
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A McDonald’s éttermek termelési logisztikai rendszere 
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Bevezető 
 

 

A mai világban egyre inkább a vevői elégedettség maximalizálása áll a termékeket gyártó 

vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozások fő stratégiai fókuszában. A csökkenő vásárlóerő, a 

fogyasztás visszafogása eredményezi azt a törekvést, hogy a megmaradásért vívott küzdelem 

megnyeréséhez alapvetően a már meglévő vásárlókat kell megtartani; tömegében új 

vásárlóerőt felhajtani nehéz, a rá fordított erőforrások megtérülése kétséges. 

Az egymással üzleti kapcsolatban álló vállalatok csak együttműködve tudják elérni a 

fogyasztói igények legjobb minőségű kielégítését, és ez az ellátási láncok szervezésének 

alapvető célja is. 

A logisztika a kiszolgálási színvonalon keresztül járulhat hozzá a vevői elégedettség 

eléréséhez, értéket teremtve számára. 

Értékezésemben bemutatom a tatabányai Vértes Center McDonald’s gyorsétterem termelési 

logisztikai rendszerét, érintve az alapanyagok beszállítását, fókuszban helyezve azok 

átalakításának majd késztermék formájában a vevőkhöz való eljuttatásának logisztikai 

vonatkozásait, a folyamat során ehhez a folyamathoz kapcsolható eszközöket és rendszereket, 

a minőségi elvárások kritériumait, az azoknak való megfelelés ellenőrzésének módszereit. 

Vallom, hogy egy jól konfigurált logisztikai rendszer szerves része a vállalat víziójában is 

megfogalmazott „Minőség, Gyorsaság, Tisztaság” elvárás mellett annak a hozzáadott 

értéknek a létrehozásában, ami a vásárlóinkat arra ösztönzi, hogy a jövőben is minket 

válasszanak. 

A McDonald’s cég 1998-tól működik Magyarországon, jelenleg több mint száz éttermet 

üzemeltet hazánkban, és profilját tekintve gyorséttermi hálózatként tevékenykedik. Főbb 

termékei a különféle szendvicsek és a hasábburgonya, de egyre több a helyes táplálkozást 

elősegítő termékkel ( saláták, gyümölcs ) is bővül a termékpalettája. A gyorséttermi 

szektorban piacvezető cég, több mint nyolcvan százalékos részesedéssel.  

Az általam vizsgált étterem a legkisebb alapterületű egység a magyarországi hálózatban, de 

termelékenység szempontjából mind az egy ledolgozott órára jutó árbevétel, mint az egy 

ledolgozott órára jutó vendégszám tekintetében az élbolyban tartozik. 

 

 

Feltételezésem szerint ennek az eredménynek egyik sarkalatos pontja, a termelés folyamán 

megvalósított zökkenőmentes alapanyag áramlás, azért hogy minden ezt  elősegítő eszköz a 

megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségben és a megfelelő időben ott legyen. 

Dolgozatomban fő témaként az áruk logisztikai útját elemzem az étterem raktáraitól a 

feldolgozó állomásokig, a termelési folyamatok összehangolását, végső soron a késztermékek 

vevőkhöz való eljutását, rávilágítva az alkalmazott módszerek hatékonyságára, mint 

munkaerő felhasználás, mint időtakarékosság és nem utolsó sorban minőségmegőrzés 

szempontjából, igazolva az alkalmazott módszer helyességét vagy rávilágítva az esetleges 

gyenge, fejlesztési szoruló pontokra. 

Ahhoz, hogy egy étterem termelési logisztikai rendszerét minél pontosabban elemezni tudjam, 

érintőlegesen be kell mutatnom azt a háttérmunkát is, aminek eredménye az áruk helyszínre 

való juttatása, hiszen ezek minősége, épsége kezelése nagymértékben hatással van a későbbi 

folyamatokra is. 

 



Áruszállítás az McDonald’s rendszerében 
 

 
  

Az alapanyagok néhány kivételtől eltekintve a központi raktárból érkeznek az étteremben. 

A központi raktár a Havilog (volt Hungarorak) Kft irányítása alatt, fő tevékenységét tekintve 

a McDonald’s magyarországi hálózat kizárólagos logisztikai szolgáltatója, tevékenységi és 

szolgáltatási köre a következőket foglalja magában: 

raktározás, szállítás, élelmiszer logisztika, hűtött raktár, mélyhűtő raktár, száraz áru raktár, 

minőségirányítás, vásárlás / beszerzés, közúti árufuvarozás. 

A McDonald’s határozza meg a beszállítókat, köt meg keretegyezményeket,  a napi 

rutinmunka, az  árukészlet kezelés, szállítás a Kft feladata. 

A McDonald's éttermeit évi 30 ezer tonna élelmiszerrel, csomagoló és működési 

segédanyaggal, tisztítószerekkel, kiszolgáló vállalat a kezdetek óta a HACCP -rendszer 

szerint dolgozik, 2003-ban megszerezte az ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítványt, 2007-

ben Magyarországon elsőként nyerte el az ISO 22000 szabvány szerinti tanúsítványt 

élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére a logisztikai tevékenységet folytató vállalatok 

között. 

A logisztikai szolgáltatást 2700 m2-es raktárhelyiséggel és 70 fős személyzettel végző 

logisztikai cég számára a minőség és az élelmiszerbiztonság kulcsfontosságú, mivel 

tulajdonosai is minden árunak, amelyet raktároznak, vagy szállítanak.  

 

Az áru eljuttatása a központi raktárból az étterembe lényegében fuvarozás, amit egy berakás 

előz meg illetve egy kirakás követ. Berakásnál külön figyelmet kell fordítani, hogy az 

alapanyagok a előírásnak megfelelő hőmérséklettel rendelkező teherrészben kerüljenek. 

Az évente  3,5 millió egységcsomag kiszállítása olyan speciális gépkocsikkal történik, 

amelyek a szállítás során egyidejűleg négy különböző hőmérsékleti igényt képesek 

biztosítani. Ez a McDonald’s részéről minőségi előírás. 

A McDonald’s rendszere három plusz egy kategóriában sorolja a beérkező termékeket: 

 

Fagyasztott áruk ezeknek a termékeknek a tárolási és szállítás közben elvárt hőmérsékleti 

paraméterei a minimum –18°C és maximum – 23°C fok.  

  

Hűtött áruk ezeknek a termékeknek a tárolási és szállítás közben elvárt hőmérsékleti 

paraméterei a minimum + 1°C és maximum +7°C fok. 

 

Száraz áruk ezeknek a termékeknek a tárolási és szállítás közben elvárt hőmérsékleti 

paraméterei a minimum + 10°C és maximum +27°C fok 

 

Semleges áruk ezeknek a termékeknek a tárolási és szállítás közben elvárt hőmérsékleti 

paraméterei közömbösek az áru minőségére. 

 

Havilogistics Kft 

 

Székhely: 

 

Pest megye, 2360 Gyál, Bem József utca 30 

 

 



Az áruk belső hőmérsékletét mint berakáskor, mint kirakáskor a szállítólevél megfelelő 

rovatában dokumentálni kell; amennyiben nem felelnek meg a paramétereknek, a kiszállított 

árut el kell különíteni, minőségi ellenőrzést kérni. Abban az esetben, ha az áru a tűréshatárok 

feletti minőségromlást szenvedett el, le kell selejtezni. 

Az áruk beérkezésének még két módját kell megemlítenem: 

Az egyik lehetőség, amikor egy étterem átvesz árut egy másik ( a rendszerhez tartozó) 

étteremtől. Ezek az átadás-átvételek elég ritkák, és ahhoz, hogy megvalósulhassanak, szigorú 

szabályoknak kell teljesülniük, mint például: tilos fagyasztott árut  üzletköziben átadni illetve 

átvenni, mert nem lehet a feltételeket megteremteni a minőségi elvárásoknak megfelelően, 

hűtött árut csak hűtőtáskában lehet szállítani, veszélyes anyagokat ( például CO2 palack) 

szintén tilos szállítani. 

Az üzletközi árumozgásokra csak akkor kerül sor, ha a rendszerben emberi mulasztásból 

kifolyólag téves adatok kerültek regisztrálásra, ekkor ezekből generált következtetések szintén 

hamisak, vagy valamely egyedi alapanyagból az átlagosnál jóval nagyobb fogyás keletkezik. 

Ez nem tévesztendő össze az átlagosnál magasabb forgalommal, mert abban az esetben 

minden termék kevés lesz a szükségletek kielégítéséhez, ilyenkor pótrendelést kell leadni, 

illetve extra szállítást kell igénybe venni, aminek jóval magasabb költsége van egy tervezett 

szállításhoz képest. Ugyanakkor ezt a formát mindenképp igénybe kell venni, mint végső 

megoldást, mert a vevői elégedettséget szem előtt tartva minden étteremnek a nyitvatartási idő 

alatt a termékek teljes választékát elő kell tudnia állítani és árusítani. 

A másik mód arra, hogy áru kerüljön be az étterembe, a futárszolgálat igénybevétele.  

Ezzel a módszerrel akkor lehet élni, amikor az áru kis terjedelmű, de sürgősen kell a működés 

zavartalan lebonyolításához  (például egy gép alkatrésze, amelynek beszerelése nem kíván 

meg magas fokú szakértelmet). 

Szintén ezzel a módszerrel kerülnek kiszállításra az olyan marketing anyagok, melyeket 

valamilyen oknál fogva sürgősen cserélni kell, vagy a tervezett szállításkor lemaradtak, 

esetleg sérültek. 

Az esetek nagy többségében azok a cégek is futárszolgálattal juttatják el termékeiket az 

étterembe, amelyek direkt szállítanak, és a termékeik volumene miatt ezt megtehetik, 

ugyanakkor a vásárlások nagysága és gyakorisága nem teszi szükségessé egy saját szállító 

járműpark fenntartását. Tipikus példa erre a Garr Cipő Kft akik a speciális  munkacipőket 

gyártják majd juttatják el többek közt a vállalat különböző egységeibe.  

 

Ahhoz, hogy a beszállítók munkáját, az általuk nyújtott teljesítményt, magát a kiszolgálási 

színvonalat mérni tudjuk, és erről visszajelzést adhassunk feléjük, különböző mérő mutatókat 

indokolt használni.. Ilyen mutatók: 

 

A szállítások időbeli pontossága – adott időszakban történt (általában negyedév) összes 

szállításának hány %-ban sikerült tartani a megadott időpontot. 

Minden étterem felé a Havilog Kft leküldi éves szinten a szállítási napokat (járatterv) és a 

várható érkezési időt. 24-48 órával az esedékesség előtt e-mailben megerősítik az időpontot, 

vagy közlik az esetleges eltérést. Ettől az időponttól számított +/- egy óra a tűréshatár. Ennek 

a tervezésnek azért van kiemelt fontossága, mert az árut fogadó személynek az átvétel, a 

lerakodás, a számlák ellenőrzése a napi feladatainak csak egy részét képezik, az időbeli 

nagyobb eltérés kihatással van a többi tevékenységére. A szállítások száma függ az 

alapanyagok eltarthatóságától, az egységek tárolási kapacitásától, valamint a vállalati 

gazdálkodáspolitika szerinti elvárt forgási sebesség teljesítésétől. Ugyan akkor a szállító arra 

törekszik, hogy saját költségeit is optimalizálja, és lehetőség szerint minél hatékonyabban 

tudja kihasználni a szállító kapacitását járművenként. A szállítások megfelelőségének 

vizsgálatához több tényezőt vesznek figyelembe: 



 

A szállítások minősége –             adott időszakban történt (általában negyedév) összes 

szállításának hány % -ban sikerült teljesíteni a minőségi (pl. hőmérséklet határok betartása) 

követelményeket. 

A szállítások mennyiségi pontossága – adott időszakban történt (általában negyedév) összes 

szállításának hány % -ban sikerült a megrendelt áru mennyiséget hiánytalanul, semmilyen 

irányban eltérve kiszállítani. Hiányzó termék mennyiség a termelés zavartalan működését, ez 

által a vevői elégedettség sérülését okozhatja, a többlet áru pedig feleslegesen lekötött 

erőforrásokat, súlyosabb esetben selejtet, azaz terven felüli költséget eredményezhet. 

A számla pontossága -                       adott időszakban történt (általában negyedév) összes 

szállításának hány % -ban egyezett meg a számlán szereplő és a megrendelésben leadott 

árumennyiség. 

A szállítások sértetlensége -                     adott időszakban történt (általában negyedév) összes 

szállításának hány % érkezett meg sértetlenül. Amennyiben az áru sérülése olyan fokú, hogy 

azt a minőségi paraméterek megsértése nélkül nem lehet felhasználni, el kell különíteni, a 

probléma a  számlára rögzítésre kerül manuálisan, és a következő szállítással jóváírás érkezik 

róla. Ha a felhasználhatatlan áru elakadást jelent a termelés folyamatában, annak pótlása a 

Havilog Kft feladata a lehető legrövidebb időn belül, és ő viseli az ebből eredendő összes 

felmerülő költséget.       

A felsorolt paraméterek alapján elemzést végeztem a tatabányai Vértes Center McDonald’s 

étteremben 2012.01.01-03.31 időszakban történt beszállításokról, amelynek eredményét az 

1.táblázat tartalmazza. 

 

 

Szállítás 2012 I negyedév Szállítások száma 39 

 Időpont Hőfok Számla / tény Rendelés / tény Sérülés 

Hiba 2 0 1 2 5 

Jó 37 39 38 37 34 

Hiba % 5,13% 0,00% 2,56% 5,13% 12,82% 

Jó % 94,87% 100,00% 97,44% 94,87% 87,18% 

1. táblázat  

Szállítói színvonal felmérés 2012 március Vértes Center McDonald’s 

 

Megállapítható, hogy a minőségre legnagyobb hatással bíró tényező, a hőfok minden esetbe 

rendben volt, ugyan akkor az emberi tényező megjelenésével a hibák száma is emelkedik, 

főleg ha nagyobb csoport vesz részt az adott tevékenységben (fel illetve lerakodás). 

A költségek csökkentését elérendő, az éttermek az úgynevezett „láthatatlan szállítás” 

módszerét alkalmazzák, ennek lényege, hogy az áru átvétele, kirakodása, eltárolása külsős 

csapat feladata, az ellenőrzés az érintett egységé. 

A módszernek vannak előnyei és hátrányai, az üzleti eredmény szempontjából azt kellett 

megvizsgálni, hogy ha ezeket összességében nézzük, milyen eredményt kapunk. 

A vizsgált szempontok között van könnyen számszerűsíthető adat, ugyan akkor a minőségre, 

gyorsaságra, zökkenőmentes ellátásra kiható emberi tényezők hatását költségként nehéz 

meghatározni, ezeket szubjektív szempontok alapján tudtam párhuzamban állítani. 

 

Méréseim alapján az év első negyedévében az áruszállító csapat átlagosan 47 perc alatt tárolta 

el a kiszállított árut, ami a csapat létszámát ( 3 fő ) és a szállítások számát (39) figyelembe 

véve 5499 munkapercet, azaz közel 92 munkaórát jelentett. 



Mindezekért a szállító cég kiszámlázott 65eFt-t, ami megközelítőleg 706 Ft rezsióradíjat 

jelent. Ha csak az étteremben dolgozók átlagórabérét (680 Ft) illetve az erre rakódó járulékos 

költségeket figyelembe vesszük, valamint azt, hogy rakódás helyett az érintett dolgozók ezen 

idő alatt a termelésben vesznek részt, világosan látszik, hogy anyagi szempontból az 

étteremnek megéri a módszert alkalmazni. 

Szubjektív szempontok alapján leginkább azt a problémát kell kiemelni, hogy a szállítók nem 

sajátjukként értékelik az árut, a gazdaszellem sokkal gyengébb mint az étteremi dolgozók 

esetében, így magasabb számban fordulnak elő árusérülések, és a tárolási hibák. Ezek 

kijavítására, (például a rotáció betartása), vagy az áruk átmozgatására (nem jó helyre 

rakodnak le) az étteremnek plusz erőforrásokat kell mozgósítani. Ezek a problémák 

nagymértékben kiküszöbölhetők, amennyiben a rakodás folyamatos ellenőrzés és irányítás 

mellett történik. A felügyeletet az étterem részéről, egy erre kiképzett személy látja el. 

 

  

A étterem termelési logisztikája  
 

Dolgozatom legfontosabb része a McDonald’s éttermek termelési logisztikájának bemutatása 

és elemzése egy konkrét, jelen esetben a tatabányai vértes Centerben működő éttermen 

keresztül. Mivel az éttermek alapberendezései egyezőek, a termelési logisztika is hasonló, 

nagymértékben uniformizált. Jellegük alapján az éttermek két nagyobb kategóriában 

sorolhatók: 

 

Drive (autós) éttermek  ezek az éttermek a gépkocsival érkező vendégeket direkt módon 

is ki tudják szolgálni, és a raktáraik egy épületen belül és ugyan azon a szinten helyezkednek 

el, mint az a helység, ahol a termelés folyik. 

 

Instore éttermek   ezek az éttermek nem tudnak autós vendégeket közvetlenül 

kiszolgálni, egy épületen belül találhatók, általában bevásárló központokban, és raktáraik 

többségében más emeleten helyezkednek el mint az a helység, ahol a termelés folyik. 

Kutatásaimat a tatabányai Vértes Center McDonald’s étteremben végeztem, ez típusát 

tekintve instore egységnek minősül. 

A termelési logisztika az étteremben az alapanyagok eljuttatását a raktárból a másodlagos 

tárolási helyekre, majd onnan a késztermékeket előállító technológiai helyekre, valamint az 

anyagok és keletkezett melléktermékek a technológiai folyamatok műveletei közötti 

mozgatását és tárolását jelenti. 

Az anyagmozgatás a raktárakból a másodlagos tároló helyekig speciális szállító eszközökkel 

történik. Ezek közül kettőt elemeznék, amelyekkel az árumozgatás zöme lebonyolódik: 

 

Roll kocsi
1
  ez egy négy keréken guruló (a kerekek egyenként forgathatóak, ezzel 

nagy mértékben megkönnyítik az irányváltoztatást), 65x80 cm-s fém alappal bíró, a két 

hosszabb oldalán egy-egy 180 cm-s, rácsos kialakítású oldalfallal ellátott szállítóeszköz, 

melyeket a nyitott oldalukon gumiszalagokkal lehet összekapcsolni. Maximális rakódási súly: 

250 kg, maximális rakodási magasság 200 cm. A kerekek kis átmérőjű fém kerekek, tömör 

gumi borítással; a kis kerékméret választás azért jó, mert ezzel alacsonyabban lesz a 

megpakolt eszköz súlypontja, és csökken a borulás, ezáltal az áru sérülésének veszélye 

szállítás közben, valamint kisebb lesz a balesetveszély is.  

 

                                                 
1
 Melléklet  1 kép 



Wéber kocsi
2
   szintén egy négy, külön forgó kerekes szállítóeszköz, speciálisan a 

zsemlék tárolására használt Wéber tálcák szállítására. Az 55 x 65 cm-s 20cm magasságú 

szállító eszközökön egy perem van kiképezve, ebben ül bele a tálca, így nem csúszik le róla. 

Meg kell említenem érdekességként a tálcák kiképzését, amelyek egymásra rakva egy 22 cm-s 

tároló magasságot képeznek egymás közt, de 180 fokban elfordítva egymásban csúsznak, ez 

által az üres göngyöleg tároláskor 60 százalékkal kevesebb helyett foglal el, mint az eredeti 

(áruval megrakva) esetben. 

 

A étterem tíz dolgozója között ( ez a dolgozói létszám 56 százaléka) végeztem egy kérdőíves 

felmérést, melyben megkértem őket, írjanak le hat pozitív vagy negatív jelzőt ami eszükbe jut 

a szállítóeszközökkel  kapcsolatban,  

A kapott válaszokat csoportosítottam kezelhetőség, fizikai megterhelés, illetve a 

sérülésveszély (áru illetve személyi) alapján. A fizikai megterhelés kategóriában azokat a 

válaszokat vettem pozitívnak, amelyek arra utaltak, hogy az eszközökkel való tevékenykedés 

nem okoz túlzott fizikai megterhelést, a sérülésveszély kategóriába pedig, amelyek arra 

utalnak, hogy alacsony a sérülések lehetősége. A következő táblázat az adott válaszokat 

foglalja össze: 

 

  Kezelhetőség Fizikai megterhelés sérülésveszély egyéb 

Pozitiv 19 13 10 4 

Negativ 3 3 7 1 

2. táblázat  

Szállító eszközök értékelése 2012 március Vértes Center McDonald’s 

 

Elemezve a kapott válaszokat, a következő megállapításokat tettem: 

 

 a vizsgált kategóriákban a pozitív válaszok szignifikánsan nagyobb számban 

szerepelnek, mint a negatívak, vagyis az eszközök megfelelnek a dolgozói 

elvárásoknak a logisztikai tevékenységek ellátásának szempontjából 

 a legnagyobb pozitív eltérés a kezelhetőség területén tapasztalható, az anyagok 

eljuttatása a raktárakból a másodlagos tároló helyekre egyszerűen és gyorsan 

megoldható 

 a legkisebb eltérés a sérülésveszély területén van, ezt tovább elemezve arra a 

megállapításra jutottam, hogy az eszközök használatánál nem az áruk sérülése, hanem 

a személyi sérülés a sokkal gyakoribb (főleg az ujjak csípődnek oda valamihez, vagy a 

lábfejre gurulnak a szállító eszközök), ezek megelőzése sürgős intézkedéseket kíván   

 

Megfigyelésem alapján az étterem termelési logisztikája két szervesen összefüggő, de mégis 

jól elkülöníthető folyamatból áll. Az első folyamat a különálló félkész termékek előállítását 

megcélzó gyártási pontok ellátása alapanyagokkal, a második folyamat a már elkészült 

félkész termékek eljuttatása az indító állomástól a köztes állomásokon keresztül a befejező 

állomásig, valamint a késztermék eljuttatása a fogyasztóhoz. 

Mivel a cég alapjában a leggyorsabbnak hirdeti magát, az időtényező csökkentése és az 

útvonalak lehetőség szerinti rövidítése logisztikai szempontból nagyon fontos. Ennek 

függvényében a helységek kialakításánál és a termelő gépek elhelyezésénél a „egy lépés egy 

másodperc” filozófiát követik. 

 

                                                 
2
 Melléklet 2 kép 



A következő ábra sematikusan mutatja be az általam feltérképezett logisztikai útvonalakat, 

valamint érintőlegesen ábrázolja a beszállítási és eladási logisztikai útvonalakat is. 

 

  

 

 

 

           

            

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A szárazáru raktár      B hűtőkamra 

1 szárazáru tároló      2 hűtők  

3 fagyasztó kamra      4 vízpumpa és sziruptankok 

5 hússütő       6 olajsütők 

7 burgonysütő       8 feltétek 

9 zsemle pirító     10 csomagoló 

11 szerves hulladék tároló    12 automata üdítő adagoló 

13 kiszolgáló pult, kassza    14 szerves hulladékgyűjtő 

 

  alap gyártási folyamat  logisztikai útvonalak 

 

a Vértes Center McDonald’s étterem  termelési logisztikájának sémája 

Központi áruraktár 
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Kutatásom alapjául szolgált étterem konyhai kialakítását elemezve, megállapítottam, hogy 

termelési logisztikai szempontból négy vezérelv megvalósítására törekedtek legfőképp: 

 

 az útvonalak hosszának optimalizálására,  

 a keresztmozgások számának minimalizálására illetve megszüntetése, mint 

akadályozó tényező  

 az adott félkész termék áruvá való átalakításához szükséges minden egyéb anyag és 

gép elérhető legyen anélkül, hogy extra mozgást keljen tenni 

 az állomások feltöltési szintjét úgy meghatározni, hogy az ott felhalmozott alapanyag 

elegendő legyen egy gyártási ciklusra. 

 

Az első két vezérelv sikeres megvalósításához több szempontot kellett figyelembe venni: 

 

 a termékek A pontból B pontba történő eljuttatásához szükséges távolságot 

 az egymásra épülő gyártási folyamatokhoz használt gépek illetve berendezések 

elhelyezésének sorrendjét 

 az adott helység alapterületének nagyságát illetve formáját 

 a gépészetileg rögzített csatlakozópontok elhelyezkedését (elszívó csatornákhoz való 

csatlakozás, gáz, villany és vízvezetékek beérkezési pontjai) 

 a kommunikációban leginkább érintett küldő illetve fogadó személyek egymástól 

számított relatív távolságát, az információ áramlás minél csekélyebb akadályozását 

megelőzendő 

 a termelés indítása és a kapcsolódó folyamatok időbeli eltolódásának, a különböző 

folyamatok elvégzéséhez szükséges idők összehangolását 

 

E szempontokat szem előtt tartva, arra a megállapításra jutottam, hogy a jelenleg kialakított, 

háromszög alakú a lehető leghatékonyabb, ezt a logisztikai sémán alap gyártási folyamatként 

ábrázoltam. 

Az előnyök közt kiemelném, hogy a gyártási folyamatot indító és záró területek a lehető 

legközelebb vannak egymástól elhelyezve, így nagymértékben csökken a kommunikációs 

akadályokból eredendő problémák száma, valamint a különböző állomásokon dolgozók a 

lehető legkisebb távolság megtételével tudnak egymás területére besegíteni. 

Ugyanakkor, az egymásnak való segítségnyújtás, amennyiben nem irányított módon történik, 

a keresztmozgásokból kifolyólag hátráltató is lehet. 

 

Az állomások feltöltési szintjének és idejének meghatározó szerepe van a termelési folyamat 

során. Az étterem feltöltéssel járó logisztikai feladatokat a műszakok elején végzi, az 

esetleges pótlásokat pedig az alacsony forgalmú időszakokban. Mindezeket egy úgynevezett 

feltöltési listát használva teszik meg, és egy számítógépes program segítségével állítanak elő a 

hét adott napjaira. A program az elmúlt időszakok tényadatai alapján átlagszámítással, a 

várható forgalom változó függvényében egy irányadó mennyiséget számol minden 

alapanyagra. A szoftvernek van két gyenge pontja:  

 

 a hirtelen beálló változásokat (például egy termék kedvezményes áron való átmeneti 

árusítása vagy a szezonalításból adódó termékstruktúra változás) nem tudja kezelni, a 

bázisszámok újratöltéséig egyéb módszereket kell alkalmazni (például becsléssel, mert 

egy adott késztermék várható x százalékos eladási növekedése, ugyan akkora 

százalékos növekedést jelent majd az előállításához szükséges alapanyag 

mennyiségekben). 



 nem képes kezelni a tároló helyek kapacitását, ezért a segítségével kiszámolt 

mennyiségek eljuttatását a célállomásokra esetenként több részletben kell megoldani. 

 

Az étterem a 2 / 24-es szabályt alkalmazza jelenleg, ami azt jelenti, hogy élelmiszer 

alapanyagokból 2 órának, egyéb alapanyagokból egy nyitvatartási ciklusnak megfelelő 

mennyiséget kell az állomásokhoz eljuttatni, illetve lerakódni a termelés indításához. 

A két óra kiemelten kezelendő, mert az alapanyagok többségének esetében, a McDonald’s 

minőségi előírásaiknak megfelelően az a mennyiség, ami a termeléshez elő lett készítve, de 

nem került felhasználásra, kétóránként selejtezésre kerül. (megjegyzem, a cég 

minőségbiztosítási szabályai minimum megegyeznek, de sok esetben szigorúbbak a jelenleg 

hatályos, ezzel kapcsolatos magyarországi törvényekkel, szabályokkal) 

Adatokat gyűjtöttem és méréseket végeztem annak érdekében, hogy össze tudjam hasonlítani 

az alkalmazott, illetve az általam kiszámított ideális feltöltési mennyiségek és azok 

gyakoriságának számadatait, több tényezőt figyelembe véve: 

 

 az elmúlt időszakok forgalmának óránkénti alakulását 

 az étterem termékeladásának százalékos összetételét 

 a legyártható termékmennyiséget egy adott időintervallum alatt 

 a munkaállomásokon kialakított tárolókapacitásokat 

 a minőségi útmutatókban összefoglalt elvárások maximális biztosítását 

 a HACCP előírások maximális betartását 

 beosztható munkaórák számát 

 

Az előállított késztermékek száma magas, ezért a következő hipotézist fogalmaztam meg:  

 

Amennyiben az általam kalkulált értékek és az étterem által alkalmazott érték a legnagyobb 

mennyiségben előállított termékekre igaz, nagy valószínűséggel az összes termékre igaz, mert 

a számítási módszer megegyezik. 

 

Ezért az elemzést a kis szendvicsek kategóriára vetítve végeztem, e termékek eladása az 

étterem 2012 év márciusi adatai alapján a bruttó bevétel 37 százalékát eredményezte.  

Fontos jellemzőjük, hogy tartalmazzák azon alapanyag összetevőket, melyek fogyása is a 

legmagasabb mind közül (normál zsemle és normál húspogácsa) , valamint ezek szükséglete 

egy az egyhez, vagyis a két alapanyag fogyása megegyező a termelés során.  

A gyártási és tárolási kapacitás vizsgálatához, a hónap öt legnagyobb bevételt generáló napját 

vettem alapul (3.táblázat) azon megfontolásból, ha e forgalmak lebonyolításához elegendőek, 

alacsonyabb forgalom esetén nem lehet probléma ezen a téren. 

Szintén fontos megjegyezni, hogy a 2012.03.10 nap rendezvény miatt kiugró forgalmat 

eredményezett. 

 

    Eladott kis szendvicsek száma Napi bruttó bevétel (ezerFt) 

2012.03.03 szombat 1491 1233 

2012.03.10 szombat 2351 1828 

2012.03.17 szombat 1206 1200 

2012.03.24 szombat 1298 1242 

2012.03.31 szombat 1213 1129 

Átlag   1512 1326 

3. táblázat  

a Vértes Center  McDonald’s  2012 március havi forgalmi adatai (részlet) 



 

Külön megvizsgáltam a kiemelt napok forgalmát óránkénti bontásban, valamint az adott órára 

jutó átlagos kis szendvics eladási darabszámot, mely kiinduló pontját eredményezte a további 

számításoknak. Ennek eredményét a 4-es számú táblázatban foglaltam össze: 

 

 

   9-10  10-11  11-12  12-13  13-14  14-15  15-16  16-17  17-18  18-19  19-20  20-21 Totál 

2012.03.03 59,8 73,3 150,7 185,2 163,8 108,9 161,0 156,8 173,1 121,0 88,3 49,0 1 491,0 

2012.03.10 63,7 88,7 160,6 188,9 180,0 151,1 162,9 183,2 156,0 144,0 174,5 156,3 1 810,0 

2012.03.17 26,7 87,1 135,8 158,7 127,9 129,9 95,8 122,3 104,4 95,7 84,3 37,5 1 206,0 

2012.03.24 47,2 74,8 154,7 124,0 122,7 121,7 105,7 106,5 138,4 152,6 96,8 53,0 1 298,0 

2012.03.31 37,4 68,7 120,4 135,8 134,5 96,6 107,8 109,8 128,7 119,0 88,4 65,8 1 213,0 

Átlag 47,0 78,5 144,4 158,5 145,8 121,6 126,7 135,7 140,1 126,5 106,5 72,3 1 403,6 

4. táblázat  

a Vértes Center McDonald's óránkénti forgalma 2012 március hónap szombati napjain 

 

 

Az 5 táblázat mutatja meg a vizsgált napok óránkénti forgalmára jutó kis szendvicsek átlagos 

eladási darabszámát, órai és kétórai bontásban. A kétórai bontást azért emeltem ki, mert ez 

fontos adat a tárolási kapacitás vizsgálatához, annak függvényében, hogy jelenleg a 

kétóránkénti feltöltést alkalmazzák az étteremben 

 

 

 

 

 

 

   9-10  10-11  11-12  12-13  13-14  14-15  15-16  16-17  17-18  18-19  19-20  20-21 Totál 

2012.03.03 49 61 125 153 135 90 133 130 143 100 73 41 1 233 

két óránként   110   278   226   263   243   114   
                            

2012.03.10 64 90 162 191 182 153 165 185 158 145 176 158 1 828 

** két óránként   154   353   335   350   303   334   

                            

2012.03.17 27 87 135 158 127 129 95 122 104 95 84 37 1 200 

 két óránként    113   293   256   217   199   121   

                            

2012.03.24 45 72 148 119 117 116 101 102 132 146 93 51 1 242 

 két óránként    117   267   234   203   278   143   

                            

2012.03.31 35 64 112 126 125 90 100 102 120 111 82 61 1 129 

 két óránként    99   239   215   203   231   144   

                            

átlag 44 74 136 149 137 116 119 128 131 120 102 70 1 327 

két óránként   119   286   253   247   251   171   

5. táblázat 

a Vértes Center McDonald's eladott kis szendvicseinek száma óránként 



A maximális gyártási kapacitás megállapításához két tényezővel számoltam, a független 

faktorokkal (például egy gép sütési ideje, ami több minőségi elvárásnak megfelelően van 

beállítva, így nem módosítható), valamint a változó faktorral, ami jelen esetben az emberi 

tényezőt jelenti, és alapjában a dolgozók gyakorlottságának függvényében módosul. 

A cég, gyártási útmutatójában négy termelési módot határoz meg annak függvényében, 

mekkora forgalom van az adott időszakban. Fontos megjegyeznem, hogy az adatok 

folyamatos termelés esetében vannak meghatározva, és a folyamatok egy-egy ciklus végén 

bármikor leállíthatóak, újra indíthatóak.  

A termelési módok abban térnek el egymástól, hogy a különböző gyártógépek eltérő időben 

kapcsolódnak be a gyártási folyamatban. A műveletek indítását és megszakítását egy erre 

kiképzett, tapasztalt munkatárs, a termelésirányító vezérli, a munkáját több eszköz is segíti 

mint az a monitor, amelyen látja a rendelésfelvételeket minden működő kasszagépről, 

amelyek érintik a konyhai termelést, valamint egy szinttáblázat, amely folyamatosan frissül a 

forgalomnak illetve termékfogyásnak függvényében. 

A gyártási folyamatban résztvevő munkatársak között követelmény a rövid és pontos 

kommunikáció illetve a visszacsatolás, ezek alapján indítják a munkafázisokat a saját 

területükön.  

A munkaállomások közötti termékáramlás elősegítése végett, több szempontra figyelnek, ahol 

lehet a munkaasztalokat egy szintbe, és egymás mellé helyezik el, ez által a tálcákat nem kell 

emelni, csak csúsztatni 

 

Egy rövid példán keresztül szemléltetem, mi okozhat téves következtetést, ha pusztán az 

átlageladások számát nézzük, a részletekre nem figyelve: 

A valóságban legkevésbé fordul elő, hogy a vásárlások folyamatos időközönként történnek.       

Amennyiben csak kétpercenként történik eladás, az órai eladás fél óra folyamatos eladásból, 

illetve fél óra állásból fog összetevődni. Így lesznek időszakok, mikor az átlagnál kétszer 

akkora mennyiséget adnak el, és ezt a mennyiséget előtte le kell gyártani. Ez alapján bár 

túlzónak tűnhet a gépkapacitás, esetenként indokolt lehet. 

A 6-os táblázatban összehasonlítom a cég által elvárt előállítható késztermék számát az 

általam mért eredményekkel, a négy termelési mód alkalmazása esetén. Minden termelési 

mód esetén húsz-húsz időt mértem majd ezeket átlagoltam; minden termelési ciklusban a 

maximális termékszámot állították elő, ez nyolc darab volt. 

 

 

 
 Elvárt   Tényleges  

 
gyártási ciklus 
hossza (mp) 

egy óra alatt 
előállított késztermék 

(db) 

beosztott 
munkaóra 

gyártási ciklus 
hossza (mp) 

egy óra alatt 
előállított késztermék 

(db) 

beosztott 
munkaóra 

 

1 T. mód 115 248 1 115,3 248 1 

2 T. mód 90 320 2 91,2 312 2 

3 T. mód 80 360 3 80,6 352 3 

4 T. mód 40 720 4 41,8 688 4 

6. táblázat 

a Vértes Center Mcdonald's elméleti és gyakorlati termelési kapacitása 

 

 



A kutatás következő lépéseként megvizsgáltam mekkora a maximális tároló kapacitás a 

gyártási folyamatban részt vevő gépek közvetlen közelében, ennek eredménye a 7 számú 

táblázatban látható. 

 

 

 
 Zsemlepirító   Hússütő  

 Tárolási kapacitás  300 db (5 Wéber tálca)
3 300 db (1 karton) 4 

7 táblázat 

a Vértes Center Mcdonald's másodlagos tárolási kapacitása (részlet) 

 

 

Az összes adatot figyelembe véve, a következő megállapításokat tettem: 

 

 a gyártási folyamatok ellátásához elegendő a jelenlegi gépkapacitás és emberi 

munkaerő, és ez növekvő vagy kivételesen magas forgalom esetén sem jelenthet 

problémát 

 ha az átlagos forgalmat nézzük, a vizsgált gépek mellett létesített tároló kapacitások 

elegendőek az alkalmazott szabály megvalósításához, alkalmazásához 

 amennyiben az átlagforgalom növekedni fog, szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki, 

amelyek alapján a feltöltéseket bizonyos időszakokban gyakrabban kell beiktatni, mint 

két óra. (például a szombati 11-13 óra közötti átlagos forgalmak 5,3%-os, a 13-15 óra 

közötti átlagos forgalmak 19%-os, a 17-19 óra közötti forgalmak 20%-os növekedése 

esetén módosítani kell a feltöltések gyakoriságán. 

 kiemelkedő forgalom esetén a kétóránkénti feltöltés nem elegendő 

 

A szűk keresztmetszetek feloldására több javaslatom is volt, amelyeket prezentáltam a 

vezetőség felé, rámutatva a javaslatok előnyeire illetve az adódható hátrányokra: 

 

 

 a teljes vizsgálatot lefolytatni minden termékre, és megbontani a feltöltési időszakokat 

rövidebb időszakokra a kritikus termékek esetén 

 

Előnyök: -rövid határidővel bevezethető 

   -rövidtávon megszünteti a szűk keresztmetszeteket 

  Hátrány: -több munkaóra felhasználás 

  

   

 a feltöltési gyakoriságot növelni az összes alapanyag esetében 

 

Előnyök: -rövid határidővel bevezethető 

   -megszünteti a szűk keresztmetszeteket 

   -a minőségi elvárásoknak való megfelelés még inkább biztosított 

  Hátrány: -több munkaóra felhasználás 
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 Melléklet 3 kép 

4
 Melléklet 4 kép 



 

 megtartani az eddigi rendszert, de a kritikus termékeknél növelni a tárolókapacitásokat 

 

Előnyök: -nem igényel változtatást a jelenleg működő feltöltési rendben 

   -hosszútávon megszünteti a szűk keresztmetszeteket 

  Hátrány: -beruházás igényes, ez a legköltségesebb megoldás 

 

 

 

A termelési folyamat utolsó fázisa az előállított késztermékek csomagolása, ezt a műveletet 

szintén a termelésirányító végzi, és egyben egy utolsó ellenőri feladatot is ellát, főleg vizuális 

jellemzők alapján. Az esztétikailag kifogásolható, vagy az etalonképektől eltérő, esetlegesen 

sérült késztermék selejtezésre kerül, nem jut el a vásárlókig. 

A késztermékek egy speciális tárolóba kerülnek, mely a minőség megőrzése céljából egy z a 

melegen tartja azokat. Azok a késztermékeket, amelyek a gyártás befejezésétől számított tíz 

percen belül nem kerülnek értékesítésre, leselejtezésre kerülnek. 

 

 

 

Összefoglaló 
 

A Vértes Center McDonald’s termelési logisztikáját megvizsgálva és ezt általánosítva a cég 

többi egységére, meg lehet állapítani, hogy egy jól szervezett, minden részletébe kidolgozott 

rendszert alkalmaznak, összhangban a minőségelvárási követelményekkel. 

A rendszer működtetésének eszköz és gépigénye adott, a munkatársak magas szintű kiképzése 

és tapasztalata ellenben elengedhetetlen az elvárt eredmények eléréséhez. 

A folyamatos lekövetések és visszajelzések segítenek a munkatársaknak elsajátítani az a 

tudást, ami szükséges a rendszer működtetéséhez. A termelésirányító pozíció a termelési 

logisztikában a gyártási folyamat során rendkívüli felelősséget jelent, az emberi tényezők 

közül neki van a legnagyobb hibázási lehetősége, ezért erre a munkára csak kiemelkedő 

tudással és tapasztalattal rendelkező munkatárs osztható be. 

A gyártás indításához szükséges alapanyag mennyiségeket havonta célszerű felül vizsgálni, 

hogy a szezonalítás vagy egyéb ismeretlen hatásokból adandó esetleges késztermék eladási 

összetétel változás ne érje felkészületlenül az egységet. 

Az alkalmazott és megszokott tevékenységeket célszerű időnként felülvizsgálni, az esetleges 

hibák vagy problematikus pontok felderítése véget, mert csak folyamatos fejlesztéssel lehet 

versenyben maradni a minél magasabb vásárlói elégedettség eléréséért. 

Egy jól működő termelési folyamat szerves része a termelési logisztika, egy vállalat 

sikerének, eredményességének elérésében az összes kapcsolódó logisztikai tevékenység 

fontos szerepet vállal amennyiben azok jól szervezettek, ellenkező esetben rontják a 

mutatókat. A vállalatoknak és logisztikai cégeknek kooperálni kell, hiszen a cél is közös: a 

vásárlói igény lehető legmagasabb szinten történő kielégítése 

 

 

   

 

 

 

 



Mellékletek 
 

 

 

1. kép  Roll kocsi 

 

 

2. kép Weber kocsi 

 



 

3. kép  Tárolási kapacitás zsemlepirító állomás 

 

 

 

 

4. kép Tárolási kapacitás hússütő állomás 

 

 

       

    

 

 

 


