meg az adatgyűjtéses vizsgálatot! 
 
1. Adatgyűjtés céljának meghatározása 
A késések számának csökkentése az utasokkal kapcsolatos problémák megoldásával 
 
2. Adatgyűjtési kategóriák meghatározása 
A korábbi tapasztalatok, a helyszíni megfigyelések és az utasok panaszfelvételei alapján az 
alábbi hibalehetőségek lettek azonosíthatók: 

� Az utasfelvételhez nagy számban érkeznek az utasok az indulás előtti utolsó félórában, 
ami miatt torlódás alakul ki 

� A kézipoggyász mérete meghaladja a megengedettet 
� A kézipoggyászok száma meghaladja a megengedett egyet 
� A fedélzeti belépőkártyát (boarding card) elhagyja az utas az utasfelvétel és a gépre 

történő regisztrálás között 
� Az utasfelvétel és a biztonsági ellenőrzés után az utas megérkezik a váróterembe, de 

nem érkezik meg a gépre történő regisztrációhoz 
 
A lehetőségek lehető legszélesebb körének megismeréséhez elengedhetetlen a folyamatban 
érintett munkatársak véleményének, tapasztalatainak megismerése. 
 
3. Adatgyűjtés módjának meghatározása 
A vizsgálatot március első három hetére időzítették, hogy a javasolt változtatásokkal már 
gördülékenyen induljon a nyári csúcsszezon. A munkatársak a reptéren végeztek helyszíni 
megfigyelést. 
 
4. Adatgyűjtő lap formátumának meghatározása 
A vizsgálatot végzők több járatot, több napszakban is bevontak a vizsgálatba. Mivel több 
helyen és időpontban, több személy is gyűjtött adatokat, ezeket feltüntették az adatgyűjtő 
lapokon. 
 
5. Adatgyűjtés 
Az előre meghatározott elvek szerint bonyolítják le a munkatársak az adatgyűjtést. Alább 
látható mintaként egy megfigyelés eredményeként leadott adatgyűjtő lap. Az adatgyűjtés során 
függőleges vonallal jelölték egy-egy probléma előfordulását. 
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Adatgyűjtő lap 

Utas felvétellel kapcsolatos problémák 
Megfigyelés: …. év március 8. 
Kitöltő: Minőség 231 
Járat: Budapest-London, 13:10 (KVZ3RT50) 
Összes utas száma: 140 

Probléma Gyakoriság 
Torlódás III 
Kézipoggyász mérete III III I 
Kézipoggyász száma II 
Fedélzeti belépőkártya 
(boarding card) elvesztése 

 

Váróteremben ragadt utas  
Összesen 12 

 
6. Adatgyűjtő lapok összegyűjtése 
Az adatgyűjtés során kitöltött adatgyűjtő lapok összesítése.  
 

Adatgyűjtő lap 
Utas felvétellel kapcsolatos problémák 
Megfigyelés: …. év márciusa 
Összes utas száma: 25000 

Probléma 1. hét 2. hét 3. hét Összesen 
Torlódás 20 15 20 55 
Kézipoggyász mérete 80 100 130 310 
Kézipoggyász száma 20 30 30 80 
Fedélzeti belépőkártya 
(boarding card) elvesztése 

3 5 5 13 

Váróteremben ragadt utas 50 60 50 160 
Összesen 173 210 235 618 

 
 

2. Milyen következtetések vonhatók le az összesített eredményeket tartalmazó 
adatgyűjtő lapból? 

Az adatgyűjtő lap strukturálva tartalmazza és grafikusan mutatja be az egyes hibák 
előfordulási gyakoriságát. A gyakoriság ismeretében tudunk megalapozottan dönteni arról, 
hogy mely hibák megszüntetésére kell elsősorban törekedni. 
Érdemes mihamarabb elvégezni az első elemzéseket. Az első eredmények (vagy akár a 
helyszínen tapasztaltak) alapján könnyen kiderülhet, hogy pontosítani kell az egyes 
problémákat. Pl. kézipoggyásznál nagyon eltérő a probléma megoldása, aszerint hogy a 
méretével vagy a számával van a gond. 
 
A hibaszázalék 618/25000=0,02472, azaz 2,5%. Az összes utazó 2,5%-ánál fordult elő 
valamilyen probléma, amelyből késés lett. 
A fejlesztéseknek a leggyakrabban előforduló hibák megszüntetésére kell koncentrálniuk. 
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Az összes hiba közül a kézipoggyász méretével kapcsolatos fordul elő a leggyakrabban: 
310/618=0,5016, azaz 50,16%. Az elemzőknek mihamarabb javaslatokat kell tenniük a 
poggyász méretéből fakadó problémák kezelésére. 
Néhány ötlet: 
- Az utas felvételnél egyre több légitársaság tesz ki olyan poggyászmérő szerkezeteket, 

amelyekbe ha belefér a csomag, akkor felvihető kézipoggyászként. 
- Fokozottan kell ügyelni rá, hogy az utasfelvételt végző cég munkatársai helyeztessék az 

utasokkal a csomagot a szerkezetbe. 
- Célszerű lehet a fedélzetre szállásra várakozó, már sorban álló utasok csomagjait 

ellenőrizni egy-egy erre a célra alkalmas dobozzal, amelynek egyszerűen rá kell csúsznia 
a poggyászra. Így az utasfelvételen átkerült, nagyobb méretű csomag megléte még időben 
kiderülhet. 

 
Célszerű lehet az adatok elemezni aszerint, hogy ez a probléma mennyire egyenletesen oszlik 
meg az egyes utazási relációkban. Kiderülhet, hogy megkülönböztetett figyelmet érdemelnek 
bizonyos járatok. 
 
Az összes hiba közül a második leggyakrabban előforduló hiba: a váróteremben ragadó 
utasok; 160/618=0,2589, azaz 25,89%. Mihamarabb javaslatokat kell tenni a váróteremben 
ragadó utasok problémájának kezelésére. A váróteremben lévőket ma is többször 
figyelmeztetik egy-egy járat indulására, akár név szerint is szólítva a hiányzó utast. 
Gyakoribbá lehetne tenni ezeket a felhívásokat, esetleg több nyelven is bemondani. Itt is 
célszerű lehet megvizsgálni a járatokat, relációkat, használt nyelveket. 
 
E két hiba megszüntetésével az összes probléma 76,05%-a orvosolható. Nem szabad 
megfeledkezni az esetleges szinergikus hatások feltárásáról sem. Pl. a poggyász méretére 
fordított fokozott figyelem pozitív hozadékkal járhat a poggyászok száma által okozott 
problémák kezelésénél is. 
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2. feladat 
1. Értékelje az eredményeket! 

 
- „A” munkás állítja elő a legtöbb selejtet. 
- „C” munkás állítja elő a legkevesebb selejtet. 
- Hétfőn, kedden és szerdán állítják elő a legtöbb selejtet. 
- Csütörtökön állítják elő a legkevesebb selejtet. 
- Két hiba emelkedik ki: a karcos és hajlott termékek aránya együtt majdnem 60%-ot 

tesz ki. (25+28)/89=0,5955 vagyis 59,55%. 
 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Gép Munkás 

de. du. de. du. de. du. de. du. de. du. 
Összesen 

A XO ** IO + OI XX + X IIX +I 18 
1. 

B IIX * I X* II II X   OII 15 
C XI X  XX I O X + X +I 12 

2. 
D ++ * OO I IX + XX I X  13 
E OO X II *X + II OO X I OI 16 

3. 
F + * II +X XX * ** + X ** 15 

Összesen 12 7 9 10 10 9 9 5 7 11 89 
 
2. Mutassa be 

a. a gépek 
b. a munkások 
c. a napok 
d. a napszakok (délelőtt és délután) és 
e. a hibák 

szerint milyen következtetések vonhatók le! 
 
2.a. Gépek szerinti értékelés 
 

Gép 
X 

(karcos) 
I  

(hajlott) 
*  

(olajos) 
O 

(mérethibás) 

+  
(hibásan 

felületkezelt) 
Összesen 

1. 8 14 4 4 3 33 
2. 10 6 1 3 5 25 
3. 7 8 7 5 4 31 

Összesen 25 28 12 12 12 89 
 
 
A legtöbb hibás terméket az 1. gép állítja elő. A legtöbb hajlott termék innen kerül ki. 
 
A második legtöbb hibás terméket a 3. gép gyártja. Ennél a gépnél az olajos és a mérethibás 
termékek száma haladja meg a más gépeknél mért számokat.  
 
A 2. gépen gyártják a legkevesebb hibás terméket. Olajos termékből ezen a gépen csak 1 
darab készül. Karcos és hibásan felületkezelt termék azonban erről a gépről kerül le 
legnagyobb számban. 
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2.b. Munkások szerinti értékelés 
 

Munkás 
X 

(karcos) 
I  

(hajlott) 
*  

(olajos) 
O 

(mérethibás) 

+  
(hibásan 

felületkezelt) 
Összesen 

A 5 5 2 3 3 18 
B 3 9 2 1 0 15 
C 6 3 0 1 2 12 
D 4 3 1 2 3 13 
E 3 6 1 5 1 16 
F 4 2 6 0 3 15 

Összesen 25 28 12 12 12 89 
 
„A” munkás állítja elő a legtöbb hibás terméket; annak ellenére, hogy egyik hibánál sem nála 
regisztráltuk a legtöbb hibás terméket. (Hibásan felületkezelt terméknél többedmagával is 
három darabot állít elő.) 
 
A leggyakrabban előforduló hiba a hajlott termék, méghozzá „B” munkásnál. 
 
A karcos termék leggyakrabban (6-szor) „C” munkásnál fordul elő, a hajlott termék (9-szer) a 
„B” munkásnál, az olajos (6-szor) az „F” munkásnál, a mérethibás (5-ször) az „E” munkásnál. 
A hibás felületkezelés (3-szor) több munkásnál is azonos számban fordul elő. 
 
„C” munkásnál nem találkozunk olajos, a „B” munkásnál hibásan felületkezelt, az „F” 
munkásnál mérethibás termékkel. Karcos és hajlott terméket minden munkás készít. 
 
2.c. Napok szerinti értékelés 
 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Összesen 

19 19 19 14 18 89 
 
A hét második felében kevesebb a hiba. 
A hét első három napján azonos számban fordulnak elő hibák. 
 
2.d. Napszak szerinti értékelés 
 
Összesen Délelőtt Délután  
89 47 42 

 
A két napszak között csak kisebb eltérés van. Délelőtt picivel több a hiba. 
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2.e. Hibák szerinti értékelés 
 

X  
(karcos) 

I  
(hajlott) 

*  
(olajos) 

O 
(mérethibás) 

+  
(hibásan 

felületkezelt) 
Összesen 

25 28 12 12 12 89 
 
A leggyakrabban előforduló hiba a termékeknél, hogy hajlottak. Ezt követi a karcos termékek 
száma. Ez a két hiba (28+25=53) az összes hiba kb. 60%-át adja (53/89). A többi hiba azonos 
számú és arányú (12 hiba, kb. 13%). 
 
3. Készítsen Pareto diagramot a hibák okaira! 
 
Hibák szerinti értékelés 

X 
(karcos) 

I 
(hajlott) 

* 
(olajos) 

O 
(mérethibás) 

+ 
(hibásan 

felületkezelt) 
25 28 12 12 12 

 
Rendezzük az adatokat csökkenő sorrendbe 

I  
(hajlott) 

X  
(karcos) 

*  
(olajos) 

O  
(mérethibás) 

+  
(hibásan 

felületkezelt) 
28 25 12 12 12 

 
Kumuláljuk az adatokat és számoljuk ki az arányokat a kumulált adatból. 

I  
(hajlott) 

X  
(karcos) 

*  
(olajos) 

O  
(mérethibás) 

+  
(hibásan 

felületkezelt) 
28 53 65 77 89 

31,46% (28/89) 59,55% (53/89) 73,03% (65/89) 86,52% (77/89) 100% (89/89) 

 
Ábrázoljuk a csökkenő sorrendbe sorolt hibák számát (db) és a kumulált adatokból számított 
arányokat (kumulált %). 
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A továbbiakban célszerű a két legfontosabb hibára koncentrálni. A korábbi elemzéseket újra 
elvégezve megtudható, hogy a két legfontosabb hiba kapcsolódik-e 
emberhez/géphez/napszakhoz. 
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3. feladat 
a) Tervezze meg az adatgyűjtéses vizsgálatot! 

 
1. Adatgyűjtés céljának meghatározása 
A sorban állás idejének csökkentése a pénztár hatékonyabbá tételével 
 
2. Adatgyűjtési kategóriák meghatározása 
Többek között az alábbi tényezők merülhetnek fel (saját tapasztalat vagy interjú alapján) 

- ha van is szabad, beállítható pénztáros, csak hosszú idő után ül a kasszához 
- a vásárlók nem tudnak felpakolni a szalagra, mert az túl rövid 
- a vásárlók túl lassan pakolják el a már kifizetett árukat, ami miatt a pénztáros nem 

tudja elkezdeni a következő vevő termékeinek összeszámolását 
- nem olvasható a vonalkód 
- nincsen vonalkód 
- zöldség, gyümölcs nincs lemérve 
- a pénztáros nem tudja a kódot 
- lassan találja meg a fizetőeszközt a vevő 
- egyenlőtlen a kasszák terhelése 
- rosszul ütötte be az eladó az árucikket, pl. rossz darabszám 
- sokáig kell várni az elütések törlésére/sztornózására 
- több eszközzel fizet a vevő, pl. Erzsébet utalvány, kupon, törzsvásárlói pontok 
- pontgyűjtő akcióhoz kapcsolódó tevékenységeket végez a pénztáros 
- nincsen kommunikációs kapcsolat kártyás fizetésnél 
- kifogyott a pénztárgépből vagy a kártyaleolvasóból a papír 
- nem tud visszaadni a pénztáros 

 
3. Adatgyűjtés módjának meghatározása 
Az adatgyűjtést a helyszínen, nyitvatartási időben, a vásárlók és a pénztárosok 
megfigyelésével érdemes végezni. Jó ötlet lehet - ha már úgyis kamerás felvételt készítenek a 
legtöbb helyen - a kamerás felvételek elemzése is. Ilyenkor vélelmezhetően természetesebb 
ütemben dolgoznak az alkalmazottak, és a vásárlókat sem zavarja meg a külső körülmény. 
 
4. Adatgyűjtő lap formátumának meghatározása 
Érdemes lehet a kiskereskedelmi lánc eltérő forgalmú és méretű boltjait egyaránt vizsgálni. 
Fontos lehet, hogy eltérő napszakokban is gyűjtsünk adatokat, egyszerre akár több pénztárnál 
is. Biztos, hogy egy ilyen szintű felmérést több megfigyelő végez, így mindezen információkat 
szerepeltetni kell az adatgyűjtő lapon. 
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Adatgyűjtő lap 

A sorban állás idejének csökkentése a pénztári munka hatékonyabbá tételével 

Megfigyelés: …. év március 8., 19-20 óra között 

Kitöltő: Minőség 324 

Bolt kódja: KF12,      Pénztáros kódja: MBV54 

Összes vevő száma: 20 

Probléma Gyakoriság 

Nem tud a vevő felpakolni  

Kifogy a papír  

Nincsen visszajáró  

Fizetési problémák  

Zöldség-gyümölcs mérése  

stb.  

Összesen  

5. Adatgyűjtés 
Az előre meghatározott rend szerint elkezdődik a vizsgálat. 

6. Adatgyűjtő lapok összegyűjtése 
Az elemzésekhez össze kell vezetni az egyes adatgyűjtő lapokat. Célszerű minél hamarabb 
elkezdeni az elemzéseket, hiszen az visszacsatolást ad a kialakított kategóriák 
helytállóságáról. 
Az egyes boltok, napszakok ismeretében lehetőség van bizonyos típusú helyek elemzésére is. 
Pl. egy hipermarket sajátosságai eltérhetnek egy kis belvárosi üzletétől. 
 

b) Gondolja át, hogy az ismert hazai kiskereskedelmi láncok közül melyeknél kezelik 
hatékonyan és melyeknél kezelik kevésbé hatékonyan a vizsgálat során összegyűjtött a 
problémákat? 

A diszkontláncok gyakorlatában felfedezhető több jó gyakorlat is. Mind azt szolgálja, hogy 
gyors legyen a fizetés és rövid legyen a sorban állás. 
Vegyük észre, hogy ennek köszönhetően, kisebb alapterületű boltban arányaiban több vevőt 
tudnak kiszolgálni. 
 

Problémák Diszkontláncok gyakorlata Egyéb gyakorlat, megjegyzés 

Ha van is szabad, 
beállítható pénztáros, 
csak hosszú idő után ül 
a kasszához 

A pénztárost vizuális jel 
figyelmezteti, hogy három várakozó 
után csengetnie kell, és újabb 
kasszát kell megnyittatnia. 
Csengetés után az addig az áruházi 
térben dolgozó alkalmazott azonnal 
a pénztárhoz megy, a már bent ülő 
pénztáros pedig tájékoztatja a 
vevőket, hogy melyik szalagra 
kezdhetnek pakolni.  

Ha eltűnik a sor, akkor az 
ideiglenes pénztáros 
visszamegy dolgozni az 
áruháztérbe. 

A vásárlók nem tudnak 
felpakolni a szalagra, 

A szalag úgy van kialakítva, hogy 
két-három vevő áruja is felférjen. 
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mert az túl rövid 

A vásárlók túl lassan 
pakolják el a már 
kifizetett árukat, ami 
miatt a pénztáros nem 
tudja elkezdeni a 
következő vevő 
termékeinek 
összeszámolását 

Minimális hely van azoknak az 
áruknak, amelyeket a pénztáros már 
lehúzott. A vevő rá van 
kényszerítve a folyamatos 
elpakolásra. 

Mivel kicsi a hely, nem fordul 
elő az, mint egy-két nagyobb 
áruházban, hogy az átlagos 
magasságú vevő sem éri el az 
árut, csak akkor, ha a 
pénztáros meglöki az 
irányába. 
Természetesen a gyors 
pakolásnak hátrányai is 
vannak, sokan kapkodnak, 
könnyen torlódnak az áruk. 

Nem olvasható a 
vonalkód 

A saját márkás termékek jelentős 
részénél hatalmas, gyakran egy-egy 
oldalán végigfutó vonalkód 
található. Nem kell a terméket 
forgatni, keresni rajta a vonalkodót. 

 

Nincsen vonalkód 

Ez azon termékeknél fordul elő, 
amelyekre utólag ragasztanak rá 
vonalkodót. 
Ezek számát minimalizálni kell, 
lehetőleg kerülni. 

 

Zöldség, gyümölcs 
nincs lemérve 

Ha a pénztáros méri le az árut, 
akkor nem fordulhat elő, hogy 
nincsen rajta árcédula  

Egy-egy vásárlónál valamivel 
hosszabb lesz az átfutási idő, 
de az ügyfélélményre nagyobb 
hatással volt, hogy a mérést 
elfelejtőre sokat kellett várni. 
Fontos, hogy így a pénztárnál 
nem marad ott zöldség és 
gyümölcs, amit esetleg a vevő 
inkább nem vett meg (és el 
kell pakolni), valamint az 
értékesítést is növelheti, mert 
nem hagyják ott. 
Ellenőrzést vagy akár 
önkiszolgálást segítő mérlegek 
sok helyen elérhetők. 

A pénztáros nem tudja a 
kódot 

Pl. kiflik, kenyerek, egyéb 
darabáruk 
Számuk minimális 

Néhány helyen, ahol rengeteg 
áruféleségen nincsen kód, a 
pénztárosok munkáját kis 
füzet segíti. 

Lassan találja meg a 
fizetőeszközt a vevő 

Az előkészület idejét kevésbé 
tudják befolyásolni.  
Fontos, hogy a kassza kényelmes 
helyen legyen, nagyon gyors legyen 
a kártyás fizetés, és ennek 
bátorítása jelenthet némi időt. 

 

Egyenlőtlen a kasszák 
terhelése 

Nem jellemző 
Nagyobb áruházakban 
folyamatosan tájékoztatják a 
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vevőket, hogy hol vannak 
rövidebb sorok. 
Kialakítanak olyan sorokat, 
ahol a kevés árucikket 
vásárlókat szolgálják ki. 
Önkiszolgáló kasszák. 

Rosszul ütötte be az 
eladó az árucikket, pl. 
rossz darabszám, 
lassan érkezik a 
korrigálási joggal bíró 
vezető 

Csengetés után szinte azonnal ott 
van a kolléga. Ennek egyik oka 
lehet, hogy az iroda is közel van. 

 

Több eszközzel fizet a 
vevő. 
Pl. Erzsébet utalvány, 
kupon, törzsvásárlói 
pontokkal 

A fizetési eszközök kombinálása 
minden esetben lassít. Egyben 
hibalehetőség is, hiszen pl. Erzsébet 
utalványnál számolni kell és 
levonni. Az üzleti szempontból 
szükséges minimumra kell 
törekedni. Pl. nincsen kupon, pont. 
Megoldás lehet, ha a kupon 
vonalkódos és a végösszegből a 
számítógépes rendszer 
automatikusan vonja le a kupon 
értékét. 

Természetesen egy más 
stratégiát követő cégnél 
fontosak a kuponok, 
pontgyűjtők. Ez nem 
mindenhol opció. 

Pontgyűjtő akcióhoz 
kapcsolódó 
tevékenységeket végez a 
pénztáros 

Időt vesz el, ha tehát megengedi a 
stratégia, akkor kerülni kell a 
nyereményjátékokat, a kuponokat. 

Ha a stratégia része, akkor 
egyszerűsíteni kell. Pl. Tesco 
vonalkódos kártyája. 

Egyéb  On-line vásárlás. 
 
Természetesen egy-egy diszkont társaságnál az is segít, hogy viszonylag szűk az áruválaszték. 
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4. feladat 
a) Mikor érdemes az adatgyűjtést végezni? 

 
A vizsgálatokat célszerű eltérő időszakokban elvégezni. Először meg kell nézni a panaszokat, 
hogy mely buszokat, trolikat érintették, illetve mely városrészeket. Segíthet, ha a panaszokat 
megpróbáljuk egy-egy időszakhoz kötni; így már a vizsgálatok kezdetekor nagyobb eséllyel 
találkozunk a problémákkal. (Arról sem szabad elfeledkezni, hogy elképzelhető, hogy a 
menetrendi problémák helyett a panaszkodásra hajlamos utasok utazási idejét tükrözik ezek az 
időpontok.) 
 

b) Milyen potenciális problémákat tud nevesíteni az egyes kategóriákon belül? 
 
Az adatgyűjtést végző személyek a buszos/trolis utazás során az alábbi problémákat 
gyűjthetik.  
 

Kategória Probléma Gyakoriság 
Jellemző 
helyszín 

Lehetséges 
szimbólum 

Sok felszálló    
Sok leszálló    
Lassan leszálló 
utasok 

   

Lassan felszálló 
utasok 

   

Zsúfolt busz, lépcső 
(nem férnek fel) 

   

Utasok 

Stb.    
Várakozás lámpánál    
Buszsávot nem lehet 
megfelelően 
használni 

   

Rossz helyen 
várakozó, parkoló 
autó 

   
Közlekedés 

Stb.    
Baleset    
Műszaki hiba    
Kimaradó járat    

Egyéb 

Stb.    
 

c) Mit gondol, hasznos lenne-e egy, a busz/troli vonalát ábrázoló térképen a problémákat 
szimbólumokkal jelölni? Miért? 

 
Igen, hasznos lenne a problémák térképes megjelenítése is. 
Ugyanis nem csak a probléma érdekes, de az is nagyon fontos, hogy melyik megállót érinti. 
Így a gyakoriság mellett a jellemző helyszín is azonosítható válik. 
Jelen feladatnál a lehetséges szimbólumokat a táblázat utolsó oszlopa tartalmazza. 
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5. feladat 
 

A) Készítsünk Pareto diagramot az adatgyűjtő lapon szereplő hibatípusok 
gyakoriságáról! Értékelje az eredményt! 

 
A leggyakoribb hiba a mennyiségi eltérés, mely a teljes hibáknak 37,14%-át teszi ki. 
(78/210=0,3714) 
A második leggyakoribb hiba a csomagolási utasítástól eltérő csomagolás, mely esetén a 
betárolás előtt fizikálisan átcsomagolják az alkatrészt. Ez a hibák több mint 30%-át jelenti. 
(72/210=0,3429) 
Ez a két hibatípus együtt több mint 70%-át adja az összes hibának. 
A legkevesebbszer előforduló hiba a hibás lerakodóhely megadása. 

B) Mutassa be  
a. hibatípusok és hónapok 
b. beszállítók és hónapok 
c. hibatípusok és beszállítók 

szerint milyen következtetések vonhatók le! 
 
B.a. Hibatípusok és hónapok szerinti elemzés 
 

Hónap Január Február Március Összesen 
Csomagolási utasítástól eltérő 
csomagolás 

22 26 24 72 

Mennyiségi eltérés 30 25 23 78 
Hibás csomagolási egység 
azonosító 

2 5 3 10 

Hibás vonalkód 7 7 8 22 
Hibás lerakodóhely 3 1 1 5 
Hiányzó elektronikus adatok 9 9 5 23 
Összesen 73 73 64 210 
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Az év elején picivel több hiba fordult elő, de az első negyedévben egyenletesnek nevezhető a 
hibák havi szintű eloszlása. 
A „hibás lerakodóhely” és a „hiányzó elektronikus adatok” hibatípusok száma januárban volt 
a legmagasabb, utána csökkent, de ezek aránya összességében nem számottevő. 
A hibák eloszlásában havi bontásban nem figyelhető meg tendencia, vagyis a hibatípusok 
előfordulási gyakorisága nem köthető szezonális tényezőkhöz az első negyedévben végzett 
vizsgálat eredményei alapján. 
 
B.b. Beszállítók és hónapok szerinti elemzés 
 

 A B C Összesen 
Január 16 31 26 73 
Február 21 21 31 73 
Március 18 20 26 64 
Összesen 55 72 83 210 

 
A beszállítók közül a „C” beszállító szállított be legtöbbször valamilyen módon hibásan. Az 
összes hibának 39,5%-át okozta. (83/210=0,3952) 
Az „A” beszállítónak a legkisebb a hibaaránya minden hónapban (bár februárban ugyanekkor 
a „B” beszállító hibaaránya is). 
A „B” beszállítónál csökkenő tendenciát mutat az elkövetett hibák száma januártól márciusig. 
 
B.c. Hibatípusok és beszállítók szerinti elemzés 

Beszállító A B C Összesen 
Csomagolási utasítástól eltérő 
csomagolás 

11 29 32 72 

Mennyiségi eltérés 24 25 29 78 
Hibás csomagolási egység azonosító 7 1 2 10 
Hibás vonalkód 7 8 7 22 
Hibás lerakodóhely 1 0 4 5 
Hiányzó elektronikus adatok 5 9 9 23 
Összesen 55 72 83 210 

Nem figyelhető meg jelentős különbség a három beszállító között a leggyakoribb hiba 
(mennyiségi eltérés) esetében. Közel egyenletesnek mondható a mennyiségi hibák eloszlása 
közöttük. Ezzel szemben a második leggyakoribb hiba (csomagolási utasítástól eltérő 
csomagolás) esetén az „A” beszállító a másik két beszállítóhoz képest jóval kevesebb hibát 
vét. Az „A” beszállító okozta ezen hibák kb. 15%-át (11/72=0,1528), míg a másik két 
beszállító 40,5% illetve 44,5%-át. 

Az „A” beszállító a másik két beszállítóhoz képest azonban sokkal többször küldött alkatrészt 
hibás csomagolási egység azonosítóval. Ezen hibáknak 70%-át okozta az „A” beszállító. 
Azonban ha ezt az arányt az összes hibaszámhoz viszonyítjuk, akkor ez igen elenyésző válik, 
kb. 3,3% (7/210=0,033). 
A három megvizsgált beszállító közül a „C” beszállító követte el a legtöbb hibát. A két 
leggyakoribb hibatípus esetén is ők vétettek legtöbbször, ők követték el a leggyakoribb hibák 
40%-át. (32+29)/(72+78)=0,4067. 
A hibás lerakodóhely problémája fordul elő a legritkábban, ennek is 80%-a a „C” beszállítótól 
származik. 
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Nem figyelhető meg jelentős különbség a 3 beszállító között a hibás vonalkód tekintetében. 

6. feladat 
a)  
Megrendelési gyakoriságok üzletenként 

Üzlet 9
1 

9
2 

9
3 

9
4 

9
5 

9
6 

9
7 

9
8 

9
9 

10
0 

10
1 

10
2 

10
3 

10
4 

10
5 

10
6 

10
7 

10
8 

10
9 

A 1 0 2 0 1 0 0 2 0 8 6 2 0 1 0 0 1 1 2 
B 2 6 1

1 
4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 8 7 3 0 0 0 0 0 0 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 9 4 1 0 0 
E 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 10 3 4 0 0 0 0 0 0 

 
Hisztogramok 
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Hisztogram formája Üzlet  
kis szóródás C, E 
nagy szóródás A 
pozitív elhajlás D 
negatív elhajlás B 

 
b) 
Megrendelési gyakoriságokat naponként összegző táblázat 

Nap 9
1 

9
2 

9
3 

9
4 

9
5 

9
6 

9
7 

9
8 

9
9 

10
0 

10
1 

10
2 

10
3 

10
4 

10
5 

10
6 

10
7 

10
8 

10
9 

hétfő 2 1 3 0 1 0 0 1 0 4 1 2 2 1 1 1 0 0 0 
kedd 0 0 2 1 2 0 0 3 0 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 
szerda 0 3 1 0 0 0 0 0 2 4 4 0 2 0 1 2 1 0 0 
csütörtök 2 0 1 1 0 0 0 2 0 2 3 4 1 1 3 0 0 0 0 
péntek 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 6 4 2 0 1 1 0 0 0 
szombat 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 6 0 1 4 1 0 0 0 1 
vasárnap 0 0 3 0 0 0 1 1 2 4 2 1 1 1 1 0 1 1 1 

 
Hisztogramok 

hétfő 

 
kedd 

 
szerda 

 
csütörtök 
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péntek 

 
szombat 

 
vasárnap 

 
 
Hisztogram 
formája 

Nap  

kis szóródás  
nagy szóródás minden nap nagy szóródást mutat 
pozitív elhajlás  
negatív elhajlás  
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III.4. Minőségstatisztika – feladatmegoldások 

1. feladat 

204,1
9,06

5,07
=

×

−
=

perc

percperc
C p  

 

407,1
9,03

2,37

3
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−
=

−
=
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percperc

s

XUTL
C pu ,   00,1

9,03

5,02,3

3
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−
=

−
=
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percperc

s

LTLX
C pl  

 
Azaz Cpk = 1,00, így mindkét vizsgált mutató megfelel a folyamatképesség követelményeinek. 

2. feladat 
a) Átlag = 0,0438 UCL = 0,1051  LCL = -0,0176 (azaz a gyakorlatban 0) 
b) Minden érték a tűréshatárokon belül van, ezért a folyamat megfelelően működik. 
c) Mivel akár egyetlen hibás termék is komoly problémákat okozhat a vállalatnak a vevők 

részéről, ezért meggondolandó lehet az összes nyomtatott áramkör egyenkénti 
ellenőrzése. 

3. feladat 
a) Átlag = 10,9375 UCL = 20,8591  LCL = 1,0159 
b) A papír minősége ingadozó. Két érték kívül van a tűrésmezőn, egy további nagyon 

közel a felső tűréshatárhoz, kettő pedig az átlag alatt. A vállalatnak elemeznie kell a 
nyersanyag minőségét és újragondolni a gyártási folyamatot, hogy jobban 
hozzáigazíthassák az új nyersanyaghoz. 

4. feladat 
a) X kártya: átlag = 251,21 LCL = 247,76  UCL = 254,65 

R kártya: átlag = 22,54 LCL = 10,37  UCL = 34,71 
b) Mindkét kártya problémákat jelez, a folyamat kaotikus és több mintaérték is a 

tűréshatárokon kívül van. A gépet le kell állítani és át kell vizsgálni. 
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IV.1. Beszerzés - feladatmegoldások 

1. feladat 

Az ajánlatok pontszámai az értékelésben. 

 Pontszám 
(ár) 

Pontszám 
(szállítás) 

Összpontszám 
(súlyozott átlag) 

Sorrend 

súly 80% 20%   
„A” beszállító 98 55 89,4 1. 
„B” beszállító 96 60 88,8 2. 
„C” beszállító 97 45 86,6 4. 
„D” beszállító 90 80 88 3 
„E” beszállító 88 95 89,4 1. 

2. feladat 
Az arányosítás többféle módon is megoldható. Itt a legegyszerűbb módszert mutatjuk be. Ennek 
lényege, hogy a legjobb ajánlatot tekintjük 100-nak, a többi ajánlatot ennek százalékában fejezzük ki. 
Az így kapott értékekből számítjuk ki a súlyozott átlagot és ez adja a beszállító pontszámát, melyeket 
nagyság szerint sorrendbe rendezve kapjuk meg a beszállítók ajánlatának rangsorát. 

 Pontszám 
(ár) 

Pontszám 
(szállítás) 

Összpontszám (súlyozott 
átlag) 

Sorrend 

súly 60% 40%   
„A” beszállító 1500015000=100 94/99=94,95 0,6*100+0,4*94,5=97,98 1 

„B” beszállító 
15000/16000= 

93,75 93/99=93,94 
0,6*93,75+0,4*93,94=93,8

3 2 

„C” beszállító 
15000/22000=68,1

8 99/99=100,00 0,6*68,18+0,4*100=80,91 4 

„D” beszállító 
15000/18000=83,3

3 96/99=96,97 
0,6*83,33+0,4*96,97=88,7

9 3 

A kapott eredmények alapján a legjobb ajánlatot az „A” beszállító tette.  

3. feladat 

  Ár (eFt) Tetszési 
index 

Emlékezési 
index 

Pontszá
m Sorrend 

„A” beszállító 100 93,75 93,06 96,04 1 
„B” beszállító 98 95,83 91,67 95,45 2 
„C” beszállító 94,23 98,96 90,28 94,46 3 
„D” beszállító 92,45 100 88,89 93,65 5 
"E" beszállító 90,74 92,71 100 94,11 4 

A módszer alapján gondolkodva az „A” beszállító ajánlata a legkedvezőbb. 
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IV.2. Készletgazdálkodás —– feladatmegoldások 

1. feladat 

a) Az optimális rendelési mennyiség 87,36 csomag, változó költsége 56 410 Ft. 
b) Két hetes eltarthatóság esetén a rendelési mennyiség 80 csomag, a változó költség 56 630, 

növekménye 220 Ft. 
c) Hétfői szállítás esetén a teljes heti mennyiséget kell fedezni, ami 2 hétre 80 csomag. Ezt a 

87 csomagos optimális rendelési mennyiség fedezi, tehát ennyit érdemes rendelni. 

2. feladat 

Az optimális rendelési mennyiség 232 db. 

3. feladat 

a) Az optimális rendelési mennyiség 20 tonna, A rendelési mennyiség megváltoztatásával 
elérhető költségmegtakarítás 32 000 Ft. 

b) 32 Ft/tonna áremelkedést bírna el. 

4. feladat 

a) Az optimális rendelési mennyiség 20,8 csomag. 
b) Kéthetente kell rendelni (ha pontosak akarunk lenni, akkor négyszer 21, egyszer 20 

csomagot). 
c) Az éves készlettartási költség 252 Ft, az éves rendelési költség pedig 247,6 Ft (ha 

kéthetente mindig 20 csomagot rendelünk, akkor 240 Ft és 260 Ft a megfelelő eredmény). 
d) Nagyobb tétel vásárlására ösztönző tényezők például: 

• Kereslet emelkedése 
• Rendelési költség növekedése 
• Beszerzési ár csökkenése 
• Finanszírozás (kamatláb) csökkenése 
• Készletezési költség csökkenése 

e) Érdemes az ajánlatot elfogadni, mert az új rendelési mennyiség összköltsége a 
töréspontban 40 194 Ft, míg az  a) pontban a magasabb árral számolt optimális mennyiség 
összköltsége 42 100 Ft. 

5. feladat 

Az optimális rendelési mennyiség 500 kg (a hozzá tartozó összköltség 198,1 $). 

6. feladat 

Az optimális beszerzési mennyiség 46,22 db, összköltsége 335 767 Ft. 

7. feladat 

A javasolt beszerzési mennyiség 1500 db, összköltsége 71 980 Ft. 
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8. feladat 

Termék-
szám 

Egység-
költség (Ft) 

Évi vásárolt 
mennyiség (db) 

Egyéb tényezők Felhasználási 
érték  

Minő-
sítés 

78 90,00 2900  261 000 A 
1547 1,00 2 800  2 800 C 

25 315,00 270  85 050 B 
832 251,00 575 Egyetlen beszállító 144 325 A 
97 619,00 150  92 850 B 
2 1400,00 200  280 000 A 

15 0,30 34 000  10 200 C 
3483 0,75 5 800  4 350 C 
295 1,5 10 000 Minőségi problémák 

az elmúlt hónapokban 
15 000 B 

115 8,3 7 000  58 100 B 

9. feladat 

a) Az optimális rendelési mennyiség 125 db. 
b) Az újrarendelési szint 50 db (360 nappal számolva). 
c) A teljes költség 45 320 Ft. 
d) Az új optimális rendelési mennyiség 750 db. 

10. feladat 

EOQ mellett a készlettartási költség = rendelési költség, azaz 
R/Q*S=300, ebből Q=15 db 
Q/2*k*C=300, ebből k*C=40 kredit/db/év  

11. feladat 

R = 1040 db/év 
S = 20 Ft/rendelés 
C = 50 Ft/db 
k = 12*2,375% + 1,5% = 30%/év 

a) 66,52
503,0

20104022
0 =

×

××
=

×

××
=

Ck

SR
Q db => 53 db 

b) Egy hét alatt 20 db-t adnak el, tehát 52,66 db-ot 2,633 hetenként, azaz durván 18 
naponként kell újrarendelni. 

c) 790.52
66,52

1040
20

2

66,52
503,0501040

20 =×+××+×=×+××+×=
Q

R
S

Q
CkCRTC  

 (ebből a rendelési, illetve a készlettartási költség durván 395-395 aranypénz) 

d) kereslet nő, ár csökken, rendelési költség nő, készlettartási költség csökken (pl. csökken a 
hitel kamatlába) 

e) k1=0,2 
EOQ1 = 64,5 db => 65 db 
Készletezési költség: 
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645.52
5,64

1040
20

2

5,64
502,0501040

21 =×+××+×=×+××+×=
Q

R
S

Q
CkCRTC  Ft 

 A spórolás értéke: 52 790 – 52 645 = 145 aranypénz éves szinten. 

12. feladat 

R/Q = 13 
   Q/2 = 30 
  k*C = 3,9 dollár 

a) Q = 60 -> R = 13*60 = 780 

b) b. kCQ/2 = SR/Q ->  3,9*30 = S*13 -> S = 9 dollár 
S*R/Q = 9*13 = 117 dollár 

13. feladat 

R=1200 Db/év 
S=40 Ft/rendelés 
C=80 Ft/db                          1 pont 
k=2%/hó=24%/év 
 
a) EOQ=((2*R*S)/(k*C))0,5=70,71→71 db/rendelés; 
b) VC=Q/2*k*C+S*R/Q=kb. 678 Ft + 678 Ft = 1356 Ft (2 pont) 
c) Napi kereslet: 1200/365 = 3,3 darab. A készlet 71/3,3 = 21,5 napig elég, azaz kb. 21 

naponta kell rendelni. (2 pont) 
d) TC(71)=R*C+ Q/2*k*C+S*R/Q =96000 + 678 + 678 = 97356 Ft 

TC(100)= R*C+ Q/2*k*C+S*R/Q = 86400 + 864 + 480 = 87744 Ft, tehát érdemes 
érvényesíteni a kedvezményt, így Q=100db. 

14. feladat 

a) D = 4.000, S = 200, i*C = 40, C = 3.000, ebből a képlettel Q = 200 db 
b) Az egy napi szükséglet 4.000/(52*5) = 15,38 kés, ha feltételezzük, hogy heti 5 napot 

dolgozik a cég. A hat napos átfutási idő miatt 6*15,38 = 92,31, azaz 93 db-os szintnél kell 
feladni a rendelést. 

c) TC = FC + VC = 3.000*4.000 + 200*4.000/200 + 40*200/2 = 12.008.000 Ft 
d) Ártöréses model 

D = 7.000; i = 0,2; S = 120; C(1) = 320 (ha Q < 250); C(2) = 180 (ha Q >= 250) 
Q(C2) = 216,02, azaz 217 db (ez nem jó, mert nem esik a megfelelő tartományba), ezért 
kiszámoljuk C(1) mellett a Q-t, ami 
Q(C1) = 162,02, azaz 163 db. Ez azonban nem lesz optimális, ha megnézzük az 
összköltséget 250 db-os rendelés mellett. 
TC(163) = 2.250.369 
TC(250) = 1.267.860, azaz az optimális rendelési tételnagyság 250 db. 

 



 284 

IV.3. Raktármenedzsment – feladatmegoldások 

1. feladat 
A szükséges alapterület számításánál figyelembe kell venni azt, hogy az egyes megoldásoknál 
egy szinten mennyi az elhelyezhető rakomány mennyisége (függve a rendelkezésre álló terület 
nagyságától és, hogy hány kerülhet egymás fölé), majd a szükséges területet kiszámíthatjuk az 
egy szinten elhelyezhető rakomány helyigényének (egy szinten elhelyezhető rakomány 
szorozva egy rakomány alapterületével) és a terület-kihasználtsági mutatónak a 
hányadosaként: 

 1. változat 2. változat 
Egy szinten elhelyezett 
rakomány 

2400/5 = 480 2400/10 = 240 

Egy rakomány alapterülete 1 m2 1 m2 
A terület-kihasználási mutató 0,35 0,5 
Szükséges tárolóterület (480*1)/0,35 =1371 m2 (240*1)/0,5 =480 m2 

A beruházási költség számítása során a figyelembe vehető főbb költségek az épület 
megépítésének költsége, az állványzat illetve a targonca beruházási költsége.  

 1. változat 2. változat 
Épület 1371 * 150 000=205 650 000 Ft 480 * 250 000 = 120 000 000 Ft 
Állvány 2400 * 4000=   9 600 000 Ft 2400 * 5000 =  12 000 000 Ft 
Targonca 3 * 8 000 000 = 24 000 000 Ft 3 * 20 000 000 =  60 000 000 Ft 
Összesen: 239 250 000 Ft 182 000 000 Ft 

Tehát a 2. változat beruházási költsége a kedvezőbb. 

2. feladat 
 “a” változat “b” változat 

A szükséges tárolótér 1000/0,25=4000 m3 1000/0,4=2500 m3 
Az építési költség 4000 * 20 000=80 000 000 Ft 2500 * 20 000=50 000 000 Ft 
A tárolóállványok megvalósítási költsége 1000 * 5000=5 000 000 Ft 1000 * 15 000=15 000 000 Ft 
Összes beruházási költség 85 000 000 Ft 65 000 000 Ft 

Tehát a beruházási költség szempontjából a „b” változat megvalósítása kedvezőbb a vállalat 
számára. 

3. feladat 

A tárolótér területe: (8 * 1,2+4 * 2,5) * (18 * 0,8+4)=19,6 * 18,4=360,64 m2 
A hasznos alapterület: (1,2 * 0,8 * 9) * 16= 138,24 m2 

A terület-kihasználási mutató: = hasznos alapterület/tárolótér területe 
= 138,24/360,4 =0,3836         38,36% 

A tárolótér térfogata:  360,64 * 5  = 1803,2 m3 
A hasznos térfogat:  138,24 * 4  =552,96 m3 

A térfogat-kihasználási mutató  = hasznos térfogat/tárolótér térfogat 
= 552,96/1803,2 =30,67% 

4. feladat 
a) Egy lehetséges elrendezést mutat a következő ábra: 
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32,8 m 

12,0 m 20,8 m 
22,2 m

 

 

A soros tárolásra kialakított részben elhelyezhető raklapok mennyisége a fenti 
elrendezésben: 

Egy rétegben:   16*11 = 176 raklap 
Négy rétegben  4*176 = 704 raklap 

A tömbtárolásra kialakított részben elhelyezhető: 
Egy rétegben:   2*15*8 = 240 raklap 
Öt rétegben   5*240 = 1200 raklap 

A raktár befogadóképessége: 704+1200= 1904 raklap 

b) A hasznos tárolóterület kiszámítása: (11*0,8*9,6)*2+12*9,6*2= 167 + 230,4 = 399,4 m2 
Az összes terület nagysága: 22,2*32,8=728,16 
A tárolóterület kihasználtsági tényező értéke: 54,85 % 

c) A hasznos tárolótér kiszámítása 
Soros tárolásnál: (11*0,8*9,6*2)*4*1,4 = 946,18 m3 
Tömbös tárolásnál: 12*9,6*2*5*1,4 = 1612,8 m3 
Hasznos tárolótér: 946,18 + 1612,8 = 2558,98 m3 
Összes tárolótér: 728,16*7,5=5461,2 
A tárolótér kihasználtsági tényező értéke: 46,86 % 

5. feladat 
A raktárban elhelyezendő egységrakományok száma: 90 000 kg/30 kg =3000 darab. 
Mivel egymás fölött 3 rakomány tárolható, a területszükséglet szempontjából mértékadó 
rakományszám:3000/3 = 1000 darab. 
Egy db EUR rakodólap helyszükséglete 0,96 m2, így a hasznos alapterület:  960 m2 
A teljes alapterület  = hasznos alapterület/ terület-kihasználási mutató 

= 960/0,7 = 1371 m2 
Tehát az adott tárolási feladathoz 1371 m2-es alapterületű raktár szükséges. 
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6. feladat 
A kapacitáskihasználást kiszámíthatjuk, ha meghatározzuk az időszak alatt tárolt készletek 
átlagos volumenét, majd azt összevetjük a raktár tárolási kapacitásával. 

7067,0
1500

1060

1500
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10600
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10

====
∑
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Q

Q

ságkihasznált  

Ez %-ban kifejezve 70,67%-os kihasználási értéket mutat. Megállapítható, hogy a vizsgált 
időszakban alacsony mértékű volt a raktárkapacitás kihasználása. 

7. feladat 
Az éves átlagos kapacitás kihasználás: 

%100/)/( ×= KnsumQKk n ,     ahol  Qn – havi készlet (e.rak) 

       n – hónapok száma: n=12 hónap 
       K-kapacitás: K=180  

Kk = (1300/12)/180 * 100= 60,2% 

A negyedéves kapacitáskihasználásokat: 
I. negyedév:  Kk1 = (410/3)/180  * 100 % = 75,9% 
II. negyedév  Kk2 = (300/3)/180  * 100 % = 55,6% 
III. negyedév:  Kk3 = (310/3)/180  * 100 % = 57,4 % 
IV. negyedév:  Kk4 = (280/3)/180  * 100 % = 51,8 % 

Értékelés: 
A raktár tárolási kapacitásának kihasználtsága az első negyedévben a legmagasabb, más 
negyedévekben alacsony értéket mutat, amely gazdaságtalan üzemeltetést jelent. 
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IV.4. Szállítás - feladatmegoldások 

1. feladat 
a) 610, b) 610, azaz minkét módszernél ugyanaz a bázismegoldás. 

2. feladat 

 X Y Z Kínálat 
A   30 30 
B  60 30 90 
C 60   60 
Kereslet 60 60 60 180 

3. feladat 
1835 


