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Forgóeszközök, készletgazdálkodás 



Forgóeszköz fogalma 

Azok a piaci értékkel rendelkező vagyoni értékek, 
amelyek a termelés körforgásában vesznek részt, 
egy termelési folyamat során elhasználódnak, 
értékük átmegy az új termék, szolgáltatás értékébe. 

  A termelés betöltött szerepük szerint megkülönböztetjük a: 

•Készleteket 

•Követeléseket 

•Értékpapírokat 

•Pénzeszközöket 



- Készletek:   

- Követelések: 

- Értékpapírok:  

- Pénzeszközök: 

- anyagok 

- növendék és hízóállatok 

- befejezetlen termelés 

- félkésztermékek 

- késztermékek 

- áruk 

 
- eladott, de még ki nem fizetett termékek, szolgáltatások 

- váltókövetelések 

- egyéb követelések 

- átmeneti, nem tartós befektetések 

pl.: részvény, kötvény 

- pénztár, csekk 

- bankbetétek 

 - elszámolási betétszámla 

 - elkülönített pénzeszközök 



Forgóeszköz körforgása 

ANYAGOK 

KÉSZLETEK 

PÉNZ 
TERMELÉS 

(SZOLGÁLTATÁS) 

MUNKAERŐ 

(MUNKABÉR) 



Forgóeszközök belső szerkezete december 31-én 

Megnevezés % 

• KÉSZLETEK 50-90 

ebből :  

 - ANYAGOK   10-30 

 - ÁLLATOK 0-25 

 - BEFEJEZETLEN TERMELÉS 

   ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK 
35-65 

 - KÉSZTERMÉKEK 5-10 

• KÖVETELÉSEK 5-20 

• ÉRTÉKPAPÍROK 0-10 

• PÉNZESZKÖZÖK 5-20 



         A logisztikai rendszer 

  Beszerzés A termelés 
ellátása 

Értékesítés  

 Készletezés Anyag és 
vásárolt 
alkatrész 

Félkészter-
mék és bef. 
termelés 

Késztermék-
készlet 

 

Szállí-
tók 

Anyagi 
folyamatok 
lebonyolí-
tása 
 
 

Beszállítás Anyagmoz-
gatás 

Kiszerelés, 
kiszállítás 

Vevők 

 Információ 
kezelés 

Kinálatme-
nedzsment, 
szállítónyil-
vántartások 

A termelési 
program és 
folyamat 
nyilvántar-
tásai 

Keresletme-
nedzsment, 
vevőnyilván-
tartások 

 

 
 

Forrás: Chikán A., 1992. 



A logisztikai rendszerrel szemben 

támasztott követelmények 

A 

megfelelő termék 

megfelelő minőségben 

megfelelő állapotban 

megfelelő helyen 

megfelelő időben 

megfelelő felhasználónak 

megfelelő költségen 

álljon rendelkezésre! 
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Forrás: Dr. Varga S., 1997. 



Készletek nagyságát, készletezés mértékét kifejezik: 

1. Biztonsági vagy minimális készlet 

2. Jelző készlet 

3. Folyókészlet 

4. Átlagkészlet 

5. Maximális készlet 

6. Normán felüli készlet 



Anyagszükséglet tervezése, elemzése során 

használható mutatók: 

Kronológikus átlagkészlet 

Fajlagos anyagfelhasználás 

Anyagellátottsági mutató 

Termelés anyagigényessége 

Anyaghányad mutató 



A készletezési idő összetevői 

A körforgás ideje 

Termelési idő Forgalmi idő 

A munka-

folyamatok 

készletideje 

Termelési 

ciklus 

A gyártmányok 

értékesítési ideje 

A munkatárgyak 

beszerzési ideje 

Munkaperiódus 
A munkafolyamat 

megszakításai 

Önálló, az ember 

közvetlen közreműködése 

nélküli folyamatok 

Műszaki-szervezési okokból 

eredő munkamegszakítások 

Forrás: Varga S., 1993. 



Forgóeszköz 

 lekötés egy 

 termelési 

 folyamatban 

Maximális 

forgóeszköz-

érték 

Átlagosan 

lekötött 

forgóeszköz-

érték 

Minimálisan 

(állandóan) 

lekötött 

forgóeszközök 

A folyamat 

kezdete 

A folyamat 

vége 

értékesítés 



A termelés forgóeszköz szükségletének vállalati szintű 

alakulása 

     



A termelés 

forgóeszközigényessége 
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I. Az időegység alatti körforgások (megtérülések) 

száma 

                                            É 

                      FS =   ----------- 

                                 Feá 
ahol: 

  FS = az időszak alatt megtett fordulatok  

  É = értékesítési forgalom, árbevétel 

  Feá = átlagos forgóeszköz állomány                      

A forgási sebesség mutatói 



 II. Az egyszeri körforgáshoz 

szükséges napok száma (a megtérülés 

időtartama) 

Kf = Fá x N / É 

   ahol: 

  Kf= körforgás napjainak száma 

  Fá= átlagos forgóeszköz állomány 

  N= az időszak napjainak száma 

  É= értékesítési forgalom, árbevétel 

A forgási sebesség mutatói 



Készpénz használatával kapcsolatos motívumok 

Óvatossági motívum 

Tranzakciós motívum 

Spekulációs motívum 



Az eszközszükséglet és az árbevétel alakulásának kapcsolata 

Eszközszükséglet 

Árbevétel 

Forgóeszközök 

Befektetett eszközök 



A tartós és átmeneti forgóeszköz-szükséglet alakulása az 

árbevétel függvényében 

Eszközszükséglet 

Árbevétel 



 

 

 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 


