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0. Bevezetés 

Egyetemi tanulmányaim arra az időszakra estek, amikor megjelentek és 
alkalmazásra kerültek először Nyugat-Európában, majd Magyarországon is a 
nemzetközileg egységesített és szabványként megfogalmazott minőségbiztosítási 
irányelvek és követelmények. Témavezetőm, Legeza Enikő egyetemi docens ösztönzésére 
fordult figyelmem e témakör felé, amely az évek múlásával egyre elterjedtebb és mind 
többek által művelt területté vált.  

Érdeklődésemet nem elégítette ki a felszínes gyakorlati alkalmazás. A 
minőségbiztosítási szabványok termelő egységeknél történő alkalmazása után saját 
szakmai területemen, a közlekedésben, pontosabban a logisztikai szolgáltatásokban 
vizsgáltam ennek alkalmazhatóságát. Teljesebb körű és átfogóbb minőségügyi ismertek 
elsajátítását tűztem ki célul. Olyan minőségügyi modellek kialakítására és elemzésére 
törekedtem, amelyek a logisztikai folyamatok minőségének mérését és javítását segítik. 

A kutatásokkal egy időben minőségfejlesztési és vezetési tanácsadó cégeknél 
dolgoztam - és dolgozom jelenleg is, - ami alkalmat ad gyakorlatban ténylegesen 
jelentkező minőségproblémák és fejlesztési igények megismerésére. Ezen a területen 
szerzett több éves szakmai tapasztalat birtokában alakítottam ki az értekezésben 
ismertetésre kerülő koncepciót, és fogalmaztam meg ezen alapuló téziseimet. Ezen új 
ismeretek birtokában a második generációs minőségrendszerek kiépítése már a korábbinál 
hatékonyabban valósulhat meg. A disszertációban szereplő gondolatok segítik a logisztikai 
szakemberek minőségügyi tisztánlátását, és ilyen irányú képzésük elmélyítését is. 

Szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, és azoknak kutatóknak, akik a 
szükséges elméleti alapokat ehhez a munkához megadták. Köszönettel tartozom továbbá 
mindazon kollégáknak, a logisztika és a minőségügy területén dolgozó vezetőknek, 
akiknek tanácsai nagyban segítették munkámat. 
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1. A minőségügy kialakulása és fejlődése, történetének elemzése  

1.1 A minőség történeti gyökerei 

A minőség történeti gyökerei a termelési tevékenység végtermék vizsgálati 
funkciójában keresendők. Ez az ellenőrzés az emberi társadalmak fejlődése során maga is 
több ezer éves látványos fejlődésen ment át. Megjelenése a kézművesipar kialakulásának 
korára tehető, s fejlődése szoros kapcsolatot mutat az ipari termelés fejlődésével. Ennek a 
fejlődésnek a főbb állomásait elemzi ez a fejezet. 

Mindennapi életünkben a legalapvetőbb fogalmakat a legnehezebb meghatározni. 
Így van ez a minőséggel is. Először tisztázni kell, hogy mit is értünk azon, mire gondolunk, 
amikor beszélünk róla.   
A bonyolultabb fogalmakat általában úgy definiálják, hogy egy nagyobb csoporton belül 
emelik ki a megkülönböztető sajátságokat, illetve visszavezetik egyszerűbb, ismertnek 
feltételezett dolgokra, vagy jellegzetes tulajdonságaival, sajátosságaival írják körül a 
fogalmat.  
A minőség, mint fogalom nem számít igazán új keletű szónak, hiszen megjelenése a múlt 
század eleji nyelvújítás korára tehető. Jelentése viszont annyira tág, hogy szakmája, 
környezete alapján mindenki mást és mást érthet fogalmán Kezdetben az ipari termeléshez 
kapcsolódóan a jó, szép, tartós fogalmakat fedte le. A szolgáltatások kínálatának 
bővülésével ez a fogalom a tercier szektorban is teret hódított, és a megbízhatóságot, 
pontosságot, gyors és eredményes tevékenységet jelentette. Ha a minőséget általánosan 
kívánnánk meghatározni, azt mondhatnánk, hogy a minőség az a tulajdonság, ami a 
vevőben a tartós megelégedettség érzését kelti. Lehet valami újkorában tetszetős, de ha a 
vártnál sokkal hamarabb használhatatlanná válik, vagy a javítása ugyan megvalósítható, de 
olyan hosszadalmas és gyakori, hogy inkább újat vesznek helyette, akkor ez a termék már 
nem tekinthető jó minőségűnek. Minőséginek csak az az eljárás, illetve rendszer tekinthető, 
amely megfelel az adott követelményeknek. Bár a végcél � vagyis a minőség fejlesztése -
azonos, a megvalósítást segítő eszközök és módszerek a történelem során jelentősen 
változtak. 

1.1.1 Őskor 

A minőség, szinte az emberi tevékenységgel egyidősnek tekinthető. Már az 
ősközösségi társadalomban megkülönböztettek egyszerű minőségi kategóriákat: külön 
választották az ehetőt az ehetetlentől, az iható vizet az ihatatlantól, a pattintott 
kőeszközöket a precízebben és ezért hatékonyabban alkalmazható csiszoltaktól. 

Ezen a fejlettségi szinten az ember még kizárólag érzékszervi segítséggel volt képes 
a környezetét minősíteni. Termelő és fogyasztó lévén egy személyben, saját boldogulása 
érdekében törekedett jobb minőség előállítására, hiszen fennmaradása volt a tét. A 
történelmi kor kezdetét jellemző helyzetet a 1.1 ábra mutatja be. [37] 



 6

 Egységes önellátó társadalom

Termelő ≡ Fogyasztó
 Egyazon

személy

Saját érdeke a jó minőség

ELLENŐRZÉSI
MÓDSZER

Önellenőrzés

MOTIVÁCIÓ

 

1.1 ábra A minőség megjelenése az őskorban 

1.1.2 Ókor 

A társadalmi szerkezet fejlődése, a népesség növekedése és az első városok 
kialakulása kapcsán ie. 5. - 4. évezred tájékán már új igények jelentek meg. Egyrészről 
megindult bizonyos szakosodási folyamat, kialakultak az első mesterségek, ami elvezetett 
a termelő és fogyasztó különválásához, a piac kialakulásához. A piaccal szinte egy időben 
megjelent annak szükségszerű velejárója a mérték, a mérés is. Másrészről olyan nagy 
összefogást igénylő, sok ezer embert foglalkoztató vállalkozásokba fogtak, amelyekhez 
már komoly természettudományi, mérnöki, mérési ismeretek kellettek. Itt már kevés volt a 
kizárólag érzékszervek biztosította pontosság. Egyszerű, elmés eszközök alkalmazásával 
már szigorúbb minőségi követelményeket állítottak fel. Minőségügyi szempontból a 
társadalom ekkor már az 1.2 ábra szerint differenciálódott.  

Nagyobb érték, magasabb ár

Egyszerű eszközökkel
a másik fél előtt

Termelő Fogyasztókülönválnak

 Közös érdek a jobb minőség

ELLENŐRZÉSI
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1.2 ábra Minőség az ókorban 
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Mérleg, tömeg és hossz etalonok, szögmérés, körző, felhasználásával már olyan 
alkotásokat eredményeztek, amelyek a mai napig is ámulatba ejtők. Gondoljunk csak az 
ókor hét csodájára, vagy a kínaiaknál a puskapor, a porcelán előállítására. A görög és 
római birodalomban minden tovább finomodott. A kereskedelem fellendülésével 
szükségessé vált a pénzérmék bizonyos szabályok, előírások szerinti készítése és 
használata. A római vízvezetékekhez és utakhoz már műszaki előírásokat, vagy ha úgy 
tetszik, kezdetleges szabványokat használtak. A kézművesség és a kereskedelem a 
társadalmi szerep tekintetében bekövetkezett kettéválással, és az ezzel egy időben 
jelentkező műszaki, szabványosítási törekvésekkel nagyot lendített a minőségügyön. 

1.1.3 Középkor és újkor 

A középkorban a kézműves manufaktúrák már egyre nagyobb volumenben 
gyártottak, s maguk már nem tudtak � nem is mindig akartak � hosszabb utazással járó 
értékesítéssel is foglalkozni. Ezt a tevékenységet a kereskedőkre bízták. A kereskedő, mint 
önálló vállalkozó, veszthetett is az üzleten, ha minőségileg nem ellenőrzött árut vett meg 
értékesítés céljából. Ez okból az elkészült termék ellenőrzése egyre hangsúlyosabb lett, 
amint azt a 1.3 ábra is szemlélteti. Az ellenőrzött termékeket jelekkel látták el, amelyek az 
áru származását is igazolták. Így alakultak ki a védjegyek. Szerepük a céhek kialakulásától 
vált igazán fontossá. A céhek szabványosító szerepe az adott korszak szintjéhez mérten 
kiemelkedő volt. Piacaik védelme érdekében a minőségi termék alábbi garanciáit írták elő:  

- szaktudás, 
- alapanyag, 
- esetenként alkalmazottak, betanulás, 
- ellenőrzés,  
- szankció a megszegőkkel szemben. 

Ezek az előírások nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, hogy például az Augsburg 
környéki ötvösök, olasz hangszerkészítők még több száz év távlatából is elismerést 
váltsanak ki. Megszülettek az első törvények és rendeletek, amelyek a mérőeszközök 
hitelesítését tették kötelezővé, vagy bizonyos kiemelten kezelt termékek kötelező 
minőségellenőrzését és forgalomba hozatali körülményeit írták elő (pl.: fegyver, hadiruha, 
pénz, stb.). Sokat fejlődött a kor méréstechnikája, az alkimisták kémiai analízise is a 
matematikusok statisztikai tevékenysége folytán. A későbbi kor1 tudósai, a francia Denis 
Simion Poisson (1781-1840), a német Care Friedrich Gauss (1777-1855), Gottfried 
Wilhelm Leibnitz (1646-1716), az orosz Csebisev (1821-1894) és tudóstársaik a középkori 
alapokra építve fektették le a matematikai statisztika és valószínűségszámítás alapjait. 

                                                 
1 A lexikonok a történelmi középkort 476-tól 1492-ig vagy 1640-ig terjedő időszaknak tekintik, majd az 
1640-től a nagy francia forradalomig, 1789-ig számítják az újkort. Minőségtörténet szempontjából ennek az 
időfelosztásnak a követése nem alátámasztható. 
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Hírnév, nagyobb haszon
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1.3 ábra Minőség a középkorban 

1.1.4 Modern kor 

A XIX. századtól főleg az iparban bekövetkezett változások a minőségügyben is 
változásokat indukáltak. A tömegszerű gépi termelés a gyártószalag alkalmazása, valamint 
a felhasználható mérő-, ellenőrző eszközök, számoló és számítógépek új módszereket, 
eljárásokat igényeltek, s tettek alkalmazhatóvá. Minőségügyi szempontból a másik jelentős 
változás a térbeli terjeszkedésen keresztülmenő termelőegységeken belül, az egyre 
nagyobb szakosodás, az egyes termelési és ellenőrzési folyamatok egyre élesedő 
elkülönülése a 1.4 ábra szerint. 
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1.4 ábra Minőség a modern korban 
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Az 1920-as évektől kezdődően terjednek el a minőségellenőrzési osztályok 
világszerte (MEO). Sorra állítják fel a vizsgáló- és mérő laboratóriumokat, dolgozzák ki a 
végtermék ellenőrzésének, hiba-ok elemzésének az adott termelő egységre szabott 
procedúráit. 

Maga a minőség fogalma is teljesen átalakult. Messze túlmutatott már a szép, 
tartós, használható termék előállításának fogalmán. A XIX. század második felétől, de még 
erőteljesebben a XX. század elejétől Amerikában - s szinte vele egy időben az akkori idők 
mércéjével mérve fejlett iparral rendelkező európai országokban - megindult egy 
tudományos igényű minőségfejlesztési mozgalom. Ennek a mozgalomnak egyik fontos 
célja volt a minőség fogalmának újra definiálása, az e fogalomhoz tartozó képzet, és a kor 
termelési szintjének összhangba hozása. Az új meghatározásra építve pedig a távolabbi cél 
a minőség fejlesztési lehetőségeinek, és módszereinek kidolgozása lett. A 3. melléklet a 
századelő kiemelkedő eredményeket elért minőségügyi szakembereit mutatja be. [37] 

1.1.4.1 Új minőség fogalmak 

Nézzük meg, hogy e tudományterület nemzetközileg elismert művelői hogyan 
definiálták, milyen új meghatározásokat adtak erre a fogalomra: 

�Az egyformaság és a megbízhatóság előre látható szintje alacsony költségek mellett 
és a piacnak megfelelően.� - Deming  
Ebben a megfogalmazásban egyértelműen látszik a nagyüzemi termelés oldaláról való 
megközelítés. További újdonsága, hogy a minőséget összekapcsolja a költségekkel. 

�Ami megfelelően használható.� - Juran 
Juran megközelítése vevői, fogyasztói szemléletű. A megfelelő felhasználhatóság a termék 
bizonyos jellemzőinek kiemelt fontosságára helyezi a hangsúlyt.  

�Megfelelés a követelményeknek.� - Crosby 
Crosby definíciója szintén inkább fogyasztói szemléletű. Jelentősége az, hogy nála jelenik 
meg először élesen a minőség meghatározott követelményeknek való megfelelése, az 
általános pozitív értékek helyett.  

�A termelő és szolgáltató rendszerek összekapcsolása a vevő elvárásainak 
kielégítésére, a leggazdaságosabb módon.� - Feigenbaum 
Ennek a megközelítésnek az a fontos üzenete, hogy a termelő és a fogyasztó minőségképét, 
szempontjait termékenként kapcsolja össze. További kiemelendő gondolat az, hogy itt 
jelenik meg elsőként a szolgáltatásnak a minősége - hiszen eddig csak a termék, az eszköz, 
használhatóság voltak a kulcsszavak � és a gazdaságosság követelménye is.  

�A minőség a tervezés érdeme.� - Taguchi 
Egy gondolat Japánból, amely a minőséget visszavezeti egészen a termék megalkotásának 
idejére. Ennek a gondolatnak a jogosságát az támasztja alá, hogy minden termék esetében 
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az egyik legnagyobb kockázati tényezőt a tervezés, az előállítási technológia 
meghatározása hordozza, pedig sokszor éppen ennek a tevékenységen nem adnak 
megfelelő hangsúlyt takarékoskodás miatt.  

Taguchi a négyzetes veszteségfüggvény (quality loss function) megalkotásával fejezte ki 
azt a veszteséget, amely a minőségi jellemző tűréshatáron belüli ingadozásából származik. 
A névleges értéktől való ingadozást pedig számottevően az előállítás módja 
befolyásolhatja. [51], [79], 

Néhány további meghatározási kísérlet: 

�Folyamatos fejlődésre való törekvés.� 
�A vevő elvárásainak kielégítése.� 
�A megfelelő dolgokat azonnal megtenni - minden alkalommal.� 
�Nincs selejt.� (Zero defect) 
�A vevő számára állandó minőségű érték megteremtése.� 2 

 �A MINŐSÉG lényegében a szervezetirányítás egy módja. Akárcsak a pénzügy és a 
marketing, a minőség is a modern vezetéstudomány lényeges elemévé vált. A 
hatékonyság a minőség biztosításában az ipari vezetés hatékonyságának szükséges 
feltételévé vált.� [2]  

1.2  Minőség a korszerű termelő iparban 

Az ipari termelés az utóbbi két évszázadban több alkalommal is gyökeresen 
átalakult. Ennek oka a technikai fejlődés, a nagy volumenű korábbinál koncentráltabb, 
gépesített, s egyre magasabb fokon automatizált termelés. A technikai fejlődés kínálta 
kapacitásbővülést azonban csak egy jóval mérsékeltebb dinamizmusú felvevőpiaci bővülés 
kísérte. Ez a legtöbb termék esetében egy egyre élesedő piacszerzési, piacmegtartási 
versenyt eredményezett. Az új kihívások új minőségi elvárásokat támasztottak, - eleinte 
csak közvetlenül a termék előállításához, gyártásához kapcsolódóan - mert csak ezeken 
keresztül vélték elérni a termelők kitűzött céljaikat. Századunk első felében a 
minőségtudomány nagyjai módszereket, eljárásokat, technikákat dolgoztak ki, a termelési 
tapasztalatok, minőséggel kapcsolatos adatok gyűjtésére, értékelésére és tudományos 
módszerekben való hasznosítására. A következő fejezetekben bemutatásra kerül néhány a 
legfontosabbak közül. 

1.2.1 Taylor-féle módszer 

Redrick W. Taylor (1856-1915), a századfordulón a tömegtermelés megújító 
szakembere volt, aki mérnöki szakmájából adódóan először a termelő berendezés és a 
szerszámok tökéletesítésével próbálkozott. A termelés azonban akkor még dominánsan 

                                                 
2 A fenti meghatározások közül Feigenbaum megközelítését tartom a legjobbnak, a vevő és a gazdaságosság 
együttes hangsúlyozása miatt. Ezt a minőségfogalmat azonban a későbbi fejezetekben tárgyalt fejlődés 
kapcsán még pontosítom.  
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kétkezi manuális munkát jelentett. Az ember viszont nem olyan, mint egy gép: fárad, 
figyelme lankad, precizitása ingadozó. [106] 

Egy japán felmérés alapján az emberi mulasztásból eredő hat legfontosabb tévedés 
fontossági sorrendben a következő: 

1. elmaradt megmunkálási lépés (műveleti lépést kihagy) 
2. megmunkálási tévedés (műveletet helytelenül végez el) 
3. munkadarab összeállítási tévedés (nem odaillőt épít be) 
4. hiányzó alkatrészek (alkatrészt nem épít be) 
5. nem megfelelő alkatrészek (hibásat épít be) 
6. megmunkálási tévedés (nem jól építi be a megfelelő alkatrészt) 

Egy összetett rendszerben, vagyis egy bonyolultabb termék gyártásában a nem 
megfelelések 80%-a tévedésnek tulajdonítható. A General Motors egyik amerikai 
minőségügyi mérnöke a század közepe tálján 23000 gyártási nem megfelelőségből 
emberi tévedésnek minősítette azok 82%-át. Azonos területen dolgozó kollégája 
6000 gépkocsi fényszórójának megfigyeléséből a hibák több mint 70%-át szerelési 
vagy beállítási hibára vezette vissza. 

Az emberi munkának ezt a fontos minőségre gyakorolt kihatását ismerte fel Taylor 
jóval korábban, a munkafolyamatok tanulmányozása nyomán. Megoldásként az összetett 
folyamatokat egyszerűbb, elemi részekre bontotta, és minden mozdulathoz kereste a 
legmegfelelőbb embert a specializáció és szabályozottság szellemében. [34] 

Jelentősége vizsgálatunk szempontjából abban nyilvánult meg, hogy a 
specializációval különválasztotta a termelő fizikai munkát, az azt irányító szellemitől, a 
gyártást, az ellenőrzéstől, és darabbéres bérezési formát vezetett be az irányítása alatt álló 
területen. Ezzel - ha fő célkitűzése nem is arra irányult - az első és a harmadik helyen 
rangsorolt hibaforrások ellen is eredményesen léphetett fel. A bonyolultság csökkentése 
kedvezően hatott a hibahányad csökkenésére. 1911-ben kiadott �The Principles of 
Scientific Management� (A tudományos vezetés elvei) című könyvében jelent meg először 
önállóan a minőségellenőrzési funkció. Bírálói szemére hányják, hogy a munkaerőt 
lélektelen termelőelemként kezeli, s a klasszikussá vált piramis modellje nem elég 
dinamikus. Eredményességét azonban az általa akkor elért két-háromszoros 
termelékenység növekedés egyértelműen mutatja.  

1.2.2 Deming-féle minőségfelfogás 

�Nem elég, ha mindenki megteszi a tőle telhetőt, mert már most is azt teszi. Ha azt akarjuk, 
hogy az erőfeszítések hatékonyak legyenek, akkor azoknak helyes irányba kell mutatniuk.� 

A világhírűvé vált E. Deming (1900-1993), fizikus és statisztikus pályafutását 
Shewhart tanítványaként kezdte a Bell Laboratóriumban. Egyesek szerint ő indította el az 
ipari forradalom harmadik fázisát azzal az egyszerű filozófiával, melynek alapja a 
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fogyasztó megelégedettsége, a minőség folyamatos javítása. Deming nem módszert, hanem 
életformát tanított, a minőségét. Ezt az alábbi hat elv köré csoportosítva lehet bemutatni.  

Első elv: A fogyasztóé a minőségmeghatározó szerep. A másik fél, a gyártó, értékesítő a 
piaci szegmens megcélzásával befolyásolhatja a fogyasztó minőségről alkotott véleményét. 

Második elv: A gyártó értéket teremt. Bármilyen produktumot állít is elő, az egy minőségi 
színvonalat képvisel, amelyet a vevőknek a birtokbavételért meg kell téríteni.  

Harmadik elv: A későbbi eredmények érdekében javítani kell a módszert, fejleszteni a 
termékelőállítást. 

Negyedik elv: Az emberekben belső motiváció működik. Általános emberi 
magatartásforma, hogy az ember törekszik arra, hogy a számára felkínált jogokat 
érvényesítse, az előnyöket kihasználja s saját képességeit kiaknázza, kamatoztassa. 

Ötödik elv: Minden lehatárolható kisebb egység egy nagyobb rendszer szerves része. Itt 
azt kell kiemelni, hogy minden posztját betöltő munkás, annak valamennyi feladata egy 
nagyobb termelési lánc egy láncszeme. Ahhoz, hogy az egész lánc szilárd, erős legyen, 
mindenkinek pontosan meg kell határoznia az abban játszott szerepét, funkcióját és erre 
önmaga képes leginkább. 

Hatodik alapelv: A folyamatos javulás alapja a folyamatos tanulás. Az állandó 
tökéletesedés a kívánatos, amit a folyamatos tanulás továbbképzés során elsajátítható több, 
mélyebb tudás alapoz meg. �Ha mi vagyunk a Földünk legjobban tanuló társadalma, mi 
fogjuk uralni a Földet termelékenységünk révén.� 

A pusztán hatalmi vagy bürokratikus eszközökkel kierőszakolt minőségügyi programok 
csak csökkentik a dolgozók kreativitását, növelik passzivitását vagy szembenállását a 
szigorúbb elvárásokkal, ezért más megoldásra van szükség. [37]  

1.2.2.1 Deming javaslata: a minőségi kör  

Deming elveit tömören az alábbi javaslatok foglalják össze: 

− Állandó cél kell legyen a termék, vagy szolgáltatás javítása. Ennek érdekében tervet 
kell készíteni a versenyképesség növelésére.  

− A hibák nagy részének megszüntetése a vezetőség feladata, mert a megfelelő 
erőforrások biztosításával neki van meg rá a lehetősége. 

− Az ellenőrzés terén statisztikai eszközök alkalmazása a célravezető  
− Nem szabad az üzletmenetet csak az eladási ár alapján megítélni. Gondolni kell az 

életciklus költségekre is. A beszállítókkal is együtt kell működni az életciklusra 
vetített összköltség csökkentése érdekében. 

− A minőséget és a tevékenységet állandóan, folyamatosan javítani, a hibaokokat 
keresni kell. 

− Korszerű eszközökkel kell a képzést, oktatást végezni felső, alsó vállalati szinten 
egyaránt.  
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− El kell érni hogy mindenki hatékonyan, félelem nélkül tudjon dolgozni. A hibákat 
következmények nélkül lehessen jelenteni.  

− A részlegek közösen, csoportmunkában dolgozzanak a minőség lehetséges 
fejlesztésén. 

− Folyamatszabályozás esetén meg kell szüntetni a kötött mennyiségi normákat és az 
azok meghaladását ösztönző, tartalmatlan, általános buzdító jelszavakat. Az órabéres 
alkalmazott is lehessen büszke munkája minőségére. 

− A felsővezetőségben legyen egy csoport, amely az itt felsorolt pontok megvalósítását 
elősegíti és figyelemmel kíséri.  

−  

 

 

 

 
        P ! PLAN  
        D ! DO 
        C ! CHECK 
        A ! ACTION 
 

1.5 ábra Deming-féle minőségi kör 

Az alapelveket érvényre juttató folyamat a Deming-féle minőségi kör, amely a folyamatos 
minőségfejlesztést négy ismétlődő lépésben valósítja meg 1.5 ábra és 1.1 táblázat szerint. 
[69], [32]  

1.1  táblázat Deming-féle minőségjavító ciklus lépései 

PLAN {Tervezd meg} Célok kitűzése, változási tervek 

DO   {Csináld meg} A változtatás érdekében cselekvés, tervmegvalósítás, 
beavatkozás 

CHECK {Ellenőrizd} A cselekvés eredményének ellenőrzése, felülvizsgálata 

ACTION {Intézkedj} Az eredeti célok tükrében értékelés, korrekciók, új 
kezdeményezés 

Deming szerepe kiemelkedő a sorozatgyártási folyamatszabályozáshoz szükséges, 
statisztikai ismeretek megalapozásában és nemzetközi elterjesztésében. Széleskörű 
nemzetközi elismertségre és hírnévre főként ennek kapcsán, az 1950-es Japánban 
vállalatvezetőknek tartott szemináriumának következtében tett szert. Távol-Keleten 

A 

D 

P 

C 

 Jobb minőség 
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minőségügyi munkásságának hatása még ma is meghatározó. A róla elnevezett 
minőségjavító ciklus számos más módszer elvi alapja. 

1.2.3 Crosby 

Philip B. Crosby kortársa volt Demingnek, de a fiatalabb generáció tagjának számít. A 
Martin Marietta hadipari üzemben dolgozott. A �zero defect� (nulla hiba) termelési 
programjában az elsők között emelte ki és tudatosította széles körben az emberi tényező 
jelentőségét. Programja, mely kezdetben szép sikerekkel indult, majdnem zátonyra futott, 
mert a vezetőség a saját felkészítési mulasztásából eredő hibákért a dolgozókat okolta. 
Hatására Crosbyt kissé utópisztikus idealistának vélték tudós vezetőtársai, ő pedig 
következtetésként a hibaok feltárás és hatás-elemzés szükségességét vonta le. Szerinte jó 
minőséget könnyű elérni, ha az ember odafigyel a munkára, rendszeresen méri, ellenőrzi a 
minőséget, és elszántan azzal a tudattal dolgozik, hogy tökéleteset gyártson. Így érthető az 
alapelve, amely szerint a minőség csökkenti a költséget. Ha azonban a mindenkori 
menedzsment támogatása nem áll e cél mögött (erkölcsi, anyagi, szakmai ösztönzés), az 
eredmény elmarad. Japánban a minőségi körök látványos szép sikereket értek el. Ebben 
nagy szerepe van az ázsiai közösségi, nem individualista karrier szemléletű viselkedési 
formának. Mottója az lehetne: �Ha összefogok elég sok ügyes embert, felülmúlhatok 
bárkit, még akkor is ha az illető zseni.� [23] 

Crosby nevéhez fűződő alapvető megállapítás, hogy a piac természeténél fogva a 
jobbat választja, de ez önmagában aktív módon nem javítja minőségi szintet. Azon 
termékek esetében, melyeknél a konkurensek egységesen középszintűek a minőség javulása 
csak belső kezdeményezés hatására javítható, vagyis a minőséget nem lehet 
kikényszeríteni, azt meg kell valósítani. Ehhez pedig Crosby szerint egy jól működő, az 
alábbi jellemzőkkel bíró minőségügyi szervezet is szükséges: 

- a vezetőség elkötelezettségével, 
- minőségjavító csoportok működtetésével, 
- a dolgozók motiválásával, 
- a minőségköltségek meghatározásával, és figyelésével  
- hibajavító beavatkozásokkal, 
- hiba nélküli (zero defect) törekvés kinyilvánításával, 
- minden dolgozó minőségügyi képzésével, 
- vezető-dolgozó közös minőségjavítási célkitűzéssel, 
- rendszeres kommunikációval és információ cserével, 
- állandó korrekciós visszacsatolással. 

1.2.4 Juran  

A korszerű minőségtudatot három kiemelkedő szakember fejlesztette ki, Deming, 
Crosby és Juran. J. M. Juran (1904-1990) amerikai mérnök, aki sikeres pályafutását a Bell 
Telefontársaságnál (BT) kezdte a minőségbiztosítási területen. 
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Juran munkásságának eredményeként a minőségi ellenőrök számát a BT-nél 
drasztikusan, mintegy 60%-kal csökkentették úgy, hogy a termékek minősége inkább 
javult, mint romlott. Ez annak a felismerésnek volt köszönhető, hogy a gyártás közben 
keletkező hibák 80%-a a munkát irányító közép- és felsővezetők mulasztásainak 
következménye. Innen már csak egy lépés a következtetés, hogy a minőségért őket terheli 
a felelősség. Megoldási javaslatában a különböző hibák költségvonzatát analizálta, és azok 
alapján csoportokat állított fel. Más minőségszabályozást határozott meg a nagy 
költségkihatású hibákra, és másikat a kisebb költségvonzatúakra.   

Juran nevéhez kapcsolható a párhuzam a pénzügyi és a minőségügyi tevékenységek 
között, - az 1.6. ábra szerint, - melyet Juran trilógiaként tart számon a szakirodalom .  

 

 

 

 

1.6 ábra Juran trilógia � minőség és pénzügy párhuzama 

A felsővezetés a �pénz nyelvét beszéli.� Azon a vezetési szinten már a legtöbb 
folyamatnak, eseménynek csak a pénzügyi következménye érzékelhető. Az operatív 
vezetés és a dolgozók azonban a természetes fizikai egységeket alkalmazzák, a �naturáliák 
nyelvét beszélik�. A középvezetőkre hárul az a fontos feladat, hogy közvetítsenek 
közöttük, mindkettőt kell hogy értsék, és át kell fordítaniuk egyiket a másikra. Ehhez 
nyújtanak segítséget egyes kvantitatív minőségügyi, statisztikai technikák. 

A világháború után Juran minőségügyi szakértőként dolgozott, s 1954-től 
minőségszabályozást oktatott ipari vezetőknek. Ishikawa kezdeményezésére Deminggel 
együtt Jurant is meghívták Japánba, ahol iskolát teremtett. Előadásai nyomán a felkelő 
nap országában minőségügyi oktatások sokaságát szervezték a vállalatok dolgozóinak. 
Egyik fő művét a Quality Control Handbook-ot a tudományterület alapművei között tartják 
számon. [33]. Tevékenysége egyik fontos eredményének a különböző vállalatvezetési 
szintek minőségügyi kommunikációjának megalapozása, ehhez szükséges technikák és 
mutatók kialakítása tekinthető. 

1.2.5 Kaoru Ishikawa  

K. Ishikawa (1915-1989) a legismertebb japán minőségügyi szakértő volt, aki a  
II. világháború alatt vegyészként a haditengerészetnél dolgozott, majd 1949-ben 
megalapította a Japán Mérnökök és Tudósok Egyesületét (JUSE) és amerikai kollégáival 
minőségszabályozást oktatott a tokiói egyetemen. 1962-től minőségellenőrző köröket 
hozott létre és éves minőségügyi konferenciákat szervezett. Neve akkor vált széles szakmai 

Minőségtervezés 

Minőségszabályozás 

Minőségfejlesztés 

Költségvetés 

Kiadás ellenőrzés 

Költségcsökkentés 
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körökben általánosan ismertté, amikor 1951-től elkezdték oktatni és alkalmazni a róla 
elnevezett �ok és hatás diagramot� egyes hibák okainak munkacsoportokban való 
kutatásához3. Ez egy diagram típus, amely egy probléma lehetséges okait segít feltárni. A 
lehetséges okokat kategóriákba sorolták. Ezek akkor alkalmazhatók, ha rendszerezni 
kívánjuk egy probléma lehetséges okait. (Lásd 4. melléklet) Lépései: 

1. Rajzoljunk egy táblára balról jobbra egy nagy vízszintes nyilat és írjuk a megoldandó 
problémát a nyíl hegyéhez. 

2. Határozzunk meg több lehetséges vizsgálati területet/kategóriát és mindegyiket írjuk egy 
külön nyílra. 

3. Mindegyik területhez/kategóriához soroljunk fel lehetséges okokat, és írjuk a lehetséges 
okokat vízszintes vonalakra4. 

Ha szeretnénk egy okot részletesebben megvizsgálni, készítsünk egy új halszálka 
diagramot és az okot írjuk a nyíl hegyéhez. Ez az ún. �leszármazott� halszálka diagram. 

Ishikawa a matematikai statisztika módszereit túl bonyolultnak találta ahhoz, hogy 
azt egyszerű dolgozók szakértelemmel alkalmazzák. Ezért megalapozott egy olyan 
egyszerű eszköztárat, amely - véleménye szerint - a hibaokok 95%-ának kiküszöbölésére 
alkalmas lehet. Ezt az úgynevezett 7 egyszerű eszközt tartalmazza a 1.2 táblázat  

                                                 
3 Az Ishikawa diagramot alakja után halszálka diagramnak is nevezik, de alkalmazásának nem formai 
megjelenése adja fontosságát. 
4 A halszálka diagram csak a lehetséges okokat mutatja! 
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1.2 táblázat  A hét egyszerű eszköz 

 Eszköz megnevezése Használata Technikája 

1. Pareto diagram Kis számú kritikus 
probléma feltárására 

Adatokat oszlopdiagrammal 
ábrázoljuk nagyság szerint 

2. Ok-hatás diagram Hiba okának (okainak) 
megkeresése 

Előkészített vonalas 
elrendezésben ötletek 
összegyűjtése 

3. Kevert sokaság 
szétválasztása 

Kevert sokaságban 
homogén csoportok 
megkeresése 

Grafikus csoportosítás 

4. Ellenőrző lap Esemény feljegyzés Diagram készítés 

5. Hisztogram Gyakoriságok ábrázolása Oszlopdiagramos 
megjelenítés  

6. Szórásdiagram Tényezők korrelációjának 
feltárására 

Grafikus megjelenítés 

7. Kontrollkártya  
(np, p típusú kártyák) 

Problémafeltárás Grafikus megjelenítés 

 

1.2.6 A. V. Feigenbaum  

Armond V. Feigenbaum - aki minőségügyi tevékenységét az óriás volumenben 
termelő General Electricben folytatta �nevéhez kapcsolható a hibamegelőzés céljából 
kialakított teljeskörű minőségszabályozás (Total Quality Management � TQM). 
Koncepciójában Feigenbaum hét tényezőt említ, melyeket alkalmasan megválasztott angol 
szavak kezdőbetűi alapján 7M5 modellként emlegetnek. Ezek a következők:  

- piac    (market)  
- munkaerő   (man)   
- pénz   (money)  
- vezetés   (management)  
- nyersanyag  (materials)  
- gépek és módszerek  (machines & methods)  
- egyéb   (miscellaneus). 

Feigenbaum a XX. század közepén megjelent Total Quality Management című 
könyvében meghirdeti a hibamegelőzés tágan értelmezett, a termelési folyamat elejétől 

                                                 
5 Később ennek kiegészítéséből (motivation, modern information, mounting of requirements, milieu, 
maintenance) született a 12M, ami azonban nem jelentett koncepcionális újítást a 7M-hez képest. 
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kezdődő és a folyamat végéig, a szervizelésig terjedő minőségügyi modelljét. A termelő 
vállalat szervezetére egy horizontálisan is átfogó rendszert alakított ki, aminek jelentősége, 
hogy a korábbi előállítás helyett a termék életciklusát fogja át a minőségügyi hurok, az 1.7 
ábrán látható módon.  

A termék jellemzõ
életciklus-szakaszai

Terméktervezés
és -fejlesztés

Folyamattervezés,
szervezés

Beszerzés

Termék
elõállítás

Igazoló
ellenõrzés

Csomagolás
tárolás

Disztribúció,
értékesítés

Telepítés

Szervíz,
karbantartás

Értékesítés
utáni

tevékenységek

Újrafelhasználás,
megsemmisítés

Marketing, és
piackutatás

 

1.7 ábra TQM életciklusra vetítve 

A fontos új elem az új termék tervezése során felhasználásra kerülő korábbi 
minőségi információ, amely a megelőző termék teljes életciklusának végigkísérésével 
nyerhető. 

1.2.7 Statisztikai módszerek, mutatók  

Első ipari alkalmazásként A. Shewhart által Amerikában kidolgozott kontrollkártya 
ismeretes. Szembeötlő, hogy Amerika milyen meghatározó szerepet játszott akkor a 
minőségfejlesztés területén. Ez pl. az autógyártásban és az elektromos iparban ott elsőként 
elterjedt nagy sorozatgyártású termelésnek köszönhető (lásd: Ford, Western Eletric Co. 
Bell System). Az igazi nagy lökést a hadiipar adta. Klasszikus nagy felvevő lévén, 
igényelte a tömegszerű termelést, mindamellett alapvető elvárása a kiváló minőség és a 
csereszabatos, szabványosított kivitel. A hadiipar tette szükségessé a mintavételes 
ellenőrzés alapjainak lerakását, amit Harry Romig és Harald Dodge vállalt fel az 1940-es 
évek első felében. Az általuk kidolgozott US MIL STD 105 mintavételi szabványt szerte a 
világban alkalmazták. Ebből az időből származik az első minőségügyi folyóirat (Industrial 
Quality Control) és az első minőségügyi társaság (American Society for Quality Control) 
alapító okirata. A komoly hadirendeléseket hosszú távú garanciákhoz kötötték, s így 
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célszerűnek mutatkozott a teljes életciklus vizsgálata6. A gyárakban szükségszerűen 
megnőtt a minőségellenőrzés szerepe.  

1.2.7.1 Folyamatszabályozás módszere 

Elve: A statisztikai folyamat elemzés7 (Statistical Process Analysis) minőség-
meghatározó, termékparaméter leíró statisztikai jellemzőinek regisztrálásával, kijelzésével 
minősíti a folyamatot és azon keresztül annak eredményét, a terméket. Olyan folyamatok 
minőségi kontrolljára használják, ahol egy mérhető és szabályozható folyamatjellemzőn 
keresztül más, direkt módon nem befolyásolható termékjellemzőt lehet szabályozni. 
[109] 

Lépései: Egy folyamatjellemző minőségi paraméter névleges x  érték körüli 
természetes ingadozásainak felső határa UNTL (upper natural tolerance limit) és alsó 
határa LNTL (lower natural tolerance limit). Normál eloszlás esetén x 99,73%-os 
valószínűséggel a névleges érték körüli ±3σ intervallumba esik, vagyis (LNTL; UNTL) 
intervallum éppen 6σ.   
A vizsgált x paraméter elfogadhatóságának alsó küszöbe LSL (lower specification limit), 
és felső küszöbe USL (upper specification limit). Ezekből az értékekből egy egyszerű 
folyamatindikátor (�folyamatképességi mutató�- Potential Capability of Process) a 
következő képpen adható meg: 

Cp = (USL-LSL) / 6σ     (1.1) 

σ az x paraméter elméleti szórása. σ -t a gyakorlati alkalmazás során egy n elemű minta 
alapján meghatározható empirikus szórással (s) helyettesítik.  

1

)(
1

2

−

−
=≈
∑

=

n

xx
s

n

i
i

σ     (1.2) 

ahol 

xi � az i. ténylegesen mért érték  

x  - a névleges (ideális) érték 

n � az adatok száma, a minta nagysága 

Ha Cp =1 akkor a normál eloszlású változó ingadozása éppen a tűrésmezőbe esik, vagyis 
három ezrelék selejt várható.   

                                                 
6 A teljes életciklus jelölésére a �from Womb to Tomb� (a bölcsőtől a sírig) elnevezést használják 
7 Ugyanez a statisztikai eljárás és számolási módszer más fizikai jellemzőkre alkalmazva használatos 
gépkapacitás elemzésre (Machine Capability Analysis) is. A jelölések azonosak, de jelentésük és pontos 
elnevezésük változhat.  
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Ha Cp <1 � vagyis az x jellmező természetes ingadozása meghaladja az elfogadhatóság 
tartományát - a folyamat kevésbé szabályozott, több selejt keletkezik. 

Ha Cp >1 � vagyis az x jellmező természetes ingadozása belül marad az (LSL; USL) 
intervallumon - a folyamat minőségi képessége magasabb, kevesebb selejt keletkezik. Cp 
nagysága így alkalmas egy sorozatgyártás minőségi színvonalának jellemezésére.  

Alkalmazása: Ez a módszer főleg az ipari termelés azon területén került alkalmazásra, 
ahol a folyamatos termelés mellet szintentartó szabályozást igényel a folyamat, és a 
kiválasztott paraméter pontosan mérhető. [51] 

1.2.7.2 Lehetséges Hibamód és Hatás Elemzés  

A Lehetséges Hibamód és Hatás Elemzés8 egy erőforrás igényesebb, de szélesebb 
körben alkalmazható módszer a hibákat következményeik figyelembe vételével vizsgálja. 
Elve: A módszer elvi alapja, hogy bármely, a termékre vagy a technológiára meghatározott 
követelmény nem kielégítő teljesítéséből keletkezett hiba negatív hatása annál nagyobb,  
  - minél nagyobb a hiba előfordulás valószínűsége,  
  - minél jelentősebb a bekövetkezett hiba hatása,   
  - minél kisebb a hiba időben történő felfedezésének lehetősége. 

Lépései: Egy folyamat FMEA kidolgozásának lépéseit:  

1, A folyamatábra felrajzolásával kell azonosítani a folyamat lépéseit. 

2, Egy célszerűen megszerkesztett táblázatban fel kell sorolni minden lépéshez a lehetséges 
hibamódokat. A lehetséges hibamódot úgy definiáljuk, mint azt a módot, amelyben a 
folyamat potenciálisan nem tud megfelelni a vele szemben támasztott követelménynek, 
noha a bejövő darab még megfelelő volt.  

3, Következő lépésként meg kell határozni a hiba lehetséges hatásait, összefüggését a 
következő művelettel. A hibahatásokat a rendszer működésével kapcsolatos kifejezésekkel 
szokás megadni. (pl: zaj, nem működik, instabil, túlzott üzemanyag-használat, berendezést 
rongálja, stb.) 

4, A jelentőség megadás (S) : a hiba hatásának becslése a vevőre a szakértői team 
megegyezése szerint. Az 1.3 táblázat a javasolt becslési kritériumokat tartalmaz 
autógyártási folyamatra. 

                                                 
8 Lehetséges Hibamód és Hatás Elemzés = Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 
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1.3 táblázat Javasolt becslési kritériumok 

Hatás  Hatás jelentősége S értéke 

Veszélyes 
figyelmeztetés 
nélkül  

Veszélyezteti a gép vezetőjét (kezelőjét). Figyelmezető jel 
nélkül biztonságos (előírás szerinti) működés megszűnésével 
jár. 

10 

Veszélyes 
figyelmeztetéssel  

Veszélyezteti a gép vezetőjét (kezelőjét). Figyelmezető jellel 
jelentkezve a biztonságos (előírás szerinti) működés 
megszűnésével jár. 

9 

Nagyon magas Nagyobb gyártási megszakítás, 100%-os termék visszavonás. 
A jármű nem működik, elveszti elsődleges funkcióját. Vevő 
nagyon elégedetlen. 

8 

Magas Kisebb gyártási megszakítás. A terméket válogatni, selejtezni 
kell. A jármű működik, de rosszabb paraméterekkel. Vevő 
elégedetlen. 

7 

Mérsékelt Kisebb megszakítás a gyártásban. Egy részt válogatás nélkül 
cserélni kell. A jármű működik de egyes kényelmi elemek 
nem működnek. Kényelmetlenség a vevőnek. 

6 

Alacsony Kisebb megszakítás a gyártásban. Egy részt válogatás nélkül 
cserélni kell. A jármű működik, de egyes kényelmi elemek 
csökkentett teljesítménnyel működnek. A vevő elégedetlen. 

5 

Nagyon alacsony Kisebb megszakítás a gyártásban. A termék egy részét át kell 
válogatni, esetleg újra kell munkálni. Illeszkedési és 
kidolgozási hibák vannak (nyikorgás, zörgő, zajos elemek). A 
hibát a legtöbb vevő észreveszi.  

4 

Kicsi Kisebb megszakítás a gyártásban. A termék egy részét át kell 
válogatni, esetleg újra kell munkálni. Kisebb illeszkedési és 
kidolgozási hibák vannak (nyikorgás, zörgő, zajos elemek). A 
hibát az átlagos vevő észleli.  

3 

Csekély  Kisebb megszakítás a gyártásban. A termék egy részét át kell 
válogatni, esetleg újra kell munkálni, de gyártósoron kívül. 
Illeszkedési és kidolgozási hibák vannak (nyikorgás, zörgő, 
zajos elemek). A hibát csak a jó megfigyelőképességű vevő 
veszi észre.  

2 

Nincs Nincs hatás 1 
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5, Bekövetkezés valószínűségének meghatározása (P): a hibaok várható megjelenési 
gyakoriságának jelzőszáma. Ehhez felhasználható más, hasonló folyamatokról szerzett 
statisztikai adat, vagy az 1.4 empirikus valószínűségi táblázat9.  

1.4 táblázat Empirikus hibagyakoriságok 

Hiba valószínűség   Lehetséges hibaráta P értéke  

≥1 : 2  10 Nagyon magas: a hiba, szinte elkerülhetetlen 

1 : 3 9 

1 : 8 8 Magas: általában olyan folyamatoknál, 
amelyek a nagyon magas hibaszázalékúakhoz 
hasonlóak 1 : 20 7 

1 : 80 6 

1 : 400 5 

Mérsékelt: általában olyan folyamatok, 
amelyeknél alkalmanként tapasztalni hibát, de 
kisebb arányban  

1 : 2 000 4 

Alacsony: elszigetelten ritkán előforduló hibák 1 : 15 000 3 

Nagyon alacsony: csak hasonló folyamatokban 
előforduló hibák 

1 : 150 000 2 

Rendkívül valószínűtlen: szinte soha elő nem 
forduló hibák  

≤ 1 : 1 500 000 1 

 

6, A következő lépés az észlelés ( D ) becslése. Az észlelés annak a valószínűsége, hogy a 
4. lépésben felsorolt hibaok előfordulását észreveszik, mielőtt a munkadarab elhagyná a 
műveletsort. A becsléshez egy 1-től 10-ig terjedő skála használatos a 1.5 táblázat alapján.  

                                                 
9 Ezek a valószínűségek iparág specifikusak. Az itt szereplő értékek gépiparra, az abban szokásos szériákra 
jellemzők. Az elektronikában például egy-két nagyságrenddel nagyobbak a szériák, és a valószínűségek is 
kb. ennyivel kisebbek. Forrás: DNV Quality Certification Handbook 1995 
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1.5 táblázat Észlelési táblázat 

Észlelés  Kritérium  D értéke  

Majdnem 
lehetetlen  

Nem áll rendelkezésre ismert módszer a hiba észlelésére 10 

Nagyon 
bizonytalan 

Nagyon bizonytalan, hogy a jelenlegi ellenőrzésekkel észlelni 
fogják a hibát 

9 

Bizonytalan Bizonytalan, hogy a jelenlegi ellenőrzésekkel észlelni fogják a 
hibát 

8 

Nagyon 
alacsony  

Nagyon alacsony annak a valószínűsége, hogy a jelenlegi 
ellenőrzésekkel észlelni fogják a hibát 

7 

Alacsony Alacsony annak a valószínűsége, hogy a jelenlegi 
ellenőrzésekkel észlelni fogják a hibát 

6 

Mérsékelt Mérsékelt annak a valószínűsége, hogy a jelenlegi 
ellenőrzésekkel észlelni fogják a hibát 

5 

Mérsékelten 
magas 

Mérsékelten magas annak a valószínűsége, hogy a jelenlegi 
ellenőrzésekkel észlelni fogják a hibát 

4 

Magas Magas annak a valószínűsége, hogy a jelenlegi ellenőrzésekkel 
észlelni fogják a hibát 

3 

Nagyon 
magas 

Nagyon magas annak a valószínűsége, hogy a jelenlegi 
ellenőrzésekkel észlelni fogják a hibát 

2 

Majdnem 
biztos 

Majdnem biztos, hogy a jelenlegi ellenőrzésekkel észlelni 
fogják a hibát 

1 

 

7, A hibarangszám, 10meghatározása 

RPN = P • S • D 
8, Pareto eljárással sorba kell rendezni az 1 és 1000 közötti RNP értékeket és a hibaokokat. 

9, A magas kockázattal járó hibák előfordulásának megakadályozására intézkedések 
szükségesek, amelyek leggyakrabban:   
      - konstrukciós módosítások,  
      - technológiai változtatások,  
      - ellenőrzési szigorítások.  

                                                 
10 Kockázati prioritási szám = Risk Priority Number (RPN) 
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10, A korrekció után a 4. lépéstől kezdődően ismét elvégzendők a műveletek mindaddig, 
amíg a RPN értékek az általánosan elfogadható szint alá csökkennek.  

Alkalmazása: Az FMEA vizsgálatot új termék vagy technológia tervezése, 
továbbfejlesztése, módosítása esetén végre kell hajtani, és az értékelést dokumentálni. Elve 
abban segít, hogy új gép berendezés kifejlesztésében azonosítsuk a lehetséges 
hibamódokat, javító tevékenységet vezessünk be, hogy csökkentsük a leggyakoribb, vagy a 
legsúlyosabb hiba bekövetkezésének valószínűségét. 

 

1.2.7.3 Tulajdonságok Minőségi Rangsora 

Meghatározás alapján a Quality Function Deployment (QFD) egy vezetési módszer, 
amelyet 1972-ben a Mitsubishi cég Kobe-i hajógyárában alkalmaztak először, majd a 
Toyotánál fejlesztettek tovább. Célja a vevők követelményeinek és a versenytársak 
képességeinek megvalósítható célkitűzésekké történő átalakítása, ami kiterjedhet a 
termékre folyamatokra, kutatásra, marketingre és értékesítésre.   

Elve: A QFD egy olyan eszköz, amely a jövőbeli termék tervezéséhez és gyártásához 
használható. A termék tulajdonságainak kívánt szintjét technológia- és folyamat 
paraméterekké, betartandó specifikációkká alakítja, miközben vizsgálja azok 
kölcsönhatásait. Az 1980-as évek végétől, főként a járműiparban alkalmazták.  

Lépései: A QFD alkalmazásának technikai megvalósítása egy úgynevezett 
�minőségház felépítéséből�, adatokkal való kitöltésével érhető el. A minőségház sematikus 
felépítését mutatja a 1.8 ábra.  

- A ház felépítésének első lépése az elvárások megfogalmazása, vagyis a MIT 
célmeghatározás.  

- Következő lépés a HOGYAN, vagyis a lehetséges technikai megoldások 
számbavétele. 

- Harmadik fázisban azt szükséges megvizsgálni, hogy a kitűzött célok elérésére az 
egyes technikai lehetőségeknek milyen erősségű hatása van. 

- Lehetséges, hogy a különböző technikai megoldással elérni kívánt hatások erősítik, 
vagy éppen gyengítik egymást, ezért a negyedik lépésben a módszerek egymásra 
gyakorolt hatását kell elemezni. 

- A minőségház építésben a következő feladat az elérhető javítások hatásának 
értékelése a konkurens termékek hasonló paramétereinek tükrében. 

 



 25

 

1.8 ábra  A minőség háza - QFD 

- Végül a QFD módszer zárásaként értékelni kell, hogy a gyártónak magának mit 
hozhatnak az egyes variációk. A kitűzött célokat milyen mértékben és milyen 
áron tudná megvalósítani. A lehetőségek között rangsort felállítva dönteni kell a 
megvalósítás sorsáról. 

Alkalmazása: Jól látható, hogy a QFD módszer a tervezés, a marketing és a 
management kooperatív együttműködését igényli. Alkalmazásával a tervezési fázisban 
jelentkező ráfordítások növekednek, azonban termékkorrekciók sorozatgyártást megelőző 
feltárásával az összköltségek, és az új termék nagyszériás megjelenéséig eltelő összes 
fejlesztési idő számottevően, közel 40%-kal csökkenthető.11. Lásd 1.9 ábra 

 

                                                 
11 Forrás: TOYOTA kisteherautó üzletág publikált adatai alapján BOSSARD Consultants oktatási anyag 
BOSSARD-FRAMACO kooperációs projekt QFD szemináriumról 1998. 

3. 

Kapcsolat a MIT és 
HOGYAN között  

2. HOGYAN 

 

1. 

MIT 

5. 

Össze-
hasonlítás 
verseny-

termékekkel

6.  
Célértékelés 

4. Kölcsönhatások
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QFD nélkül 

100 % 

 

QFD  

alkalmazásáva

61% 

       Idő 

 Gyártásindítási költségek  

 Gyártáselőkészítési költségek 

1.9 ábra QFD alkalmazásával elérhető változás 

1.2.7.4 A statisztikai módszerek értékelése 

Ebben az alfejezetben bemutatott módszerek jelentősége a döntések objektivitásának a 
növelése. Alkalmazásukkal a minőség, és annak költsége mérhetőbbé, teljesen eltérő 
minőségi problémák komplex mutatók alapján összevethetővé és rangsorolhatóvá 
válhatnak. Ilyen kvantitattív technikák hiányában megvalósíthatatlan akár a minőség 
tervezése, akár megvalósításának ellenőrzése. Alkalmazhatóságuk gyenge pontja, 
esetenként korlátja is, hogy az adatgyűjtés rendkívül időigényes. A hosszan elhúzódó 
szakértői munka � amely a hasznosítható pontosságú végeredményhez szükséges - az 
eljárást nagyon költségessé teszi. Másik szigorú korlát a tevékenység jellege: elsősorban 
nagyszériás, termelő szervezeteknél kerülhet sor e módszerek hatékony alkalmazására.  

1.3  Minőség a szolgáltatásban 

Ez ideáig főként a termelő, materiális termék-előállító tevékenységet folytató 
vállalkozások illetve szervezeti egységek minőségéről volt szó. A legtöbb termékhez 
azonban elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik valamilyen egyéb szolgáltatás. Gondoljunk 
csak az igényfelmérés marketingjére, a fogyasztóhoz való eljuttatás logisztikájára, a nagy 
értékű eszközök megvásárlásának banki konstrukcióira, a gyár vevőszolgálati, szervizelési, 
karbantartási és recycling feladataira. A termék minőségről alkotott képéhez jelentősen 
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hozzájárul ezeknek a szolgáltatásoknak a minősége. Azonos rendeltetésű és kategóriájú 
termékek esetében szignifikáns versenyelőnyt jelent például az elérhetőség időigénye, 
kényelme, az áru biztonságos, megbízható szállítása, tárolása, szervizelési lehetősége, 
pótalkatrész ellátása. 

Napjaink társadalmi és gazdasági életében a szolgáltatások szerepe közelíti a 
vezetőnek tekintett ipari tevékenységekét. A profizmus jegyében zajló outsourcing, a 
specializáció eredménye, hogy mind több, korábban csak kiegészítő, vagy 
melléktevékenységnek számító feladat önálló főtevékenységként való ellátására alakulnak 
szolgáltató cégek. A minőségügy sem hagyhatta érintetlenül ezt a szektort, s benne a 
logisztikai szolgáltatásokat sem. [86], [38] 

A legutóbbi évtizedekben a nemzetgazdaság klasszikus húzóágazatának számító 
termelő szektorainak fejlődését is felülmúlja a harmadik szektorként emlegetett 
szolgáltatás fejlődése. A nálunk fejlettebb gazdaságú országokban, ahol a 
minőségkultúrának nagyobb a tradíciója és általánosabb az elterjedtsége, a GDP 
tekintélyes része a szolgáltatásokból származik. Az állandó és magas minőségi színvonal 
biztosítása a tevékenység során az ipar után a szolgáltatásokat is elérte, s mind gyakrabban 
találkozni saját minőségbiztosítási rendszert kiépített szolgáltatóval is. Az e szempontból 
legfontosabb szolgáltatási területek: 

- a közlekedés és hírközlés, 
- a kereskedelem,  
- az egészségügy, 
- a pénzügyi szolgáltatások és  
- az oktatás. 

Azoknak az általános minőség definícióknak az alkalmazása, amelyeket az előző 
fejezetben az ipari termékekre használtunk, a szolgáltatásokra nem mindig kielégítően 
pontos. Így az első nehéz feladat ennek a minőségnek a meghatározása.  

1.3.1 Szolgáltatás minőségének meghatározása  

Sok hétköznapi használatú szó a minőség területén sajátos vagy korlátozott 
értelmében használatos a szótári meghatározások teljes választékához képest. Ez annak 
tulajdonítható, hogy a minőségre vonatkozó terminológiát az üzleti élet és az ipar 
különböző ágazatai úgy vették át, hogy az megfeleljen sajátos igényeiknek. 

Termék: tevékenységek vagy folyamatok eredménye. 

Lehet anyagi vagy szellemi, vagy ezek kombinációja. A minőségirányítási szabványosítás 
terén folyó munkák a terméket négy általános termékkategóriába sorolják: 

− hardver (például alkatrészek, részegységek, szerelt termékek) 
− szoftver (például számítógép programok, információk, adatok, szellemi 

produktumok) 
− nyersanyagok (például alapanyagok, folyadékok, szilárd anyagok, gázok, lemezek, 

huzalok) 
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− szolgáltatások (például biztosítás, bank, szállítás). 

A termékek általában ezeknek az általános termékkategóriáknak a kombinációi. 

Ha tehát szolgáltatási folyamatról, tevékenységről van szó, akkor annak végeredménye, 
terméke maga a szolgáltatás. 

Szolgáltatás: A szállító és a vevő közötti érintkezési területen végzett tevékenységek és a 
szállító belső tevékenységei által nyújtott eredmény, amely a vevők igényeinek kielégítését 
szolgálja. 

Az általános termékre korábban adott minőségdefiníciókat, a szolgáltatásokra vonatkozóan 
pontosítani szükséges. A vevői, pontosabban a fogyasztói igény kielégítésének 
függvényében van értelme beszélni a szolgáltatásban a minőségről. 

�Minőség: A minőség az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják 
képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen.� (MSZ EN ISO 8402 
Minőségirányítás, és minőségbiztosítás szakszótár meghatározása) 

Az igényeket rendszerint előírt kritériumokkal rendelkező jellemzőkké alakítják át 
(minőségi követelmények.) Az igények tartalmazhatják például a teljesítőképesség a 
használhatóság a megbízhatóság, (hibamentesség, élettartam, karbantarthatóság és 
javíthatóság ) a biztonság, a környezet, a gazdaságosság és az esztétika szempontjait. 
Műszaki jellegű termékek esetében ez még feltétlenül kiegészül a garanciára, 
vevőszolgálatra és szervizhálózatra vonatkozó elvárásokkal! 

Néhány hivatkozásban a minőség értelmezése: használatra való alkalmasság, célnak való 
megfelelőség, a vevő igényeinek kielégítése vagy a követelményeknek való megfelelőség. 
Ezek a fentiekben meghatározott minőségnek csak bizonyos vonatkozásait tükrözik.  

Ez a definíció elég általános ahhoz, hogy szolgáltatásokra is használható legyen. 
Körülményessége miatt azonban célszerűbbnek mutatkozik egy saját megfogalmazású, 
kiterjedt értékelési szempontú, tömörebb definíció. Ehhez Feigenbaum megfogalmazásából 
induljunk ki. (lásd 1.1.4 fejezetben) 

A szolgáltatás tartalmú termék minősége azon tulajdonságainak és jellemzőinek 
összessége, melyek alkalmassá teszik az azt igénybe vevő elvárásainak kielégítésére a 
szolgáltató számára is optimális módon 12. 

Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy bármely objektív belső paraméter mérése sem 
helyettesítheti, illetőleg nem zárhatja ki a vevő által a gyakorlatban tett szubjektív 
minőségi megítélés figyelembe vételét. A szolgáltató szemszögéből pedig az optimum 
általában a leggazdaságosabb megoldási lehetőség. Az is lehetséges azonban, hogy az 

                                                 
12 Ez az a definíció, amelyet a szolgáltatás minőségére vonatkozóan általános évvénnyel a legátfogóbbnak 
tarok, és amelyet a továbbiakban alkalmazni kívánok.  
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optimum nem csupán gazdasági, hanem biztonsági, időtartambeli, kényelmi vagy más � 
esetleg multikritériumos - szempont szerint rangsorolt lehetőségek eredménye. 

Mint látható, a minőség fogalma elegendő tág értelmezéssel kiterjeszthető, de néhány 
meghatározó tulajdonságot le kell rögzíteni. Legelsőként mindjárt a termelés és 
szolgáltatás közötti kapcsolatról kell néhány fontos körülményt tisztázni. Egy szolgáltatás 
igen ritkán áll magában. Többnyire valamilyen kisebb vagy nagyobb tárgy, anyagi termék 
is kapcsolódik hozzá. 

Közlekedési példa: a gépjármű szerviz. Ha elromlik egy jármű és szervizbe kell vinni, ott 
néhány alkatrészét kicserélik. Az elkopott fékbetétek, a régi olajszűrő, a lejárt 
gumiabroncsok helyett újak kerülnek a járműre. Ez a tevékenység képezi a folyamat 
�termék részét�. Maga a csere lebonyolítása, a fizetés, és az ügyfélszolgálat együttesen 
pedig a �szolgáltatási rész.� A kettő azonban szervesen összefügg. A termék és szolgáltatás 
azonos súlyú a folyamat minőségi megítélése szempontjából. 

Másik esetben a szolgáltatás annyira dominál, hogy maga a termék, a belső anyagi 
folyamat, elhanyagolható (pl. biztosítási ügyintézés, kárrendezés). 

Harmadik variáció, amikor a szolgáltatási rész elhanyagolható, a termékminőség a 
meghatározó (pl. új jármű vásárlása), ahogyan azt a 1.10 ábra mutatja.  

 

1.10 ábra A termék összetevőinek aránya 

Azt a kérdést, hogy fizikai értelemben vett termék megfelelőségről vagy szolgáltatás 
minőségről van-e szó, az dönti el, hogy melyik van jelentősebb arányban jelen a 
vevő/ügyfél igényének teljesítése során. [48] 

 Járműbiztosítás, kárrendezés 

  Szerviz

Új jármű vásárlása  

Szolgáltatási részarány   

Termék részarány   
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1.3.2 A minőség mérése  

Az anyagi termékeket általában jól jellemzik fizikai paramétereik:  

− dimenzió, 
− súly, 
− anyagminőség, felületi megmunkálás módja, precizitása, 
− esetenként élettartam. 

Ezek aktuálisan jól mérhetők, de minőségi kérdés a mért vagy beállított paraméterek 
megtartása is. Az élettartam szintén meghatározható mintavételes úton gyorsított vagy 
természetes úton. 

Felvetődik azonban a kérdés: milyen mérhető paraméterei vannak egy szolgáltatásnak? Mi 
alapján tudom azt egy másik hasonlóval összevetni. A leggyakoribb szempontok: 

− a hozzáférhetőség mértéke 
− a várakozási idő, 
− az ár 
− a megbízhatóság, ismertség 
− goodwill 
− a kedvező referencia 
− a reklamációk aránya 
− a garancia, jótállás  
− az ügyintéző kedvessége, szolgálatkészsége 

Az ár és a várakozási idő kivételével ezek mind csak szubjektív módon, a vevő által 
rangsorolható szempontok. Mérésük, számszerűsítésük - csak objektív eszközzel - 
gyakorlatilag nem megoldható. Néha még a mérhető mennyiségekkel is gond van. A 
legjobb példa erre a várakozási idő, vagy közlekedésben a késés. Nem az a fontos, hogy 
ténylegesen mennyi időt kell az utasnak, megrendelőnek vagy ügyfélnek várnia, hanem az, 
hogy ő azt mennyinek érzékeli. Soknak vagy elfogadhatónak találja-e. Hiába bizonygatja 
egy szolgáltató, hogy nála csak 2-3 perc a várakozás, vagy a járatoknak csak 5-6%-a késik. 
Ha az ügyfél ezt is túl magasnak tartja, akkor a tényleges, fizikailag mérhető érték csak 
legfeljebb a kártalanítás szempontjából lehet érdekes. 

Felmérések tanúsága szerint az ügyfél által becsült idő rendszerint meghaladja a tényleges 
várakozással töltött időt, s az eltérés a nagyobb értékek felé exponenciálisan nő a 
szolgáltatásra és ügyfélre jellemző tűréshatárig. 

Következtetésként azt lehet levonni, hogy a fizikai eszközökkel történő mérés a 
szolgáltatási szint jellemzésére gyakran kivitelezhetetlen, de még ha kivitelezhető is, akkor 
sem biztos hogy eredményesen használható. [1], [46], [58]  
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1.3.3 Szolgáltatás minőségének sajátosságai 

A várakozási idővel szoros kapcsolatban álló másik tipikus jellemvonás, hogy a 
szolgáltatás keletkezésekor azonnal felhasználásra kerül. A termékkel összehasonlítva, 
ebből a tulajdonságból bizonyos előnyök, illetve hátrányok egyaránt következnek. 

Előnyök:  
- Nincs gond a különböző készenléti állapotú termékek minőségmegőrzést garantáló 

tárolására, raktározására.  

- Biztos, hogy a tárolás alatt nem jár le a termék szavatossága, nem romlik meg, nem 
válik sérültté vagy használhatatlanná a szállítás során. A felhasználóig való 
eljuttatáshoz nem kell csomagolóanyagot, tároló eszközt igénybe venni, felhasználni. 

Hátrányok:  
- Minden igényt a keletkezés pillanatában kellene kielégíteni, csak igen rövid 

várakozási idő fogadható el. 

- Az igények általában jelentős ingadozást, multiperiodicitást (napi ingadozást, heti 
ingadozást, éves ingadozást) mutatnak, amelyhez az erőforrásokat nagyon nehéz 
igazítani. Néha annyi ügyfél van, hogy nem is győzik mindet kiszolgálni, máskor 
pedig �üresjárat� tapasztalható, azaz kihasználatlan kapacitás-felesleg jelentkezik, 
amit lehetetlen hasznosítani13. 

- Minden igény végsősoron egyedi, s ennek megfelelően minden termék  
többé-kevésbé eltér a többitől. Vannak visszatérő rutinjellegű műveletek, de nem 
lehet állandóan egy begyakorlott és alaposan kikísérletezett műveletsort végrehajtani. 
Igazodni, adaptálódni kell a speciális elvárásokhoz, illetve az ügyfélhez. Ezért lehet 
létjogosultsága a folyamatszabályozásra épülő minőségbiztosításnak, mivel nincs 
szabvány, nincs mértékadó, a termékre vonatkozó előírás, mint az megszokott a 
gyártásban.  

- Utólagos korrekcióra, javításra ritkán van lehetőség. Ennek okai: 

♦ A szolgáltatások azon csoportja, amely nem kimondottan egy termékhez 
kapcsolódik gyakran csak egyszer hajtható végre. Képzés, oktatás, 
ügyintézés, tanácsadás. 

♦ A kellemetlen tapasztalat hatására a vevő/ügyfél megkérdőjelezheti a 
szolgáltató felkészültségét, szakmai hozzáértését, és inkább máshoz fordul. 
A szolgáltatás során ugyanis a termék, ha van, igen kis hányadát teszi ki az 
értékteremtésnek. A fő értékalkotó a szolgáltató tudása, tapasztalata, 
szakmai felkészültsége. 

                                                 
13 Ezt a jelenséget a szakterület sorbanállási problémának nevezi, és általában az azonos rendeltetésű 
munkahelyek számának meghatározásakor kezeli. 



 32

1.3.4 Emberi tényező 

A gyártás során többnyire egy személy kerül kapcsolatba egy megmunkálandó 
anyaggal, félkész darabbal, részegységgel. Egyes modern, magas szinten automatizált 
gépsorokon alig, vagy nem is dolgozik ember. A robotok, programozható automatizált 
gépek elvégzik a monoton, nehéz, szabályosan ismétlődő mozdulatsorokat. A folyamat 
végén még méretellenőrzést és korrekciót is képesek esetleg végrehajtani. Itt nem lépnek 
fel vevő és eladó között emberi konfliktusok, viselkedési, kommunikációs, intellektuális 
különbözőségből fakadó problémák. 

Egy élettelen eszközt könnyebb hozzáigazítani a dolgozó személyéhez. Vagy elfogadja azt 
és ellátja folyamatosan a feladatát, vagy alkalmatlan a munkakör betöltésére. A gépesítés 
és a sorozatgyártás műveletre bontással már az olyan problémák zömét megoldotta mint: 

− a túl nagy fizikai erőkifejtés, 
− a szerelő képességét meghaladó bonyolultság, 
− a véletlenszerűségen múló eredményesség, 
− a figyelmetlenségből eredő tévedés, 
− az érzékszervi pontatlanság okozta változékonyság. 

Egészen más a helyzet a szolgáltatásokkal. A szolgáltatás mindig személyhez kötődő, és 
ilyen szempontból többoldalú, magasabb és általánosabb személyi kvalitásokkal 
rendelkező dolgozót kíván. [27] 

A szakmai ismeretek mellett az ügyfélkapcsolat, a kommunikáció, esetenként az idegen-
nyelvismeret is fontos szerepet kap. Ahogyan a termékösszetételben a fizikai 
termékhányad csökken és a szolgáltatási nő, hasonló módon tolódik el termék-előállításban 
résztvevői dolgozó ismerteinek, rátermettségének fontossága a felhasznált anyagok 
fontosságának háttérbe szorulásával. A dolgozók tapasztalatainak megbecsülés, átadása és 
közös hasznosítása a szolgáltatások még fokozottabb, mint a termelésben. Ehhez azonban 
ki kell alakítani azt a szervezeti működést, amely ösztönzi az ismeretek megvitatását, 
cseréjét.  

A szolgáltatások minőségével kapcsolatban, összegzésképpen megállapítható, hogy 
a termékek általános minőségének előtérbe kerülésével a szolgáltatás tartalmú termékek 
minőségével szemben is egyre magasabbak az elvárások. Az adott szolgáltatás piacának 
kialakulásával, ennek a fokozott elvárásnak, a hosszú távon sikeresen működni kívánó 
szolgáltatóknak meg kell felelniük. Számos olyan szolgáltatás van � többek között a 
közlekedési, logisztikai szolgáltatások is � amelyek minőségének javítása az ipari 
sorozatgyártás minőségjavításától eltérő technikát követel meg. Ennek egyik oka a 
szolgáltatási jelleg, másik oka szakmai specialitás. A továbbiakban vizsgáljuk meg milyen 
általános, vagy szolgáltatási és logisztika specifikus megoldások kínálkoznak a 
minőségjavításra.   
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2. A logisztika, mint szolgáltatás minőségének fejlesztési 
lehetőségei  

2.1 A logisztika minőségének hatásai  

A minőséghez hasonlóan a logisztikának is több definíciója létezik, mivel a logisztika 
olyan interdiszciplinális tudomány, amelynek határa alkalmazási helyzettől függően 
változhat. Ebben a dolgozatban a logisztika információáramlás által kísért, 
anyagáramlással kapcsolatos tervezési, szervezési irányítási tevékenységek összessége, 
amelyhez gazdasági döntések kapcsolódnak. A logisztika feladata, a döntések célja az 
igények megfelelő minőségben, időben történő költségtakarékos kielégítése. Az 
anyagáramlás megvalósulhat a rakodáson, a szállításon és a tároláson - mint 
alapfolyamatokon � keresztül. Az alapfolyamatokat a csomagolás, egységrakomány-
képzés, komissiózás, mennyiségi és minőségi ellenőrzés � mint kiegészítő folyamatok � 
kísérhetik. 

A logisztikai folyamatok felosztásában a termelési vagy szolgáltatási rendszerek 
szükséges bemeneteit biztosító ellátási logisztikát, a rendszeren belüli, technológiával 
szorosan összekapcsolódó termelési logisztikát, és a kibocsátással foglalkozó elosztási 
logisztikát lehet megkülönböztetni 14. Amikor a logisztikáról, mint egyfajta önálló (igénybe 
vehető) szolgáltatásról beszélünk, elsősorban az ellátási és elosztási logisztikára 
gondolhatunk, hiszen egy termelési folyamat belső műveleteinek végrehajtásába csak 
ritkán van lehetősége még specializálódott szolgáltatónak is bekapcsolódnia.  

A termelési vagy szolgáltatási rendszerbe való be- és kilépési pontok pedig azért is 
fontosak, mert itt egy másik, külső szervezettel � például egy logisztikai szolgáltatóval - 
kell kapcsolatba lépni, ami fokozott figyelmet, pontosságot igényel. Belépésnél az igények 
precíz megfogalmazása, a minőségre vonatkozó kritériumok meghatározása, és a kínálkozó 
lehetőségek összemérhetővé tétele a fő feladat. Kilépésnél, a felhasználóhoz való 
eljuttatásnál  mindezek felfogása és megvalósítása az elvárás.  

Szinte minden gyártási, szolgáltatási tevékenység során - a felhasználóhoz történő 
eljuttatásig terjedően - beépül, igénybe vételre kerül kisebb vagy jelentősebb mértékben 
logisztikai művelet vagy műveletsor is. Nemzetközi felmérések tapasztalatai szerint az 
áruk átlagos logisztikai költségtartalma 20-40% közötti, ami megerősíti a logisztikai 
folyamatok nélkülözhetetlenségét bármely termelés során. Ez megalapozza azt a 
feltételezést, hogy a szállítási, anyagmozgatási láncokhoz való kapcsolódás - mint belső 
vagy külső logisztikai szolgáltatás igénybevétele - fontos szerepet játszik, jelentős 
kihatással van a termék egészének minőségére. Ez a kapcsolat olykor közvetlen módon 
nyilvánul meg pl. sérülésmentes anyagmozgatás és szállítás, állagmegőrző tárolás, 

                                                 
14 A környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülésével ez még egyes termékeknél a hulladékkezelés 
logisztikájával egészül ki.   
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raktározás, célszerű - pl. felhasználás orientált � csomagolás tevékenységekben.   
Más esetekben közvetve, de mégis jelen van, pl. határidőre történő szállítás, rakományok, 
egységek fellelhetősége, azonosítása, udvarias kiszolgálás, információ adás területén.  

Levonható tehát az a következtetés, hogy a logisztika minőségének problémája nem 
csak a logisztikai szolgáltatásokat értékesítésre kínáló logisztikai szolgáltató központok 
üzemeltetőit, vagy a szállítmányozást egészében vagy részeiben nyújtó vállalkozásokat 
érinti, hanem - bizonyos mértékben - a piac minden szereplőjét. A fogyasztókat gyakran 
úgy is, hogy a következő folyamatban esetleg ők válnak kiindulóponttá a 2.1 ábra szerint.  

 

 

 

2.1. ábra A termékekbe és szolgáltatásokba beépülő elemi logisztikai folyamat 

Az elemi logisztikai folyamatok összekapcsolódásából keletkező láncokon keresztül 
gyorsan terjednek a hatások. Különösen érvényes ez a rendkívül feszes, kifeszített 
láncokhoz hasonlítható JIT termelési rendszert megvalósító vállalatok esetében. Ezek a 
láncok már messze túlérnek az országhatárokon, a multinacionális cégeken vagy a 
vasúthálózatokon keresztül egész kontinensnyi régiókat érinthetnek. Vegyük csak 
példaként az 1997. év eleji spanyolországi közúti sztrájkot, ami a híres, rendíthetetlennek 
hitt német autógyárakat igencsak megtépázta. [75] 

A logisztika minősége az ellátáson keresztül kihat magára a termékelőállítási 
tevékenység minőségére, majd pedig az elosztási logisztika minőségével hatása tovább 
terjed a fogyasztó felé. A következő felhasználó szempontjából szervesen beépül a termék 
egészének minőségéről kialakított átfogó megítélésbe. A megfelelő logisztika tehát széles 
körben, jelentősen hozzájárulhat versenyelőny eléréséhez. A főként ellátási és elosztási 
logisztikai profilú önálló cégek megalakulásával konkretizálódott a minőségi igény 
feltételeinek meghatározása cégszerű működés keretei között. Ezek a feltételek az általános 
minőségbiztosítási szabványokban kerültek először rendszerezett formában és átfogóan 
megfogalmazásra. Ezeknek a szabványoknak az alkalmazása a minőség szintentartásának 
és javításának első, logisztikai szolgáltatásban is alkalmazható módja.  

2.2 Szabványosított minőségügyi rendszerek  

A genfi székhelyű Nemzetközi Szabványügyi Szervezet a brit BSI 5750 : 1985 
szabvány alapján � mely történetileg visszavezethető egy 1963-as kiadású amerikai katonai 
szabványra � létrehozta és nemzetközileg egységes kritériumokban megfogalmazta 
minőségügyi szabványsorozatát, az ISO 9000 szabványcsaládot. Ezt az Európai 
Szabványügyi Bizottság EN ISO 9000 széria jelöléssel átvette, és a kilencvenes években 
már szabványharmonizációra törekvő fejlettebb európai államok 1994-re nemzeti 

kiszállítás 

Késztermék 

beszállítás 

Alapanyag 
Fogyasztó Termelő Üzemi 

feldolgozás 
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szabványként sorra honosítottak. Magyarországon kis késéssel, 1996-ban került kiadásra a 
minőségbiztosítás és minőségügyi rendszerek modelljéről szóló szabványsorozat, valamint 
a hozzá kapcsolódó kiegészítő szabványok (szótár, alkalmazási irányelvek, kézikönyv 
követelmények). Ezekben a szabványokban leírt minőség modell kiemelkedő jelentősége 
abban áll, hogy a korábban megszokott és elterjedt, a végtermék paramétereit, jellemzőit 
rögzítő termékspecifikus szabványok helyett egy termékelőállítási folyamatmodell 
kritériumait tartalmazza. Alapvetően a termelő vállalati működésben előforduló, 
potenciális minőségi kockázatot jelentő folyamatokat és erőforrásokat � emberi, termelési-
technikai, ellenőrzési-technikai, információ kezelési területeket � fogja át. 

 

2.2.1 Az érvényben lévő szabvány szerinti modell  

Ennek a minőségi modellnek az elve az, hogy ha van a szervezetnél egy általánosan 
ismert és elfogadott minőségi célkitűzés, és az eléréséhez vezető út terv formájában 
rögzített, a működést megfelelő kontroll alatt tartva, szisztematikus fejlesztéssel, hosszú 
távon egy folyamatosan fejlődő minőségügyi szint biztosítható.  

A minőségbiztosítási rendszer szabványában szerepelő fejezeteket, és a 
minőségfejlesztési ciklust a 2.2 ábra mutatja be15. 

                                                 
15 Ebben a modellben szereplő tervezés fejlesztés azt a �design� tevékenységet jelenti, amelyben valamilyen 
egyedi, új szellemi termék jön létre. Ez a logisztikai szolgáltatásokban csak nagyon ritkán értelmezhető, 
azonban speciális technikai feladatok kapcsán előfordulhat.  
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2.2 ábra Szabványpontok szerinti általános minőségbiztosítási rendszermodell 

 Ez a minőségmodell és a hozzá kapcsolódó kritérium halmaz világszerte a 
legelterjedtebben alkalmazott modell, amelynek kiépítésére és alkalmazásának 
elismertetésére szinte egy önálló üzletág fejlődött ki. Különösen a legutóbbi öt év során 
bekövetkezett ugrásszerű elterjedése nemzetközi ismertségével és általánosságával 
magyarázható. A modellt követő rendszer a cég méretétől, tevékenységétől, helyétől vagy 
megosztottságától függetlenül bárhol kiépíthető.  

Egy olyan rendszeresen felülvizsgált, hosszú távon működtetett rendszerről van szó, amely 
megfelelő működtetése esetén, a szervezet maga hajtaná végre a kiépítéskor meghatározott 
minőségfejlesztési ciklusokat. A belső kezdeményezések mellett, külső szakértői szakmai 
kontroll támogatná a hibák kijavítását. 

Az itt bemutatott modell elvárásai szerint kialakított minőségügyi rendszer felépítését, főbb 
elemeit és azok kapcsolatát mutatja be a 2.3 ábra. A 2.2 ábrán 4.1-től 4.20-ig terjedő 
számozású elemekre vonatkozó konkrét követelményeket a kialakított és működtetett 
rendszer belső szabályozásai � a kézikönyv, az eljárások, és az utasítások � tartalmazzák. 

4.2 Minőségügyi rendszer 
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2.3 ábra Egy piacorientált társaság minőségügyi struktúrája [8] 
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2.2.2 A szabványok továbbfejlesztésével kialakított új modell erősségei 

A modellt leíró szabvány összeállítói - a Nemzetközi Szabványügyi Testület TC176 
Technikai bizottsága - öt évente felülvizsgálják azt, az időközben szerzett tapasztalatok 
figyelembevételével a további fejlesztés érdekében. Az első ilyen átvizsgálás alkalmával 
néhány megfogalmazásbeli pontosításon túl érdemi változást nem hajtottak végre. A 
soronkövetkező felülvizsgálatot a 90-es évek legvégén hajtották végre, amelynek 
eredményeként jelen disszertáció írásának időszakában végzik az új szabvány 
véglegesítésének záró műveleteit. A 2000-év végén jelent meg egy új, a 2.4 ábrán 
bemutatott minőségmodellnek a szabványkritériumokban való megfogalmazása. Az új 
minőségbiztosítási modell strukturáltabb és folyamat orientáltabb megközelítést alkalmaz.  

 

 

2.4 ábra A továbbfejlesztett általános minőségirányítási modell 

Az új modell alapján készített szabványtervezet első olvasásra csupán marginális, 
alig észrevehető változtatáson ment át, alapos elemzés után azonban megmutatkoznak 
számottevő eltérései. Eltekintve a szerkezeti megjelenés � tagolás, tördelés és számozás � 
változásain a korábban meglévő alapkritériumokat csaknem szó szerint megtaláljuk az 
egyenlőre DIS ISO 9001:2000 azonosítóval jelölt tervezetben. A lényeges változás, hogy a 
korábban sem műveleti, sem logikai sorrendet nem követő fejezetek helyett egy 
folyamatszervezési szempontból csoportosított, és logikailag strukturált rendszer vázát 
adják az egymás után következő pontok.  

Rendkívül pozitívnak tartom azt a szigorítást, amelyet az új modell a cél kitűzése terén 
tesz. Egyértelmű követelményként jelenik meg az objektíven mérhető, számszerűsített 
minőségügyi célkitűzés. 
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Minőségbiztosítási rendszerek kiépítése és tanúsítása során szerzett személyes 
tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy a rendszert működtető cégek tíz 
százaléka sem tudná megmondani, mit vár a működtetéstől, milyen eredmény 
elérése érdekében áldoz erőforrásokat rendszerére. Hangzatos és általános 
megfogalmazásokba burkolt minőségügyi célok mögé nagyon ritkán tudnak a 
vállalkozások bármilyen számszerű eredményt állítani. Sokkal inkább presztízs, 
hírnév, és egyfajta kiváltságos állapot elérésének vagy megtartásának tűnik egyes 
rendszerek működése, mintsem egy célszerűen és tudatos elérni kívánt eredmény 
érdekében végzett erőfeszítések harmonizálásának. Ezt támasztja alá az is, hogy a 
cégek domináns része valójában nem alkalmaz semmilyen kiértékelő, vagy 
statisztikai módszert, amely megmutatná állapotát és eddig megtett útját. Erre már 
nem kívánnak további erőforrásokat áldozni. A ténylegesen végzett kimutatásaikat 
pedig nem tekintik a rendszer elemének, azokat csak nagyon ritkán tárják fel, s még 
az is jó, ha egyáltalán vannak ilyenek. Ilyen megfontolások miatt tartom nagyon 
pozitív változásnak a mérhető cél kitűzésének kötelmét. 

Szintén a pozitív változások közé sorolható, hogy a korábban nagyon merev értelmezési 
módra lehetőséget adó mérőeszközök hitelesítésének / kalibrálásának követelménye 
megváltozott. Főként egyes szolgáltatások területén a gyakorlattal, a vevői elvárásokkal ez 
sokkal inkább összhangba került.  

A szabvány dokumentálási követelménye is csökkent. Nem vár írott eljárást minden 
tevékenységre. Ezt ésszerűen felhasználva, lehetőség nyílik a rendszerek egyszerűsítésére, 
áttekinthetőbbé, kiismerhetőbbé tételére.  

A kedvező változások közé sorolható, hogy az új modellben fontosabb szerepet kapnak a 
dolgozók. A megfelelően képzett emberi erőforrás hatékony felhasználása különösen 
fontos a szolgáltatások területén. A kiadásra váró átdolgozott szabványban a 
munkakörnyezet � beleértve az ergonómiai, higiéniai, munkabiztonsági kényelmi 
szempontokat is � kialakítása és fenntartása valamint az elvégzett képzések 
hatékonyságának vizsgálata a minőségmodell megfelelésének alapkritériuma.  

Jelenleg több mint 2300 - az előzőleg bemutatott minőségmodell szerint tanúsított - cég 
néz az átállás elé, és számuk napról napra nő. A tervek szerint az átállásnak 2003-ig kell 
befejeződnie, az 2.5 ábra szerint.  
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2.5 ábra Minőségirányítási rendszerek átállásának terve 

2.2.3 Szabvány szerint kiépített rendszerek értékelése  

Az új tervezetben helyet kapott pozitív változások mellett is marad még számos olyan 
pont, hiányosság a modellben illetve annak alkalmazási gyakorlatában, amely legalábbis 
elgondolkodtató.  

Pontosan a legfontosabbnak tűnő területen az ügyfeleknek / megbízóknak nyújtott 
szolgáltatás végzésében gyakran felületesek és szakmai, vagy szervezési fejlődést 
nélkülözők a rendszerek. Másik gyakori hiba, hogy a külső segítséggel rögzített 
módszereket és szabályokat a munka végrehajtói nem értik, irányítói nem ismerik.  

Az elvileg azonos kritériumoknak megfelelő minőségrendszerek megítélésének 
szubjektivitása még mindig erős. Ez önmagában nem lenne probléma, amennyiben az 
észrevételek mindig szakmai jobbítást céloznának, és ritkábban kapnának hangot benne 
individualista elgondolások és értelmezések.  

Összegzésképpen a megítélése mégis kedvező, mert a modell széles körben alkalmazható, 
minősítése külső megítélésen alapszik, standardizált kritériumnak való megfelelőség a 
feltétele, szakmai tartalommal kiválóan megtölthető keretet ad, csak önmagában kevés és a 
változóban lévő terminológiától eltérően �nem biztosítja� mindig A MINŐSÉGET.  

A standardizált minőségmodell a logisztikai szolgáltatást nyújtók között � hasonlóan 
bármely más tevékenységi területhez � nagy számban került alkalmazásra főleg a nyugati 
nagy cégekkel vevői vagy tulajdonosi kapcsolatban álló vállalatoknál. Ezt a kedvező 
folyamatot azonban beárnyékolja az erre a tevékenységre kiépült üzletág nem mindig 
egyértelműen pozitív szakmai hatása, - túlformalizát, sablonos, esetenként 
adminisztrációba vesző megoldások - és az ebből fakadó belső szakmai megítélés.  

Rendszerek auditja ISO 9001/2/3 : 1994 szerint

Meglévő rendszerek megújítása

Audit DIS 9001:2000 szerint, audit ISO 9001:2000 szerint

Új tanúsítványok ISO 9001:2000 szerint
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2.3  Minőségi díjak odaítélésének alapjául szolgáló modellek 

A minőségügyi programok a kilencvenes évek elejétől világszerte nemzeti ösztönzést 
kaptak. A fejlett gazdasági országok kormányai olyan díjakat alapítottak, amelyeket az 
adott országban működő, előre meghirdetett szempontok szerint értékelt, kiemelkedő 
minőségügyi eredményeket felmutató vállalatok nyerhettek el16. A minőségtanúsítványt 
szerzett cégek új, szigorúbb megmérettetésre vágytak, hogy kimagasló eredményeiket 
elismertessék, így szép számmal csatlakoztak az új mozgalomhoz. 

2.3.1 Amerikai minőségi díj  

A díjak közül kiemelkedik az úttörőnek számító MMaallccoollmm  BBaallddrriiggee  NNaattiioonnaall  QQuuaalliittyy  
AAwwaarrdd,,  aazz  AAmmeerriikkaaii  Egyesült Államok Kongresszusa által 1987-ben alapította minőségi 
díj. A világ fejlett országaiban nagy elismerést kivívott díjat � amely nevét M. B. néhai 
kereskedelmi miniszterről kapta - minden évben az Amerikai Minőségbiztosítási Tanács 
ítéli oda. Három kategóriában versenyeznek a pályázók. Külön értékelik a szolgáltató 
cégeket, külön a kisvállalkozásokat, és külön a nagy gyárakat. Kategóriánként maximum 
két díjat adnak ki évente a 2.1 táblázat szerinti bontásban maximálisan megszerezhető 
1000 pontból legtöbb elérő cégeknek17.  

2.1 táblázat  Az amerikai minőségi díj értékelési rendszere 

Vezetés 90 pont 
Információ és elemzés 75 pont 
Stratégiai minőség-tervezés 55 pont 
Emberi erőforrás menedzsment és fejlesztés 140 pont 
Folyamatirányítás 140 pont 
Üzleti eredmény 250 pont 
Fogyasztóközpontúság és fogyasztói 
elégedettség 

250 pont 

Összesen 1 000 pont 
 

A pályázókat szigorú elbírálás alá veti az állami- és magánszektor minőség-szakértőiből 
álló független bizottság. Egy területen megszerezhető pontokból a 2.1 táblázat alapján 
ítélik meg a pályázó által kiérdemeltet. A díj modelljét és pontszámait évente 
felülvizsgálják és továbbfejlesztik, ddee  ssttrruukkttúúrráájjaa  sszzáámmootttteevvőő  vváállttoozzáássoonn  nneemm  mmeenntt  
kkeerreesszzttüüll.. 

                                                 
16 Az első minőségdíjat 1957-ben Japánban hozták létre DEMING DÍJ néven. Ezzel a teljeskörű 
minőségirányítás bevezetésében kiváló eredményt elért vállalatokat jutalmazták. Ez értékelési rendszerében 
még eltért az itt bemutatott díjaktól. 
17 A maximális pontszám 1000, de kevés cég van, amely ennek több mint háromnegyedét képes lenne 
megszerezni. A neves pályázók is általában 400 és 600 pont közötti eredményt értek el.  
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Az amerikai MMaallccoollmm  BBaallddrriiggee  ddííjjhhoozz  hhaassoonnllóóaann  EEuurróóppaa--sszzeerrttee  aallaappííttoottttaakk  mmiinnőőssééggii  
ddííjjaakkaatt,,  mmeellyyeekk  éérrttéékkeellééssii  rreennddsszzeerree  eehhhheezz  hhaassoonnllóó..  AAzz  11999922--bbeenn  aallaappííttootttt  EEuurróóppaaii  
MMiinnőőssééggii  DDííjj  sseemm  aa  tteerrmméékk  vvaaggyy  aa  sszzoollggáállttaattááss  mmiinnőőssééggéétt  ddííjjaazzzzaa,,  hhaanneemm  aa  tteerrmméékkeett  
eellőőáállllííttóó  eeggéésszz  sszzeerrvveezzeett  tteevvéékkeennyyssééggéétt  aa  tteelljjeesskköörrűű  mmiinnőősséégg  eelléérréésséébbeenn1188..    

AA  lleeggiissmmeerrtteebbbb  ééss  nneemmzzeettii  mmiinnőőssééggii  ddííjjaakk  ffőőbbbb  jjeelllleemmzzőőiitt  aa  88..  mmeelllléékklleett  ttaarrttaallmmaazzzzaa..  

AA  mmaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  MMiinnőőssééggii  DDííjj  iiss  aazz  eeuurróóppaaii  mmooddeelllleenn  aallaappuull,,  ííggyy  aazztt  aa  mmaaggyyaarr  ddííjj  ééss  
mmiinnőőssééggmmooddeellll  rréésszzlleetteesseebbbb  iissmmeerrtteettéésséévveell  mmuuttaattoomm  bbee..  AAzz  éérrttéékkeellééssii  rreennddsszzeerrtt  íírrjjaa  llee  aa  
2.2 táblázat..  

 

                                                 
18 Említést érdemel, hogy 1996-os adatok szerint az európai cégek többsége 250-450 közötti, az amerikaiak a 
régebb óta működő rendszernek köszönhetően 450-650 pont közötti eredményeket értek el. A győztes 
európaiak pontszáma 600-750 között volt.   
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2.3.2 Magyar minőségi díj 

A Magyar Köztársaság miniszterelnöke 3/1996. (VI. 19.) ME rendeletével  Nemzeti 
Minőségi Díjat alapított. � A díj elnyerésére belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek 
pályázhatnak.  

A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Minőségi Díj Bizottság egységes elvek szerint bírálja 
el. Az értékelés alapja a pályázatban benyújtott önértékelés, amelynek részletes 
követelményrendszerét és az értékelés menetét a Nemzeti Minőségi Díj Bizottság állítja 
össze. 

A Nemzeti Minőségi Díj Bizottság elnöke által felkért szakértők elvégzik a pályázatok 
értékelését, majd ennek alapján a pályázóknál helyszíni szemlét tartanak. 

A Nemzeti Minőségi Díj Bizottságnak a pályázatok értékelése során figyelembe kell 
vennie a pályázó gazdálkodó egységnél a vállalati vezetés minőség iránti elkötelezettségét, 
a humán erőforrás gazdálkodást, a vállalati célkitűzéseket és stratégiát, az alkalmazott 
értékteremtő folyamat irányítását, a környezetvédelmi szempontokat és az üzleti 
eredményeket.  

 A Nemzeti Minőségi Díjat a kategóriákon belül legjobb eredményeket felmutató 
szervezetek nyerhetik el. Évente összesen négy díj ítélhető oda a termelő és szolgáltató 
szervezetek nagy-, valamint a kis- és közepes vállalkozói kategóriában. 

 A Nemzeti Minőségi Díjjal jutalmazott szervezet egy oklevelet, valamint egy névre szóló 
és keltezett kisplasztikát kap teljesítménye elismeréseként.  

 A Nemzeti Minőségi Díj Bizottság 15 főből áll, úgy, hogy a Bizottságban az ipar, a 
tudomány, az érintett minisztériumok, gazdasági és szakmai kamarák, valamint a 
szakmai érdekvédelmi szervezetek képviselve legyenek. A Bizottság határozatait 
kétharmados többséggel hozza.  

A Nemzeti Minőségi Díjat a miniszterelnök adja át ünnepélyes keretek között minden év 
novemberében a Nemzetközi Minőségi Világnapon. � 

Az európaival harmonizáló magyar minőségi díj értékelési modelljét a 2.6 ábra szemlélteti. 
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2.6 ábra  A magyar minőségi díj értékelési modellje 

Az adottságok és az eredmények értékelésére � az adható pontszámok meghatározásához � 
a 2.3 és 2.4 táblázat került összeállításra19. Az értékelők a táblázatban szereplő öt szint 
egyikét választhatják, vagy az érintett korlátok között interpolálhatnak.  

2.3 táblázat  Adottságok értékelése 

Szemlélet Pontszám Alkalmazás 

Nem kimutatható, nem értékelhető 0%  Alacsony hatékonyságú alkalmazás 
elterjesztés. 

Vannak jelei a jól megalapozott 
szemléletnek, és a megelőzésen alapuló 
módszerek alkalmazásának. A szemlélet 
egy része a mindennapi tevékenység 
részévé vált.  

 

 

25% 

Az összes fontos területet és 
tevékenységet figyelembe véve a 
szemlélet alkalmazásában rejlő 
lehetőségek negyedét használják ki.  

Vannak jelei a jól megalapozott 
rendszeresen alkalmazott szemléletnek és 

 Az összes fontos területet és 
tevékenységet figyelembe véve a 

                                                 
19 Forrás: NMD pályázati útmutató 
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Adottságok   50%   500 pont Eredmények  50%  500 pont



46 

Szemlélet Pontszám Alkalmazás 
a megelőzésen alapuló módszerek 
alkalmazásának. A módszereket a 
hatékonyság érdekében rendszeresen 
felülvizsgálják. A szemlélet a mindennapi 
tevékenység része, tervezése jól 
megalapozott.  

 

50% 

szemlélet alkalmazásában rejlő 
lehetőségek felét használják ki. 

Egyértelmű jelei vannak a jól 
megalapozott rendszeresen alkalmazott 
szemléletnek és a megelőzésen alapuló 
módszerek alkalmazásának, az üzleti 
hatékonyság folyamatos felülvizsgálattal 
való finomításának. A szemlélet a 
mindennapi tevékenységek és a tervezés 
alapvető része. 

 

 

75% 

Az összes fontos területet és 
tevékenységet figyelembe véve a 
szemlélet alkalmazásában rejlő 
lehetőségek háromnegyedét használják 
ki. 

Egyértelmű jelei vannak a jól 
megalapozott rendszeresen alkalmazott 
szemléletnek és a megelőzésen alapuló 
módszerek alkalmazásának, az üzleti 
hatékonyság folyamatos felülvizsgálattal 
való finomításának. A szemlélet 
tökéletesen a mindennapi tevékenységek 
része, példa más vállalkozásoknak. 

 

 

100% 

A szemlélet alkalmazása minden fontos 
területen és tevékenységben 100%osan 
teljesül  

 

2.4 táblázat Eredmények értékelése 

Eredmények Pontszám Kiterjedtség 

Nem kimutatható, 0%  Az eredmények kevés fontos területet és 
tevékenységet érintenek. 

Némelyik eredmény pozitív tendenciát 
és/vagy kielégítő teljesítményt mutat: 
néhány esetben kedvező az 
összehasonlítás a célokkal 

 

25% 

Az eredmények néhány fontos területet és 
tevékenységet érintenek. 

Számos eredmény legalább 2 éve pozitív 
tendenciát,  
vagy állandósult jó teljesítményt mutat. 
Több területen kedvező az összehasonlítás 
a célokkal, néhány területen más 
vállalatokkal. Az eredmények egy része a 

 

 

50% 

Az eredmények számos fontos területet és 
tevékenységet érintenek. 
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Eredmények Pontszám Kiterjedtség 
megfelelő szemléletmódnak köszönhető. 

A legtöbb eredmény legalább 3 éve erősen 
pozitív tendenciát, vagy kiváló állandósult 
teljesítményt mutat. A legtöbb területen 
kedvező az összehasonlítás a célokkal, 
más vállalatokkal. Számos eredmény 
köszönhető a megfelelő szemléletmódnak. 

 

75% 

 

Az eredmények a legtöbb fontos területet 
és tevékenységet érintik.  

Az eredmény minden területen legalább 5 
éve pozitív tendenciát, vagy állandósult 
kiváló teljesítményt mutat. Kitűnő az 
összehasonlítás a célokkal, és más 
vállalatokkal. Számos területen a szakma 
legjobbja. Az eredmények bizonyíthatóan 
a megfelelő szemléletmódnak 
tulajdoníthatók. Kedvező jelek vannak, 
hogy a piaci vezető pozíció fennmarad. 

 

 

100% 

 

 

Az eredmények a vállalat minden fontos 
területét és tevékenységét érintik. 

 

2.3.3 A díjmozgalom értékelése 

AA  mmiinnőőssééggii  ddííjjaakk  eellnnyyeerréésséééérrtt  ffoollyyóó  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  kkiivváállóó  aallkkaallmmaatt  tteerreemmtt  aa  
rréésszzttvveevvőőkk  sszzáámmáárraa  aa  mmiinnőőssééggii  öönnéérrttéékkeellééssrree,,  ééss  mmiinnőőssééggii  sszzíínnvvoonnaalluukk  lleeggffeejjlleetttteebbbbeekkéévveell  
vvaallóó  öösssszzeehhaassoonnllííttáássáárraa..  MMáárr  mmaaggaa  aa  ppáállyyáázzááss  iiss  kkeettttőőss  ppoozziittíívv  hhaattáássssaall  jjáárr::    

--  aazz  éérrttéékkeellééssii  ppoonnttrreennddsszzeerr  ��  hhaa  aa  sszzuubbjjeekkttiivviittáásstt  nneemm  iiss  ttuuddjjaa  sszzáázzsszzáázzaalléékkoossaann  kkiizzáárrnnii,,  ��  
eeggyy  oollyyaann  mmiinnőősséégg  mméérrééssii  eesszzkköözz,,  aammeellyy  sseeggííttssééggéévveell  aazz  aabbbbaann  bbeekköövveettkkeezzőő  hhaattááss  
eellvviilleegg  mméérrhheettőő;;    

��  aa  ppáállyyáázzááss,,  aa  ccééggeekk  kköözzööttttii  vveerrsseennggééss,,  oollyyaann  mmoottiivváácciióóss  öösszzttöönnzzéésstt  jjeelleenntt,,  aammeellyyeett  ��  
eeggyymmáássttóóll  tteelljjeesseenn  kküüllöönnbböözzőő  tteevvéékkeennyyssééggűű,,  ((tteerrmméékkűű))  ccééggeekkrrőőll  lléévvéénn  sszzóó  ��  nneemm  
mméérrggeessíítt  sszzaakkmmaaii  kkoonnkkuurreenncciiaahhaarrcc,,  mmééggiiss  ppoozziittíívv  hhaattáásstt  ggyyaakkoorrooll  aa  sszzeerrvveezzeett  mmiinnddeenn  
ddoollggoozzóójjáárraa..  

A díj elnyerője számára az elismerés kiválóságának tanúsítványa, amit az azzal járó 
fokozott reklámlehetőséggel még közismertebbé tehet. Természetesen gazdasági előnnyé 
transzformálható szakmai előnyt jelent közületi beszerzések szállítóinak kiválasztásakor, 
nemzetközi kooperációba való bekapcsolódáskor. A nyerteseknek is van további fejlődési 
lehetőségük az Európai Minőségi Díj megpályázásával.  

Éppen a kiválóságból adódóan fenntartások is megfogalmazhatók:  
- Mi garantálja, hogy a nyertes az egyszer elért minőségi színvonalat fenn is kívánja, vagy 
tudja hosszabb távon tartani?  
- Mivel a nyerés csak a legkiválóbbaknak adatik meg � akik tevékenysége csak egy igen 
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szűk termékkört fed le - a többi kiváló minőséget elérő pályázó � akiknek termékét 
érdemes lenne használni � széles körben nem válik ismertté.   

Összegzésképpen megállapítható a minőségi díj pozitív ösztönző hatása. Ez vitathatatlan 
mindaddig, amíg annak megszerzése nem kapcsolódik közvetlen üzleti érdekeltséghez. A 
pályázat olyan kiemelkedően magas követelményt támaszt, aminek teljesítése elismerést 
követel20. Az átadó méltóság személyének, és a nyertesek szűk körének is tükröznie kell 
ezt a kiváltságot. 

A minőségi díj mozgalomba történő bekapcsolódás lehetősége nyitott a logisztikai 
szolgáltatók előtt. Értékelésre is alkalmas eszköze ez a TQM szemléletű minőség 
fejlesztésnek. A szolgáltatatás általában külön értékelt kategória, így annak specialitásai 
nem jelentenek megkülönböztetést, vagy korlátozást. A Furness Logistics Belgiumban, 
Federal Express Corporation az USA-ban már díjazott a logisztikai tevékenységéért.  

A minőségi díjak értékelő modelljeiben nemzetközi szakértők több évtizedes tapasztalata 
testesül meg. A modellnek az alapvető jellemzője, hogy nincs szakmai specifikuma � 
általánosan alkalmazható � ami egyúttal azt is jelenti, hogy szakmaspecifikus problémák 
megoldására, ilyen irányú fejlesztésre önmagában nem használható. Vagyis a folyamatot 
képes tökéletesíteni, de magát a terméket csak közvetve. 

Összehasonlítva a minőségbiztosítási rendszerek tanúsító szervezetek által történő 
minősítésével, kijelenthető, hogy a minőségi díj lényegesen nagyobb 
rendszerműködési időt követel meg. Továbbá egy üzletileg nem érdekelt értékelő 
bizottságról lévén szó, értékelése függetlenebb és egységesebb, de sokkal szűkebb 
körű is. Az önértékelés által az értékelésre több idő fordítható, az teljesebb és 
alaposabb egy külső auditnál. A minőségtanúsítványokhoz mérhető széles körben való 
alkalmazása azonban nem lehet számítani. Ennek oka, hogy az évente díjazottak 
száma alacsony, így ez gyakorlatilag csak az üzletileg legkiválóbbak 
megkülönböztetésére szolgálhat.  

2.4  Saját logisztikai minőségmodell 

Az előző (2.2-2.3) pontokban bemutatott modellek számos eleme logisztikai 
alkalmazás szempontjából túlrészletezett. Egyes szabványpontok a szolgáltatási jellegből 
adóan nem tölthetők meg tartalommal, míg más, különválasztott elemek a gyakorlatban 
elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. (pl: ellenőrzöttség jele és a vonatkozó bizonylatok 
kezelése, ellenőrzés és azonosítás; utómunkálandó hibás termék, vagy mérőeszköz csak 
bizonyos területeken lehetséges). Ezek motiválták egy összevonásokkal egyszerűsített 
modell kialakítását. Tapasztalataim alapján a logisztika minőségét befolyásoló tényezőket 
három halmazba lehetne sorolni. Ezekből, mint építőelemekből alakítható ki a �logisztikai 
minőség háza�. (Lásd 2.7 ábra) 

                                                 
20 1995-ban előfordult, hogy a hollandiai bíráló bizottság egyáltalán nem adott ki díjat, mert úgy ítélte meg 
hogy a pályázatok színvonala esett a korábbi évekéhez képest, és a díj színvonalának megőrzése fontosabb.  
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Folyamat szervezés

Tárgyi eszközök minősége

Emberi tényező

 

2.7 ábra  A logisztika minőségét befolyásoló tényezők egymásra épülése 

A választott technológiához szükséges tárgyi eszközök minősége jelenti a kiindulás alapot. 
A humán erőforrások megfelelősége a második szinten egy tartóoszlop csoportot képez, 
amire ráépülhet a harmadik szint, vagyis a folyamat szervezettség. A �ház�-ban folyó 
tevékenység megszervezettségen múlik, hogy mindenki tisztában van-e feladatával, 
teendőivel, a betartandó utasításokkal és határidőkkel. 

Ahhoz, hogy a szervezésre fordított munka hatékony, eredményes lehessen, az 
információ átadásán túl biztosítani kell a személyi és tárgyi feltételeket is. Nézzük meg 
részleteiben mit is tartalmaznak ezek. 

2.4.1 Tárgyi eszközök minősége, termelőeszközök megbízhatósága 

A logisztika minőségét vizsgálva a 2.7 ábra szerinti három területen különböző 
módszerek, technikák felhasználásával lehet az elért minőségi színvonalat kvantitatív 
mutatókkal mérni, illetve javítani.  

A logisztika jellegzetesen eszközigényes tevékenység, ezért a minőségéről 
kialakított képben fontos részt képvisel az egyes eszközök minősége, üzemképessége, 
megbízhatósága. Ezek az eszközök a következők:   

- szállító eszközök21  
- raktározási berendezések  
- anyagmozgató berendezések   
- csomagoló berendezések [58].  

Egy logisztikai folyamat megbízhatóságának eszközszempontú vizsgálatában az egyik fő 
kérdés, hogy milyen mélységű bontásban célszerű vizsgálni a működőképességet. Egy 
fontosabb alkatrész, egy teljes gép (jármű), vagy az egész vizsgálati szempontból homogén 
- egy teljes feladat ellátására alkalmas - gépcsoport legyen az �elemi egység�. Bármilyen 
vizsgálati egységet is választunk, az eszközminőséget az határozza meg, hogy fizikailag 

                                                 
21 Nem tartoznak ugyan az eszközökhöz, de mindenképpen meg kell említeni az eszközök által igénybe vett 
infrastruktúrát, útvonalak, pályák, irányító rendszerek állapotát is. 
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elvégezhető-e a feladat a rendelkezésre álló eszközökkel, vagy nem. Ezen belül további két 
szempont létezhet:  
- az eszköztípus fizikai alkalmassága (teherbírás, hossz, szélesség, magasság, 
temperálhatóság, stb...)  
- a konkrét gép műszaki állapota, működőképessége, megbízhatósága (géphiba miatti 
kieső, vagy hibás teljesítés) 

A kiválasztott elemeknek egyenkénti megbízhatóságából, és a köztük lévő kapcsolat 
feltárásából a megbízhatóságelmélet felhasználásával adható megalapozott jellemzés. Az 
eszközpark minősége jól jellemezhető az alábbi műszaki, statisztikai paraméterekkel. 

− életkor, futásteljesítmény 
− várható élettartam 
− meghibásodások közötti átlagos idő  
− javítások átlagos időtartama  
− meghibásodási ráta (meghibásodás bekövetkezésének valószínűsége adott 

pillanatban) 

Gyakorlati tapasztalat, hogy a logisztikai tevékenységek során leggyakrabban 
használt gépipari eszközök életkorra vetített meghibásodási valószínűségét jól lehet 
közelíteni az exponenciális eloszlással. A meghibásodási valószínűség (meghibásodási ráta 
λ) időbeni változásának tapasztalati görbéjét mutatja be a 2.8 ábra22. [57], [42] 

 

2.8 ábra A meghibásodási ráta jellegzetes, ún. kádgörbéje 

A korábbi tényadatokra építve, a megfelelő paraméterű eloszlásfüggvények 
alkalmazásával válnak tervezhetővé, megalapozottá a karbantartások és gépcserék. A 
statisztika és a valószínűségszámítás alkalmazását kellően nagy mintákra vonatkozó 

                                                 
22 Megjegyzés: λ - meghibásodási ráta - egy olyan [0;1] intervallumba eső változó, ami az élettartam miden t 
pillanatában megadja annak valószínűségét, hogy a berendezés meghibásodik.  
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adatokra építve, a gyártók általában elvégzik, és az üzemeltetőknek már megadják 
termékük célszerű használhatóságának idő, illetve teljesítmény tartományait. Sajnos, 
nem teljeskörűen. Üzembiztos eszközpark csak tervezett szemléken alapuló megelőző 
karbantartással alakítható ki, mivel egyes cserék, felújítások használati 
körülményekkel súlyozottan igénybevétel függőek.  

Jelen értekezésnek nem célja további, részletesebb megbízhatóságelméleti ismeretek 
feltárása, mert a vizsgált minőségi témakörön belül ez kétségtelenül fontos, de csak szűk 
területet fed le. Ez a tudományág már évtizedek óta művelt, irodalma elég részletesen 
kidolgozott. Az ide vágó források bőségesen szolgáltatnak olyan paramétereket, 
összefüggéseket, modelleket, amelyek részletes műszaki jellemzésre felhasználhatók.  

[2], [11], [15], [39], [42], [53], [78].  
 

2.4.2  A humán erőforrás szerepe a minőségben 

A logisztikai rendszerek kevés kivétellel ember-gép rendszerek. Így természetes, 
hogy a minőségjavítási projektek döntő hányadának fókuszában valamilyen fajta képzés, 
továbbképzés, egyfajta elkötelezettség és vállalati kultúra meghonosítása áll. Minden 
vállalatnak fel kell ismernie az embereiben rejlő tanulási, gondolkodási, innovációs 
lehetőségeket és azoknak korlátait is.   
�A dolgozók nem jelentik a vállalat vagyonát, nem is egyszerű alkatrészei a szervezetnek, 
de semmi sem történhet nélkülük. Még a legkorszerűbben felszerelt vállalatnál is bármiféle 
újítást csak az emberek indíthatnak el.� [50] 

Akár logisztikáról, akár valamilyen más területről legyen is szó, a 
minőségprojektek minden fajtájának - TQM (Total Quality Management), QMS (Quality 
Managment System), QIP (Quality Improvment Process), NQA (National Quality Award) 
vagy EQA (European Quality Award) � valamint az ISO 9000 tanúsítványok 
megszerzésének alapvető célkitűzése a változás, a folyamatos javítás, tökéletesítési 
törekvés. Ebből következik, hogy az emberek mindig kulcsszereplők, akikkel a �megfelelő 
megválasztott kommunikáció� útján kell kapcsolatot teremteni 

Korszerű vezetési módszerek alkalmazásával és a hibaelemzésekkel 
meghatározhatók azok a munkaszervezési, irányítási, ellenőrzési szempontok, amelyek 
nélkülözhetetlenek a jó minőség eléréséhez. �A jól képzett személyzet, a helyes vezetés és 
elkötelezettség, a célok mérsékelt száma a döntő tényezők az üzleti siker eléréséhez.� [69], 
[70] 

Az egyes dolgozók tudása, a jó vállalati légkör, a közvetlen, munkatársak közötti 
operatív együttműködés együttesen olyan szinergia hatást érvényesít, - különösen a 
szolgáltató szektorban - amely nélkülözhetetlen eleme a minőségorientációnak. A vezetők 
feladata ennek a szinergia hatásnak a kialakítása és növelése. [13], [52], [92]   
A híres japán minőségügyi tudós Kaoru Ishikawa szerint: 
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�A vezetés során a vállalat fő szempontja az oda tartozó emberek boldogsága. Ha az 
emberek nem boldogok és nem boldogíthatók, a vállalat nem érdemli meg, hogy éljen.� 
[66] 

Az embereket ösztönözni és felkészíteni, segíteni és támogatni kell a minőségjavító 
változtatások során. A leggyakoribb hiba, amit a szervezetek elkövetnek, a változtatások 
bevezetésénél, hogy nem fordítanak elegendő figyelmet alkalmazottaik változási 
képességeire, holott ezek egyaránt lehetnek visszahúzóak vagy előremozdítóak. 

A dolgozóknak az a képessége, amely a változások támogatására és bevezetésére 
való alkalmasságukat jelenti, sok összetevőt ölel fel: empátiát, kapcsolatteremtési 
készséget, tapasztalatot, ügyességet, műszaki ismereteket, megfelelő viselkedést, 
�hozzáállást�, motivációt, figyelemösszpontosítást. Mindez vállalati szinten talán a 
legnagyobb kihívást jelenti, mert szükség van az alkalmazottak magatartásának és 
szaktudásának olyan továbbfejlesztésére, ami képessé teszi őket arra, hogy a változást 
pozitívan szemléljék, és további változásokat tudjanak elindítani saját energiáik és 
innovációik felhasználásával. 

Az olyan vállalatok, amelyek minden szinten fejlesztik alkalmazottaik változásokat 
továbblendítő képességét, előnyös versenyhelyzetbe hozzák magukat. Ez nem könnyű. 
Világszerte sok szervezet van, amely képezi az alkalmazottait, de csalódik, mert az 
eredmények elmaradnak. 

A sikeres képzés és a munkatársak továbbfejlesztésének néhány sajtossága: 

− Fel kell ismerni, hogy sok ember számára maga a tanulás is jelentős változás. Az 
egyéneket fel kell világosítani, hogy mi és miért történik velük. Időt kell szentelni 
arra, hogy a célokat megvitassák velük, és egyetértésre kell jutni azt illetően, hogy a 
tanfolyam idején és azt követően mit várnak tőlük. 

− A képzés határozottan a vállalati célokhoz kötött, és azt úgy alakítják ki, hogy a 
munkatársak gondolkodásának középpontjába kerüljön hozzájárulásuk e célokhoz. 

− A képzést úgy folytatják le, hogy alapos és vizsgával ellenőrzött legyen. A tanulás 
nem cél, hanem a kezdet, az egyéneknek és csoportoknak a megtanultak 
alkalmazásában segítségre van szükségük. A képzés előtti megbeszélést folytatják a 
tanfolyam végén, majd időről időre tartanak ilyeneket. 

− Többféle módszert alkalmaznak az osztálytermi képzéstől és gyakorlástól a csoportos 
megbeszélésekig  vagy a tanulmányi utakig, amelyek lehetőségeket adnak az ötletek 
cseréjére, a sikerek megismerésére. 

− A tanulási alkalmak - legyenek azok tantermi foglalkozások vagy tanulmányutak - 
izgalmasak, érdekesek, ösztönzőek és követelményt támasztóak. 

Egyes vezető multinacionális vállalatok olyan lehetőségeket is nyújtanak 
alkalmazottaik képzésére, amelyek nem csak szakmai szempontból lehetnek hasznosak 
számukra, hanem személyi szempontból is. Fő cél a téma megismertetésén túl a folyamatos 
fejlődés. Az állandó kihívás, hogy további új megoldási lehetőségeket is keressenek, és 
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azokat munkájuk során figyelembe is vegyék, kialakítja a helyes magatartást abba az 
irányba, hogy a szervezeten, annak működési folyamatain javítsanak. 

Bár léteznek kiugró tehetségű �ötletemberek�, mindenkiben van alkotóképesség. 
Az olyan vállalatnak, amely állandó javításra törekszik, teljes munkaerőgárdája 
alkotóképességét �hadrendbe kell állítania� és ösztönöznie kell. A minőségügy története 
jól példázza, hogy az ipari területeken számottevően, a szolgáltató szektorban viszont 
egyértelműen dominánsan a humán tényezőé a főszerep a minőségjavító projektekben. [3], 
[58], [70], [81], [110] 

A szolgáltatás mindig személyhez kötődő. Két vagy több személy kerül kapcsolatba 
egymással a feladat megoldása, a megbízás teljesítése során, akik között lényeges 
kulturális különbségek lehetnek. Ez gyakran konfliktusok, elégedetlenség, rossz image 
kialakulásának forrása lehet. A kedvezőtlen kép kialakításának, a túlzóan negatív minőségi 
besorolásnak a hátterében gyakorta ez húzódik meg. Ez pedig hosszú távon egyes piaci 
pozíciók gyengüléséhez vezethet. Kiemelt fontosságú tehát, hogy a vevők elégedettségét 
szem előtt tartva a szolgáltató vállalat a minőségügyi programjába az emberi érintkezés, 
kapcsolattartás fejlesztését is beépítse. Ehhez vizsgálni kell, hogy a munkatársak 

− hányféle módon, milyen időkben elérhetők?  
− hogyan, milyen nyelveken képesek kommunikálni? 
− hol és hogyan, meddig várakoztatják az ügyfelet? 

Megannyi fontos kérdés egy szolgáltató esetében. A dolgozók képzése is két elkülönülő, de 
egymásra épülő témában történhet: 

− speciális szakmai továbbképzés, ismeretfejlesztés, gyakorlat, új technikák elsajátítása 
− PR ismeret, kommunikáció tréning, kapcsolatfejlesztés, konfliktuskezelés, 

vevőorientáció 

Az előbbi inkább csak a szakembereknek szánt, az utóbbi szélesebb körben mindenkinek, 
aki az ügyféllel kapcsolatba kerülhet. 

A szolgáltató sikeressége hozzávetőlegesen 70%-ban a stíluson, a megjelenésen, a 
kapcsolatteremtésen és kommunikáción múlik. Magát a tevékenységet illetően ritkán tud 
egy szervezet jelentős szakmai vagy anyagi előnyt kínálni. A kommunikáció, a 
kapcsolattartás terén viszont ezer apró figyelmességgel tudja kivívni a megrendelő 
elégedettségét.  

A logisztikai szolgáltatás jellegzetesen olyan terület, ahol az ár fontos ugyan, de ha 
valaki versenyképes akar maradni, akkor partnerének személyes elégedettségére különösen 
nagy hangsúlyt kell fektetnie. Ez azért nagyon nehéz, mert minden vevő, illetve az azt 
képviselő személy másként lép fel, mást vár el, mást értékel jónak, illetve rossznak. Nem 
elég, hogy a termékek egyediek, de ha azok véletlenül azonosak lennének is a különböző 
vevők miatt biztos, hogy mindegyik kapcsolatteremtés, kiszolgálás, elvárt bánásmód, 
viselkedés eltérő.  
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Mindezek szem előtt tartásával a lényeg az hogy �a rendszert vagy a tevékenységet kell 
mérni, nem az embereket. Az emberek csak részei a teljesítményrendszernek.� E. 
Deming  

2.4.3 Folyamatok minősége, szervezettsége 

 Egy rendszer megfelelő működésének csak előfeltétele az elemek megfelelősége, 
de nem a garanciája. Amint a minőségbiztosítás magába foglalja a minőségellenőrzést, 
hasonlóképpen a folyamatok szervezésének színvonalát az önállóan, önmagukban jó 
eszközökre és megfelelő dolgozókra kell alapozni. A logisztikai tevékenységek komoly 
szervezést, koordinálást igényelnek. A helyes technológia megválasztása, a műveletek 
közötti átválthatóság hatékony kezelése, a teljes folyamatot átfogó információs rendszer 
felállítása és működtetése, a műveletcsoportok lehatárolása, a tevékenységet segítő 
szervezeti felépítés - hierarchia és felelősségi rendszer - kialakítása szervezettség kérdése. 
[30], [108]. A modellnek ez az eleme kiemelkedő szerepet játszik. Bármely tevékenység 
végzésének folyamata csak akkor lehet zavartalan vagy minőségi jellemzőkkel leírtan 
megfelelő, ha annak minden alkotóeleme olyan. Ha a logisztikai folyamat elégedettséget 
kelt a megbízóban, akkor szükségszerűen elégedett kell legyen a technikai feltételekkel és 
a vele kapcsolatba kerülő dolgozókkal is. Ha adódtak is esetleg folyamat közben hátráltató, 
kedvezőtlen megítélést kiváltó események, a folyamat irányítójának, a szervezés 
felelősének azt korrigálnia kellett tudni. (gépet, dolgozót helyettesíteni, hibát elhárítani, 
panaszt gyorsan orvosolni). Ez egy lehetséges példa, hogy a magas színvonalú 
szervezéssel, jó szakmai irányítással még egyes alaphiányosságok is kiküszöbölhetők. 
Ennek fordítottja azonban nem lehetséges! 

Ha egy folyamatnak a szervezése megalapozatlan, eszközök dolgozók összerendelése 
célszerűtlen, a döntések meghozatala vagy végrehajtása késedelmes, akkor a modern, 
gyors, megbízható eszközök sem képesek minőségi szolgáltatást nyújtani. Az eredmény 
késedelmes teljesítés, többletköltség, megbízói elégedetlenség, dolgozói bizalomvesztés 
lehet. Ez alapján belátható, hogy jól működő folyamat csak stabil alapokon nyugvó 
hatékony szervezés eredményeként áll elő. A szervezhetőség kritériuma pedig az 
elgondolások emberi és technikai együttes megvalósíthatósága. Így a minőségmodellnek 
ezzel az elemével részletesen foglalkozva implicit módon az egész tevékenység minőségét 
meghatározhatjuk. A szervezettség pedig alapvetően megnyilvánul abban, hogy a 
logisztikai tevékenységeket milyen gyorsan, rugalmasan, a kapacitások milyen 
kihasználtsága mellett sikerül ellátni. Ezek a jellemzők leginkább a megbízók 
megtartásának képességében, az erre szorosan kiható költség és időparaméterekben 
tükröződnek.  
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Minőségfejlesztő technikák egész sora alkalmazható logisztikai szolgáltatások 
szervezettségének javításához. 

Benchmarking 
TQM (Total Quality Management)  
ISO 9002 szabvány alkalmazása   
BPR (Business Process Reengineering)   
SPC (Statistics Process Control), �  

A felsorolás főleg azt hivatott bemutatni, hogy az utóbbi néhány évtizedben 
hányféle, a folyamatok minőségét fejlesztő, mérő módszer jött létre annak eredményeként, 
hogy felismerést nyert e terület fontossága. A két kulcsszó, amely itt a folyamatokban a 
minőséget jelenti a standardizálás és a reprodukálhatóság. A standardizálás eszköze az a 
szabályozás, amelyet a cég célszerű működési rend kialakításával rögzít, tudatosít. Ezt a 
szabályozott, algoritmizált működést segítik, tehetik hatékonnyá az integrált informatikai 
rendszerek. A standardizálás célja a reprodukálhatóság, vagyis az, hogy a szabályozások 
alapján az adott szolgáltatást ugyanabban a minőségben bármikor elő lehessen állítani. A 
fejlődés lehetősége, hogy a rögzített szabályozáson - a hibákból tanulva - változtatni 
lehessen, s így már egy jobb, sorozatban nyújtható szolgáltatást kínáljon a cég.  

A szervezettségre, szabályozottságra nagyon nehéz bármilyen általános 
szempontot, vagy mértéket találni. A logisztika területére (még) nem alkottak önálló, 
szakmaspecifikus kritériumrendszert, de elképzelhető, hogy ez nem is lenne célszerű az 
elvárások, követelmények nagyfokú diverzifikáltsága miatt. Az előzőekben felsorolt 
általános eljárások alkalmasak lehetnek ezen a szakmai területen is a folyamatminőség 
leírására, javítására. Minden javítás és fejlesztés azonban csak akkor lehet eredményes ha 
mérhetőségen alapszik. Különösen igaz ez a szervezés, irányítás terén. 

�Ha nem tudod mérni, irányítani sem tudod� Lord Kelvin 

A következő fejezetben megvizsgáljuk a logisztikai folyamatok minőségének, 
szervezettségének mérési lehetőségeit. 
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3. Logisztikai folyamatok minőségmérése és fejlesztése  

3.1 Minőségszabványok és díjak mérési vonatkozásai 

A szabványok alapján kiépített minőségrendszerek nagyon változatos képet 
mutatnak. A minőség szervezeten belüli mérésére a helyesen kialakított minőségjellemzők 
szolgálhatnak. Mivel azok meghatározása és mérése nem egységes, megalapozott, külső 
összehasonlításra nem biztos, hogy alkalmasak. A modellben megfogalmazott 
követelményeknek való megfelelés már önmagában is két csoportra osztja a cégeket:   
     - a követelményeknek igazolhatóan eleget tevő és  
     - a minősítésre nem vállalkozó, vagy elvárásokat nem teljesítők csoportjára.   
Ez a differenciálás a minőség-meghatározás első objektív �mérése� lehet. Sajnos további 
differenciálásra ez a modell nem ad lehetőséget. A jelenleg használatos, Magyarországon 
1996-ban honosított szabvány még kötelező kritériumai között sem említi a minőségnek, 
vagy az azzal szoros kapcsoltban álló vevői elégedettségnek a mérését. Az általam ismert 
rendszerekből a mérhető célkitűzések általában hiányoznak, vagy az erősen vitatható, 
közhelyszerű vevői reklamációk számára korlátozódnak. 

A fenti tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a minőségtanúsítványok egy két értékű 
minőségskálán való besorolást lehetővé tesznek, de ennél precízebb minőségmérésre 
általában nem alkalmasak. 

 

A minőségi díjak pontozáson alapuló értékelési rendszere differenciált minőségmérést 
tesz lehetővé. Ez a pontozási rendszer nem csupán a termék minőségéről, hanem a cég 
�üzleti kiválóságának� szintjéről ad képet. Az önértékelésen, majd a külső értékelő zsűri 
rögzített besorolású skálán való értékelése elfogadható objektivitású. A pontokban 
kifejezett fizikai és gazdasági jellemezők azért célszerűek, mert alkalmazásukkal jól 
összesíthetők bármilyen működési területen tapasztalt minőségi állapotok (a tényleges 
szolgáltatás, a humán erőforrás jellemzők és vevői elégedettségi mutatók). A pontozásos 
rendszer a megszerezhető maximális pontszám kellően magasra választásával � 1000 pont 
- elegendő lehetőséget ad differenciálásra.  

A pontok lehetőséget adnának az azonos tevékenységű cégek üzleti, általános 
működési minőségének összehasonlítására, egyfajta benchmarkingra. Ez a mérési módszer 
jelenleg a logisztikai szolgáltatóra főként azért nem alkalmazható megfelelően, mert a 
minőségi díj mozgalmakba nagyon kis számban vettek részt, így nincs meg a viszonyítási 
alap.  

Számos előnye mellett a pontozásos minőségmérésnek hiányossága, hogy a 
szakmailag gyengébb területek meghatározásában nem ad hathatós segítséget. A képzett 
pontérték a szakterületenkénti minőségméréshez túl komplex, túl összevont. Csak abban az 
esetben képes segíteni a minőségfejlesztésben, ha az egyes területek részpontszámai is 
ismertek, és megmutatják, hol a legkisebb a megszerzett pontok száma az elméletileg 
elérhetőhöz viszonyítva.  

A pontrendszer valódi mérésre alkalmas, de általánossága és összevontsága az itt 
említett szakmai szempontból gyengeségként is felfogható.  
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3.2 Multiparaméteres mérés  

A logisztika olyan összetett folyamat, amelyben az önmagukban magas minőségi 
szintet elérő tevékenységek nem állnak össze feltétlenül minőségi folyamattá. A logisztika 
minőségének mérésére vonatkozó igény egyetlen műszeres méréssel nem megvalósítható. 
Ezért a minőségi jellemezőket a következő három területen célszerű számba venni:  

- logisztikai eszközök minősége,  
- a szolgáltatás emberi tényezői, management milyensége,  
- részfolyamatok minősége.  

Az eszközök � szállító, csomagoló, anyagmozgató, raktározási eszközök - minőségének 
mérése a következő mutatók meghatározásával lehetséges:  

- teherbírás, teljesítőképesség,  
- korszerűség (az eszköz kora),  
- környezetvédelmi besorolás (szállítóeszközöknél),  
- teljesítmény,  
- fajlagos teljesítményköltség,  
- javítás, üzembentartás fajlagos költsége,  
- hibamentesség, meghibásodási ráta. 

Nem tartozik közvetlenül az eszközök minőségéhez, de használhatóságukhoz 
elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik a közlekedési utak kiépítettsége. Ennek mérőszámai: 

- a hosszúság   
- az átbocsátó képesség  
- irányító és biztonsági rendszerek kiépítettsége   
- a forgalomirányítás automatizáltsága. 

A részfolyamatok minőségmérő mutatói: 

- a művelet elvégzésének átlagos sebessége (árutovábbítás, ki- be- átrakás, 
csomagolás), 
- eszköz kiállítási idő,  
- kapacitás kihasználás,   
- árukár (a szállításban fajlagos egységre vetítve),  
- időegység alatt teljesített megbízások száma,  
- fajlagos élőmunka ráfordítás. 

A harmadik terület, a szolgáltatás menedzsment, lehetséges mérőszámai: 
- az ügyfelek, megbízások száma időegység alatt,  
- állandó, szerződött partnerek aránya, és változása,  
- a reklamációk abszolút és fajlagos száma időegység alatt,   
- az informatikai ellátottság (gépek száma, processzor típus),   
- az új dolgozók aránya, kilépők aránya [58]. 

Értékelés: Ezek a mutatószámok együttesen � az előző pontokban említettekkel - 
szintén alkalmasak a minőség mérhetővé tételére. Alkalmazásuk, főleg összetett logisztikai 
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rendszerek esetében azért előnyös, mert sok szempontra kiterjedően alkalmasak objektíven 
mérni a logisztikai folyamat minőségét. Az itt felsorolt mutatók meghatározásával nem 
csak egy globális, összehasonlításra alkalmas képet lehet alkotni a logisztikai 
szolgáltatóról, hanem analitikai vizsgálatok is elvégezhetők. A multiparaméter 
alkalmazásának előnye, hogy segítségükkel meghatározhatók azok a területek, amelyeken 
a minőségjavítás beavatkozást igényel. További előny, hogy a minőségfejlesztésre tett 
erőfeszítések eredménye is objektíven mérhető a megváltoztatni kívánt mutató változásán 
� és esetleges más területeken okozott változásokon - keresztül. A differenciálhatóság, az 
objektivitás megtartásával is nagy, így alternatív lehetőségek összehasonítására kiválóan 
alkalmas.  

Alkalmazásuk nehézsége és jelentős korlátja azonban, hogy a paraméterek 
számottevő része sok cégnél nem értelmezhető, vagy az adatok nem ismertek, nem 
meghatározhatóak. A multiparaméteres minőségmérés másik negatívuma, hogy a 
minőséget megítélni kívánó vevőtől széleskörű szakmai ismeretet követelne meg, pedig a 
szolgáltatás igénybevevői általában a könnyen, gyorsan és egyszerűen értelmezhető 
jellemzőt részesítik előnyben.  

Mindezek alapján ez a mérési módszer elsősorban belső vizsgálatokra, önértékelésre, 
és analízisre használható. Célszerű azonban kialakítani egy olyan minőségmutatót, amely 
lehetőleg minél több, itt felsorolt paramétert tud a mérhetőség megtartásával összevonni, 
együttesen jellemezni.  

3.3 Komplex paraméteres értékelés 

A gyakran előforduló, egy-két műveletre korlátozódó logisztikai tevékenységek 
esetében azonban nem célszerű ennyi paramétert külön-külön figyelembe venni. A 
mérőszámok összevonási lehetőségének vizsgálatához tekintsük kiindulási alapnak a 2. 
fejezetben felállított minőségmodellt (2.7 ábra). Annak vizsgálatakor arra a következtetésre 
jutottam, hogy a folyamatszervezés minősége átfogóan magába foglalja a másik két 
tényező minőségét is. Amennyiben tehát a folyamat szervezettségét mérhetővé tudjuk 
tenni, olyan mérőszámot kapunk, amely a logisztika minőségét komplex módon jellemzi. 
Két ilyen paraméter együttes alkalmazására van szükség: az egyik a költség, a másik az 
idő. Ez mindkettő mérhető, a szolgáltatás igénybevevője számára egyszerűen és 
átláthatóan értékelhető jellemző, amelyre csaknem valamennyi, a multiparaméteres 
mérésnél felsorolt jellemző kihat. További összevonás már nem célszerű, mert akkor vagy 
számottevő információt kellene figyelmen kívül hagyni, vagy olyan bonyolult, nehezen 
meghatározható átváltást kellene alkalmazni, ami az objektivitást, vagy az 
alkalmazhatóságot nagy mértékben leronthatná.  

A komplex paraméteres minőségmérés kiküszöböli a multiparaméteres mérés számos 
nehézségét, megtartja a nagyfokú differenciálhatóságot. Értékelési skálák, besorolások a 



59 

pontosságát nem befolyásolják, és az objektivitás kívánalmának is főbb elmeiben eleget 
tesz23.  

Természetesen a logisztika minőségének megítéléséhez nem lehet minden 
szempontot egyszerűen és közvetlenül idő vagy költség tényezővé redukálni. Gondoljunk 
az 1.3.2 pontban már érintett területek közül a következőkre: 

- eszközök esztétikai állapota, 
- dolgozók ápoltsága, udvariassága, 
- precizitás, körültekintés a munkavégzés során, 
- nemzetközi üzleti kommunikáció (nyelvismeret), 
- szolgáltató marketingje.  

Fizikai mértékegység hiányában ezek jobbára csak személyes vevői interjúkkal, vagy 
kérdőívekkel mérhetőek. Ha nem is pontos mérés, de egyfajta visszajelzés a felsorolt 
szempontokról a vevők/megbízók megtartásának képessége, a kapacitások tartós lekötése, 
aminek hatása a termékegységre vetített költségében jelentkezik. 

A fenti gondolatok is rámutatnak arra, hogy a komplex paraméter alkalmazásának 
gyenge pontja, hogy analitikai vizsgálatra közvetlenül nem alkalmas. A pillanatnyi 
minőségi állapotot, és az attól való elmozdulás irányát, nagyságát képes megadni, de azt a 
változást, aminek eredményeként az bekövetkezik nem mutatja ki.  
Lehetővé teszi más szervezetekkel való összehasonlítást, ha a költségek számítása azonos 
módon történik. A gyenge pontok megtalálására, a szervezés területén tett belső 
változtatások hatásának vizsgálatára azonban önmagában nem alkalmas.  

3.1. táblázat  Működési jellemzők kihatása a komplex minőségmutatókra 

Jellemző Közvetítő hatás Költség Idő 
eszközök szűk kapacitása várakozás  ↑ 
eszközök rossz műszaki állapota váratlan meghibásodás  ↑ ↑ 
elavult eszközök (korszerűtlen 
technológia ) 

hosszabb műveleti idő 

nagyobb energiafelhasználás 
 

↑ 

↑ 

nem megfelelően képzett dolgozók több zavar, káresemény  
működés során  

↑  

korszerű informatika hiánya nehezebb szervezhetőség, 
időveszteségek  

 ↑ 

gyenge üzleti kommunikáció kis hatékonyságú piacszerzés ↑  
biztonság, árukezelés és értékvédelem 
hiánya 

gyakoribb árukár ↑  

ügyfélszolgálati hibák, hiányosságok elpártoló ügyfelek, romló 
kapacitás-kihasználás 

↑  

tartalékok teljes hiánya operativitás, szolgáltatási 
készség  csökken 

 ↑ 

                                                 
23 A teljesen egyértelmű és következetes mérhetőség egyes költségátváltásoknál és költségfelosztásoknál 
problémát jelent. A költség számítási módszertől függ, és ahol minden szempont nincs egyértelműen 
meghatározva, ott kimaradhat tényező, vagy más logikus felosztási módszert követhet a számítást végző.  
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Jellemző Közvetítő hatás Költség Idő 
megalapozatlan vagy hibás tervezés, 
szervezés 

túlköltekezés 

megvárakoztatott 
tevékenységek  

↑  

↑ 

ellenőrzések hiánya, működési hibák 
feltárása 

ismétlődő problémák, kis 
hatékonyságú munkavégzés 

↑ ↑ 

Az ismertetett mérési módszerek közül a komplex paraméterrel történő 
minőségmérést tartom célszerűnek alkalmazni, de úgy, hogy a vizsgált folyamat jobb 
megismerése, elemezhetősége és a minőség javítása céljából további jellemző paraméterek 
értékét és változását kísérjük figyelemmel.  

3.4 Mért paraméterek vizsgálata, javítása  

A logisztikai folyamatok minőségének mérése ezzel elméletileg megoldottá vált, de a 
költségek és időszükségletek tényleges meghatározása, magának a folyamatnak a 
lehatárolása, a mérésre alapozva a minőség fejlesztése további problémákat vetnek fel. 
Vizsgáljuk meg legelőször a folyamat határait!  

3.4.1 Vizsgálati egység lehatárolása  

A globalizációval párhuzamosan a logisztikai folyamatok egyre fontosabb szerepet 
játszanak, térbeli kiterjedtségük fokozódik, egyre több elemi logisztikai láncszemből 
tevődnek össze. Számos kis- és középvállalkozás végez fő, vagy kiegészítő 
tevékenységként � például márkaképviseletként, vagy importőrként � raktározást és 
áruterítést. Ezek a cégek többnyire egy, vagy korlátozottan kis számú beszállítóval és 
mindenképpen több, nagyszámú � egymástól függetlennek tekinthető igénnyel fellépő � 
vevővel működnek. Belső logisztikai folyamataikban nincs olyan sok elkülöníthető 
művelet, sem olyan bonyolult logisztikai láncolat, amely tovább bontható lenne elemi 
logisztikai szolgáltatási láncszemre. (lásd 3.1 ábra). Ezeken a helyeken egy elemi 
logisztikai folyamat működik, tekintsük ezt egy logisztikai folyamategységnek.  

Elemi logisztikai folyamategység fogalmán olyan műveletsort � beszerzés, készletezés, és 
elosztás - értünk, amelynek célja egy felhasználói kör � esetleg egyetlen felhasználó - 
meghatározott termékkel, vagy termékcsoporttal való ellátása. Jellemző sematikus vázlatát 
mutatja a 3.1 ábra.  

Elemi logisztikai folyamategység

Gyártó 

F

F

F

F

Beszerzés Készle- 
tezés Elosztás

 
3.1 ábra Egy elemi logisztikai folyamategység 
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Azoknál a cégeknél viszont, amelyeknél a belső logisztikai tevékenység több elemi 
láncszemből tevődik össze, kell legyen egy, - az ellátási láncot meghatározó - technológiai, 
műveleti sor, amelyen az anyag végighalad. Ez, kevés kivételtől eltekintve, sorba kapcsolt 
elemekből áll, hiszen a folyamategységben nem szükséges tevékenységre, vagy eszközökre 
bontani műveleti sort, a terméknek viszont végig kell haladnia az egymás után következő 
részfolyamatokon. A soros rendszerekben tetszőleges helyen ki lehet választani egy elemi 
logisztikai folyamategységet. Meghatározva egy felhasználót - akinek a szempontjából a 
vizsgálatot elvégezzük � a folyamat bármely keresztmetszetében vizsgálható a minőség. 
Az ellátási láncban a megelőző logisztikai egységek minőségének mutatói benne 
foglaltatnak a kiválasztott egység bemenő paramétereiben. Mivel a költségek és az idők a 
folyamat előrehaladtával halmozódnak, a vizsgált egység minőségi jellemzőit hozzáadva a 
bemeneti értékekhez, megkaphatjuk a kiválasztott keresztmetszethez, felhasználóhoz 
tartozó értékeket. Ilyen megfontolások alapján a minőségmérés alapja célszerűen egy elemi 
logisztikai folyamategység. Ha a folyamat több sorba kapcsolt elemi egységből áll, a 
komplex minőségjellemző értékek összegződnek. 

Azokban a kivételes esetekben, ahol a párhuzamosan működő elemeket számításba 
kell venni, - több párhuzamosan működő gép számának csökkenésekor - a 
termékmennyiségre vonatkozó időszükséglet növelésével lehet kalkulálni. A 
párhuzamosság másik lehetséges fajtája, amikor a vizsgálati egység olyan, hogy különböző 
előzetes folyamatok után kell a részegységeknek közös folyamatokon együtt haladnia. 
Ekkor a párhuzamos műveleti idők közül a legkorábbi kezdetétől a legkésőbbi 
befejeződéséig terjedő időt kell a folyamatban figyelembe venni. Költség vonatkozásában 
pedig a részegységek költségeit a vizsgálati egységben való arányuknak megfelelően 
súlyozva célszerű összegezni.  

Kérdéses lehet továbbá a tartalékok figyelembevétele. Egy folyamatban a tartalék 
eszközök/személyek nem jelentenek tényleges párhuzamos ágat egészen addig, amíg 
alkalmazásukra sor nem kerül. Készenlétben tartásuknak azonban mindenképpen 
költségnövelő hatása van, ami a komplex paraméterben is megjelenik.  

3.4.2 Az egy elemi egységből álló folyamat vizsgálata 

Az egy elemi logisztikai folyamategységből álló tevékenység - a 3.1 ábra szerint � 
beszerzésből, készletezésből és vevőknek történő átadásból, elosztásból áll. Látszólag két 
költségelem fogja befolyásolni a minőséget: a szállítási költség és raktározási költség 24.  

Tanulmányaim során számos modellt ismertem meg különböző szállítási problémák 
kezelésére: a gráfelméleti alapokra épülő minimális út meghatározására, 
fuvareszközök és feladatok összerendeléséhez használható sorrendtervezésre, terítő 
járatok körutazásának optimalizálására. Kutatásaim alkalmával további módszereket 
és programokat ismertem meg különböző kezdeti feltételeket teljesítő és korlátozó 
feltételeket betartó szállítási feladatok hatékony segítéséhez. Az általam vizsgált � 
főként nagykereskedelmi tevékenységet folytató - cégeknél azonban más területen 
véltem fellelni logisztikai tevékenységük problémáit. Mégpedig a raktárak és 

                                                 
24 A raktározási költségbe itt bele értendő a be- és kitárolás során felmerülő anyagmozgatás költsége is.  
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készletkezelés területén. Tapasztalataim alapján az ilyen cégeknek sokkal több 
problémát, minőségi és anyagi kockázatot jelent a megfelelő készletgazdálkodás, mint 
az útvonal optimalizálás. Ennek egyik oka, hogy a rövidtávú belföldi szállítás költsége 
a teljes logisztikai költségen belül kicsi (összevetve például a raktárfenntartás és 
nemzetközi szállítás költségelemekkel). Másik oka pedig a termékek korlátozott 
szavatossági ideje. A lejárt szavatosságú termék okozta többletköltség nagyon nehezen 
érvényesíthető.  

A szállítási kapacitás, ritka különleges időpontoktól eltekintve, a hazai fuvarpiacon 
nagy számban jelenlévő vállalkozások megbízásával könnyen bővíthető. A helytelen 
készletezés következményeként előálló áruhiány hatása azonban sokkal nehezebben 
kiküszöbölhető. Ezzel is indokolható, hogy általában az ellátás szempontjából 
nagyobb minőségügyi kockázatot jelentett a készletezés a szállításnál 25.  

Ha a szállítás költség és idő paraméterei ismertek � a minőségmérés szempontjából a 
helyváltoztatás egyéb körülményei (távolság, útvonal, szállítás mód) meghatározóak � 
akkor a szállításból és raktározásból álló folyamat minősége meghatározható. (Ez a 
megközelítés más műveleteknél célravezető lehet!) A készletszabályozás egyszerű 
modellje éppen arra az alapösszefüggésre épül, amely a szállítási és raktározási  
költségeknek az összegét minimalizálja. A készletezés célfüggvénye: 

K = K1+ K2 ! Min    (3.1)  

ahol 
K � a készletezés költsége  

K1� a raktározási költség  
K2� a rendelési költsége  

Célszerű tehát megvizsgálni, hogy ennek a modellnek a segítségével milyen minőségi szint 
érhető elé. (3.1) készletezési célfüggvény egyben minőségi célfüggvény is lehet26, mert a 
folyamat alacsony költsége kedvező szervezési minőséget feltételez.  
A fenti költségösszetevők a szakirodalom alapján következő módon számíthatók: [78]. 

K2 = kr"B / q  [Ft]     (3.2) 

ahol  
kr- a tételenkénti rendelési költség szállításonként [pl. Ft], 

q � a rendelési tétel nagysága szállításonként [pl. karton], 

B � a vizsgált időszakban a fogyasztói igény [pl. karton], 
 

K1 = kk" q/2"T  [Ft]     (3.3) 

ahol 

                                                 
25 Természetesen  bármely termék kezelés, fizikai mozgás során nagyobb sérülésveszélynek van kitéve, mint 
a statikus tárolás alatt, de az ebből eredő veszély relalizálódása általában jóval ritkább. 
26 A komplex logisztikai minőségmérés másik eleme, az idő, itt úgy lép be, hogy ha nincs készleten kiadható 
termék, akkor várakozási idő jelentkezik.  
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kk- a raktározás fajlagos egységköltsége [pl. Ft/karton hónap], 

T � a vizsgált időszak [pl. hónap]. 
A (3.3) összefüggés csak azzal a közelítéssel alkalmazható, ha feltételezzük, hogy az 
átlagos tárolási készletnagyság a rendelési tételnagyság fele 27. (lásd 3.2 ábra) 
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3.2 ábra A készletezései diagram az egyszerű modell alkalmazásához 

Ezekből az alapösszefüggésekből a költségre a következő adódik: 

K = kk" q/2"T+ kr" B / q [Ft]    (3.4) 

A (3.4) egyenletből a rendelési nagyság szerint differenciálva annak figyelembe vételével, 
hogy csak pozitív értékű fizikai mennyiségek értelmezhetők, adódik a minimális 
összköltséget eredményező rendelési nagyság: 
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*     [pl. karton]   (3.5) 

ahol    −*q az optimális rendelési tételnagyság. 

Az (3.5) összefüggés felhasználásával elvileg könnyen meghatározható az optimális 
rendelési ciklusidő ( *t ) nagysága is, ami a T időszak alatti rendelések n számának a kétféle 
felírásából:  

                                                 
27 Az 3.2 ábra alapján ez az egyszerűsítő közelítés logikus, hiszen a qátl alatti hiányzó háromszögek területe 

az egybevágóság miatt éppen azonos a felette levőkével. A teljesíthetősége nem tűnik számottevő 
korlátozásnak.  
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[74], [78]. 

Vizsgáljuk meg egy általánosabb eseten � 3.3 ábra - matematikailag milyen 
kritériumoknak kell teljesülniük, ahhoz hogy (3.3) kapcsán megfogalmazott feltétel igaz 
legyen.  
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3.3 ábra Általános raktározási készlet � idő diagram 

A kiindulási összefüggést erre az esetre írjuk fel és vizsgáljuk meg a kapott kifejezést: 
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A kapott eredményt vessük össze (3.3)-mal 
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Az, hogy minden Qi azonosan 0 a gyakorlatban azt jelenti, hogy a készletszintnek minden 

beszállításkor zérusra kell csökkennie, vagyis a raktár tartalékkészlet nélkül üzemel. A 
feltételezésekből következő kialakulható hiánygazdálkodás kétségtelenül költségtakarékos 
készletezési stratégia, de a tömegfogyasztási cikkek elosztási logisztikájában nagy 
valószínűséggel nem alkalmazható. Nem lehet olyan pontosan meghatározni a kereslet 
nagyságát és időbeni eloszlását, hogy pontosan a rendelés beérkezésére ürüljön ki a raktár. 
A kielégítetlen vevői igény pedig hosszú távon a vásárlói kör szűkülését, a forgalom 
visszaesését okozhatja, ami komolyabb bevételkiesést jelenthet, mint az optimalizálással 
elért megtakarítás.  
Tovább folytatva a gondolatot, azt mondhatjuk, hogy a rendelési tételnagyság 
optimumának vélhetően legalább a (3.5) képlet szerinti értéket el kell érnie, tehát a 
minimumára kaptunk egy közelítő becslést a qátl= q/2 egyszerűsítéssel. 

Az (3.5) képlet alkalmazásának másik problémája a kk költség meghatározása, vagyis az 

egységnyi termékmennyiség fajlagos raktározási költségének megadása.  
Az időegységre vonatkozó raktározási költségek strukturális összetétele - tapasztalatok 
szerint - hasonlít a klasszikus termelési költség összetételéhez. Van egy állandó, 
raktárszinttől gyakorlatilag független összetevője - c -, és egy tárolási kapacitás-
kihasználástól függő komponense f(q).  

K1 = k1·T = [c + f(q) ] ·T    (3.9) 

ahol 
T � a vizsgált időszak hossza  
k1 � egységnyi időszak tárolási költsége 
c � konstans . 

A két összetevő - c és  f(q) - arányát dominánsan a termék jellege, és a raktározás 
technikai, szervezési megvalósítása határozza meg.  
Az állandó költségek a dominánsabbak, ha: 

- nincs lehetőség a raktári kapacitás gyors operatív módosítására  
- ha a kiszolgáló személyzet fix bérű alkalmazotti létszám 
- ha a termék jellege különleges biztonsági intézkedést követel meg  
- ha a tárolási technológia kialakítása során állandó üzemű eszközöket használtak fel  
- ha tárolótér kialakítása, fenntartása nagy beruházási igényű.  

A mennyiségfüggő tag lehet a meghatározó olyan esetekben, ahol: 
- a tárolási kapacitás nagy operativitással gyorsan változtatható 
- ha a kiszolgáló személyzet vállalkozási alapon teljesítménybérben dolgozik 
- ha szakaszos üzemű anyagmozgató eszközöket alkalmaznak. 
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Vizsgáljuk meg a (3.9) egyenlet következő három - a raktározási költségösszetevők relatív 
nagysága alapján megkülönböztetett � esetében a kiindulási problémát, vagyis az 
összköltség minimalizálását (3.1).  

1, A tárolási, raktározási költség döntően mennyiségfüggő, vagyis a tárolt áru mennyisége 
határozza meg 28. 
Ekkor:   K1 ≈ f(q) ·T    mert        f(q) >> c  konstans 

Ebben az esetben számolni kell a tartalékkészlet okozta költségnövekedéssel, továbbá 
azzal, hogy a készletszint időbeni változásának lineáris fogyástól való eltérése q/2-től 
számottevően eltérő átlagkészletet eredményezhet. Ezt az egyszerű modell nem tudja 
figyelembe venni, így a rendelési mennyiségeknek nem a valós optimumát kapjuk (3.5) 
alkalmazásával.  
Ez az eset � ilyen jellegű raktározási költség - a mindennapos logisztikai gyakorlatban 
ritkán fordulhat elő. (Olyan kivételes alkalmakkor, amikor extrém mennyiséget kell 
kezelni, és ez jelenti a feladat nehézségét.)  

2, Második esetben � és ez lényegesen gyakoribb, illetve közelebb áll a gyakorlatban 
előforduló költségjellemzőkhöz � a tárolási költség a kezelt árumennyiség változásával a 
vizsgalati tartományban nem változik számottevően. Ez például akkor valósulhat meg, ha a 
tárolóhely speciális körülményeket biztosít, és a viszonylag magas működési költségek 
mellett van annyi tartalék kapacitása, hogy más szállítási mód, eltérő mennyiség 
alkalmazása esetén is képes fogadni az árut (pl: mélyhűtő raktárba közút helyett vasúton, 
vagy értékcikk, ékszer tárolás ) 
Ekkor 

K1 ≈ C konstans        mert            C=c·T >>f (q) ·T 

Ilyen esetben a teljes készletezési költség optimalizálása (3.1) alapján visszavezet a 
szállítási költség K2 minimalizálására. Ezzel megoldódna q/2 körüli bizonytalanság, de 

eredményként mást kapunk: 
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Ebből viszont az következne, hogy 
00 =∨= Bkk . Mivel egyik sem lehetséges, azt a következtetést kell levonni, hogy ilyen 

célfüggvénnyel ez a feladat nem oldható meg. Itt a minimális készletetési költséghez q-t 
maximálisra kell választani, vagyis a raktár kapacitásával egyezőre. 

3, Harmadik esetben a költségösszeg állandó tagja és mennyiség-függő tagja azonos 
nagyságrendű. Legyen K1 = k1·T =[ c + f(q) ] ·T  

Az egyszerűség kedvéért    f(q): = a " qn     (3.11) 

                                                 
28 A tárgyalás során nem teszünk különbséget tárolás és raktározás között, a két fogalmat azonos jelentéssel 
használjuk, függetlenül attól, hogy az áru tényleges elhelyezése raktárban történik-e, vagy egyszerűen 
szabadtéri kijelölt tárolóhelyen. 
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ahol a és n konstans paraméterek. 
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Ezzel tulajdonképpen az (3.5) összefüggés egy általánosabb alakját kaptuk meg, aminek 
használhatóságával ugyanaz a probléma, mint az első esetben is volt; nevezetesen ismerni 
kellene hozzá a készletszintekhez tartozó raktározási költségeket, melyek időben 
dinamikusan változók, akár értékesítési tételenként is eltérő mennyiségek lehetnek.   
 
Valamennyi lehetséges eset vizsgálata a modell alkalmazhatóságának szűk korlátaiba 
ütközött. Ez alapján az a következtetés vonható le, hogy szükséges egy pontosabb, a 
gyakorlatban jobban alkalmazható modell felállítása, amely segít a készletezés 
paramétereinek meghatározásában.  
 
A fentiekben vizsgált optimális rendelési készletmodellt a determinisztikus modellek közé 
sorolják, mert kiindulási értékei előre megadott empirikus fix költségértékek. A modell 
továbbfejlesztését több irány mentén hajtották végre. Egyik fejlesztési irányvonal a 
minimalizált költségösszeg hiányköltség taggal (K3 ) való bővítése volt.  

ntqqkKaholKKKK hh ⋅⋅−⋅=++=
23321    (3.14) 

ahol  
kh � a hiány fajlagos költsége (pl. Ft/karton nap) 

2
qq −  - az átlagosan hiányzó mennyiség (pl. karton) 

th � a hiány időszaka (pl. nap) 

n � a vizsgált időszakban leadott tételek száma. 
Ez az összefüggés gyakorlatilag egy újabb nehezen megadható determinisztikus 
költségelemet, a fajlagos hiányköltséget használja fel.  
Bár ezzel a kiegészítéssel a modell esetleg azt a hiányt korrigálja, hogy a készletezési 
takarékosság a bevétel rovására csökkenjen, de továbbra sem oldja fel a determinisztikus 
jellegéből eredő problémát és a q/2 közelítésből adódó gondokat. Éppen ellenkezőleg, 
ugyanolyan jellegű közelítést használ a hiány átlagos nagyságára is.  
Minőség szempontjából a hiány figyelembe vételére sokkal célszerűbbnek tartom a 
komplex paraméteres minőségmérés másik elemének, a kiszolgálási időnek a növekedését 
meghatározni. Bár ebben a kiindulási készletezési modellben explicit módon az idő nem 
szerepelt, de a vitatott pontosságú (3.5) összefüggéshez úgy jutottunk, hogy a hiány 
bekövetkezését kizártuk. Ebből az következik, hogy minden igény várakozás nélkül volt 
kielégíthető.   
A determinisztikus jelleget a valószínűségi változók alkalmazásával vitték közelebb a 
gyakorlathoz. A valószínűségi készletmodellekben már megjelenik a tartalékkészlet is, 
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azonban a minőségmodellel való közvetlen kapcsolódási pontot jelentő (3.1) célfüggvény 
helyett a következő, valószínűségre megfogalmazott feltétel a kiindulópont: 
Legyen p annak a valószínűsége, hogy két beszerzési időpont között igény (B) és a 
beszerzésre kerülő mennyiség (q) különbsége kisebb a tartalékkészletnél (R).  

P{(B-q)<R}:=p    (3.15) 

Az áruhiány kialakulása nyilvánvalóan növelné az igény kielégítésének időszükségletét, 
így kapcsolódhat ez az összefüggés a minőségmodellel. Ez azonban már csak egy közvetett 
kapcsolat, ami a költségminimalizáláshoz nem alkalmazható.  
A determinisztikus készletmodellekből, mint közös célfüggvényből indított 
minőségjavítási kísérlet nem hozott matematikailag megalapozottnak tekinthető eredményt 
egy elméleti �ideális minőség� meghatározáshoz. Az alapvető összefüggés (3.5) 
matematikai levezetéséhez olyan közelítéseket kellett alkalmazni, amelyek bizonytalanná 
teszik az egyenletekkel számított eredményeket. Azok a feltételek, amelyek az 
alapegyenlet (3.4) teljesüléséhez szükségesek: 

- zérus tartalékkészlet minden feltöltéshez  
- valamennyi beszerzési tétel azonos nagyságú  
- időben egyenletes készletfogyás  
- beszerzési mennyiségtől független szállítási költség  
- (3.3) �t kielégítő raktározási egységköltség(kk! )  
- ismeretlen dinamikus paraméterek determinisztikus meghatározása  

szükségessé teszik a minőség fejlesztése érdekében általánosabb és pontosabb számítási 
mód keresését.  
 Az itt felsorolt alkalmazhatósági korlátok feloldása érdekében a készletmodell 
célfüggvényét finomították. Megtartva a determinisztikus jellemzőket, a beszerzés 
költségét és a raktározás költségét a beszerzési tétel nagyságának lineáris függvényével 
helyettesítették. A zérus tartalékkészlet, mint feltétel kiküszöböléséhez már be kellett 
vezetni valószínűségi változót. [74] A tartalékkészlet beépülése a költségfüggvénybe 
minőség szempontjából azért lényeges, mert így implicit módon a két komplex minőségi 
mutatót összekapcsolja. Ezzel legalább egyes várakozási idők kiküszöbölhetők, ami már az 
ellátás minőségének javításaként értékelhető.  

A megbízhatósági készletmodellek alkalmazásával a nehezen meghatározható 
explicit költségtényezők is kiküszöbölhetők. Elvi alapjuk azonban a többtagú logisztikai-
költségminimalizálás helyett egy kereslet-kielégítő költségvonzatú megbízhatósági feltétel 
teljesítése, ami a minőségmérés költségcentrikus tárgyalásától már eltérő irányvonalat 
képvisel.  

A minőség méréséhez és javításához ezek a matematikai formulák láthatóan nem 
bizonyultak alkalmasnak, így más megoldást kell keresni. A pontosabb gyakorlati 
megközelítést a szimulációs modellek kínálják. (Egy lehetséges megvalósításukról szól a 4. 
fejezet) 

3.4.3 Több elemi egységből felépülő folyamatok vizsgálata  

A több elemi logisztikai folyamategységből felépülő folyamatokat a vizsgálat 
érdekében célszerű logikai egységekre tagolni. Ezek az egységek a kibocsátótól a 
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következő művelet elvégzésének helyéig terjedő továbbításból, és magából az elemi 
egységen belüli műveletből állnak.  

A készletezés tevékenysége az egységmodellben helyettesíthető a csomagolási vagy 
komissiózási művelettel is, amelyet egy adott mennyiségű árun meghatározott idő és 
költségráfordítással el kell végezni a következő felhasználó számára. A minőségi modell 
szempontjából nem meghatározó az, hogy milyen tényleges fizikai műveletek zajlanak az 
elemi egységen belül, csupán azok idő, és költségráfordítását kell meghatározni.  

A napjainkban kínált komplex logisztikai szolgáltatások az áruk kezelésének széles 
vertikumát foglalhatják magukba. A termelő egységek input oldali ellátása a nagyobb 
tőkelekötést igénylő nyersanyagtárolás helyett egyre inkább a felhasználás üteméhez 
igazodó operatív beszállítást, és kis tartalékkészlettel való működést preferálja. A 
magasabb egységárú, felhasználási egységet tekintve nagyobb értékű, vagy nem 
mindennapos kereskedelmi forgalomban értékesítendő termékeknél a megrendelések 
alapján ütemezett gyártás terjedése a tendencia. Az ebbe a csoportba nem sorolható 
termékeknél azonban a termelő és a fogyasztó között közvetítő, disztribúciós logisztikai 
feladatokat ellátó kereskedelmi szervezeteknek és hálózatoknak nagyon körültekintően 
tervezett és végrehajtott szolgáltatást kell ellátniuk Ehhez tartozhat:  

- a megrendelések összeállítása és továbbítása a gyártó felé, 
- nagytételű beszállítás a gyárból,  
- nemzetközi viszonylatban vámügyintézés (fuvarokmányok, kezességek, 

engedélyek, közvámraktár)  
- az átrakás, illetve ideiglenes tárolás, 
- a szállítóeszköz kirakása, anyagmozgatás betárolás, 
- a készletezés, készletnyilvántartás és rendszeres ellenőrzés, 
- az átcsomagolás, belső árumozgatás, 
- a címkézés (általában árazás, vagy magyar feliratú termékismertető a 

Fogyasztóvédelmi Törvény előírása szerint ) 
- a vásárlási tételek fizikai összeállítása, komissiózás, 
- kisebb tételek kiszállítása, áruterítés, 
- a folyamat során sérült, károsodott termékek kezelése. 

Az egyetlen elemi egységből álló folyamat tárgyalásánál látható volt, hogy a 
minőségvizsgálathoz a matematikai analízis egyszerű esetekben sem bizonyult pontos és 
hatékony eszköznek. A felsoroltakból összeépített folyamatról, több különböző belső 
paraméterű elem összekapcsolásának vizsgálatáról kísérletezéssel kaphatunk 
információkat. 

A számítógépes szimuláció a spekulatív módszerek mellett a hiányos ismeretek 
pótlásának egy korszerű eszköze. Olyan esetekben, amikor egy probléma megoldására 
laboratóriumi kísérletek nem alkalmazhatók, gyakorlati próbákra pedig a költségvonzat, 
vagy a megismételhetetlenség miatt nincs lehetőség, és a tradicionális matematikai 
modellek kezelhetetlenné terebélyesednének, egy virtuális környezet kialakításával nyílik 
lehetőség a megoldásra. A számítógépes folyamatszimuláció azt a lehetőséget kínálja fel, 
hogy valós folyamatokban résztvevő entitásokat és kapcsolatokat számítógépes 
leképezéssel megalkossunk, létrehozva a bennünket érdeklő valóság logikai modelljét. 
Ebben a korszerű programok kínálta absztrakt közegben hozzájuthatunk azokhoz a hiányzó 
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mennyiségekhez, döntést befolyásoló jellemzőkhöz és esetleg a köztük lévő 
kölcsönhatásokat jellemző kapcsolatokhoz melyeket különben nélkülözünk kellene.  
A logisztikai folyamatok jellemzően magas költségvonzatúak, a bennük megjelenő elemek 
közötti kapcsolatok rendszerint nagyon egyszerűek, de komplex vizsgálatukban29 csak sok, 
egymástól is függő paraméter tudja azokat leírni. A függvényanalitikai megközelítések 
nem kellően hatékonyak.  
A szoftverházak már évek óta kínálnak olyan folyamatszimulációs programokat, melyek 
nagy rendszerek modellezéséhez hatékonyan használhatók. 

Kutatásaim során két olyan szimulációs programmal találkoztam, amelyeket 
fejlesztőik kimondottan logisztikai orientáltságú felhasználásra szántak. Egyik a 
Lanner Group termékeke, a WITNESS program. Fejlesztő és forgalmazói adatok 
szerint a világon mintegy 5000 szervezetnél használták ezt a programot és 1997-ben 
WITNESS User Group több mint 150 állandó tagot számlált.  
A másik program, a TAYLOR, amely szintén Windows alapú termék. 
Szerkezetében, használatában hasonló az előbbihez. (Lásd 3-4. melléklet) 
Ezek a programok kezelésükben, programozási módjukban, eredmény 
megjelenítésükben és árszintjükben is nagy cégek közép vagy felsővezetőiek 
tájékoztatására, információellátására szánt termékek. Nem tekinthetők széles körben 
elterjedtnek. A TAYLOR II. és a WITNESS áttekintő bemutatásával egy átfogó 
képet kívánok adni az ilyen típusú szimulációs programokról és alkalmazási 
korlátaikról. 

3.4.3.1 A TAYLOR és a WITNESS szimulációs programok építőelemei 
A szimulációs programok előre definiált funkciójú általános elemeket tartalmaznak, 

amelyekből a vizsgálandó virtuális közeget fel kell építeni.  
A WITNESS 30alapvetően kétféle elemet különböztet meg:  

- Fizikai elemet, ami a valóságban is meglévő fizikailag megfogható elemet reprezentál  
pl: anyag, termék , gép , jármű, tartály, dolgozó személyzet, stb 31  

- Logikai elemet, ami működésvezérlést, adatgyűjtést, kijelzést szolgál. 
 pl: műszakrend, grafikon, diagram, adatgenerátor  

A TAYLOR-ban hasonló módon 9 csoport van, amit a 3.4 ábra mutat be. 

                                                 
29 A komplex vizsgálat alatt itt olyan elemzés értendő, amely a minőséget leíró több jellemző (pl.: idő, 

költség) együttes alakulását vizsgálja.  

30 Ebben az alpontban a dőlt betűs részek a WITNESS programra, míg többi szövegrész a TAYLOR-ra, 
vonatkozik. 
31 Ezek az elemek jelentik a feléjük irányuló kapcsolatokkal a minőségi modell elemi logisztikai egységeit.  
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- 1, Gép 
- 2, Szállítóeszköz (targonca, 

kocsi) 
- 3, Átmeneti tároló 
- 4, Hibaelhárító személyzet 
- 5, Anyagmozgató eszköz   

(konvejor, szállítószalag, daru) 
- 6, Útvonal  
- 7, Raktár  
- 8, Tárolótartály 
- 9, Be-/kilépési pont. 

 

3.4 ábra A TAYLOR program építőelemei 

Minden szimuláció egy belépési pontnál indul, amely valamilyen elemet (igényt, 
terméket ) bocsát ki, amely aztán az útvonal által meghatározott sorrendben halad a 
rendszeren. Az önálló elemek halmazba, csoportba foglalhatók, melyek aztán ugyanolyan 
modulként használhatók, mint az elemek. A szimuláció első lépéseként fel kell helyezi a 
szükséges elemeket, (lásd 3.5 ábra) 

 

 

3.5 ábra Egy egyszerű mintafolyamat elemei 

aztán meg kell határozni a bejárandó útvonalat a 3.6 ábrán látható módon. A modell 
megfelelő viselkedéséhez be kell állítani az egyes elemek paramétereit. 
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3.6. Ábra Az útvonal megjelenítése, módosítása 

A TAYLOR programnál ezek:  
- Elem paraméterek, amelyek  
meghatározzák a be- és kilépés feltételeit az elembe, továbbá a kapacitást, esetenként a 
meghibásodást és javítás idő- és költségjellemzőit,  
- Műveleti paraméterek, amelyek körébe sorolhatók  
a működési állapotjelzők, a műveleti időt leíró eloszlások és azok meghatározó értékei, a 
szimultán kezelt termékmennyiség, és a beavatkozást végző kiszolgáló személyzet 
- Útvonal paraméterek:  
vagyis azok az adatok, amelyek megmutatják, hogy hányféle terméket kell nyomonkísérni, 
és melyik szimulációs elem a következő 
- Termék jellemzők: 
annak megnevezése, mérete, néhány költségjellemzője 
- Tárolási jellemzők: 
ezek azt jelzik, hogy a teljes folyamat különböző fázisaiban mennyi termék van, esetleg 
eltérő készültségi állapotban.  
A WITNESS-ben a lépések ugyanezek: a grafikus objektumokkal jelölt fizikai elemeket 
előre meghatározott vizsgálati célnak megfelelő műveleti paraméterekkel és logikai 
elemekkel kell összekapcsolni. Az olyan jellemzőket, amelyeket nem lehet egy konstans 
értékkel megadni, valószínűségi változókkal, vagy kifejezésekkel is meghatározhatók.  
A gyártott, pontosabban nyomon kísért termék jellegétől függően a modellek két fő 
csoportba sorolhatók:  
- Ha a termék megszámlálható, vagyis darabárú, a modell diszkrét típusú. Hagyományosan 
ebbe a kategóriába sorolhatók a jármű- és gépipari termékek, parkolási, személyforgalmi 
szimulációk. 
- Ha a termék térfogattal vagy súllyal jellemezhető (ömlesztett áru), akkor a modell 
folytonos. A folyadékok mellett folytonosak a porok, granulátumok, ömlesztett áruk 
szimulációs folyamatai is.  
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Mindkét program egyaránt alkalmas diszkrét és folyamatos szimulációk megvalósítására. 
A kettősséget jól mutatja az elemek párbaállíthatósága.  
pl.: Tárolóhely - Tartály, 
      Konvejor � Csőhálózat. 
Mindkét programban mód van a két típus közötti átmenetre, olyan esetekre, amikor a 
folyamatba valamilyen csomagolás, gyártó feldolgozás is bekerül. Pl: folyadék palackozás 
Ha a leképezés a vizsgálat szempontjából fontos tényezőkre, a válóságnak megfelelően 
megtörtént, akkor kerül sor a kiértékelő, megjelenítő modulok kívánt számú és formátumú 
kialakítására. Ehhez gyakorlati segítséget kínálnak a programkészítők, akik kész sematikus 
ábrákkal jelképezett típusokat, grafikákat csatoltak a program működési fájljaihoz. 

Ez után következhet a szimuláció futtatása, ami egy felgyorsított virtuális 
időintervallum eltöltését jelenti a modellbeli környezetben az előre beállított jellemzők 
monitoringjával. Az idő múlását a TAYLOR-ban csakúgy, mint a WITNESS-ben egy 
rendszeridőt mutató óra jelzi. 
Ezeknek a programoknak a windows környezet kínálta grafikus felületén olyan szemléletes 
megjelenítésre is mód van, ami még jobban érzékelhetővé és értékelhetővé teszi a 
szimulált folyamatot. Ezek a többletszolgáltatások a programok méretét, hardver és 
időigényét, és természetesen árát is jelentős mértékben megnövelik.  
 

A szimuláció bármikor megállítható, majd folytatható. A sorban egymás után előálló 
állapotokról rögzített jegyzőkönyvet készítenek a programok. A szimulációban bármilyen 
paraméterkombinációhoz tartozó folyamatot tesztelhetünk.  

A WINTNESS a szimuláció végrehajtásán túl optimalizálási lehetőséget is kínál 
széles optimalizálási kritérium lehetőséggel (minimum, maximum, célérték, konstans, 
egész�.). Ilyenkor az előre megadott paramétertartományon keres a program a megadott 
kritériumnak megfelelő kombinációkat. Ezt az optimalizáló modult arra fejlesztették ki, 
hogy ne kelljen a szimulációt végzőnek a teljes eseményteret előállítania, hanem 
gyorsabban megkapja az adott rendszernek megfelelő hatékony működés feltételeit.  
Nem képes azonban egyik program sem a szervezeti, elemkapcsolati optimalizálásra. Ezt 
egy olyan szakértő közreműködésével lehet csak elvégezni, aki kellő szakértelemmel 
rendelkezik a optimális környezetkialakításhoz.  

3.4.3.2 Szimulációs célszoftverek értékelése 
A vázlatosan ismertetett programok alkalmazásának pozitívumai a következőkben 
foglalhatók össze:  
- A gyakorlatban más módon szinte vizsgálhatatlan folyamatokat képesek kísérleti úton 
értékelni; 
- Előre definiált elemekkel időtakarékosan, nagy, összetett rendszerek modellezhetők;  
- Vizuális megjelenítéssel és grafikus értékeléssel gazdagítja a nyerhető 
információtartalmat; 
- A tényleges gyakorlati kísérletekhez képest idő és költségkímélőbb; 
- Alkalmazásában kevésbé van szükség olyan közelítésékre vagy függvénykapcsolatok 
felállítására a folyamatjellemzők között, mint a matematikai modelleknél; 
- Eredményei a gyakorlatban is könnyen értelmezhetők, jól hasznosíthatók;  
- Eseti konkrét problémák megoldására eredményesen használható; 
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- Főleg a felsővezetés, a gazdasági és controlling vezetők döntés-előkészítésének 
eredményes eszköze; 
- Alkalmazásukkal a komplex minőségi mutatók sok elemből összeépülő logisztikai 
láncokra is számos befolyásoló tényező figyelembe vételével meghatározhatók. 
 
A programok használatának gyenge pontjai:  
- A modellek felépítéséhez a programozás nyelve miatt át kell strukturálni a fizikai 
valóságot; 
- Az egyes elemek kapcsolatai és jellemzői nem tárhatók fel teljes mélységben, csak az 
változtatható, amit a program felkínál; 
- Valószínűségi változókkal meghatározott bemenő adatok elemeiben azonosan nem 
reprodukálhatók a determinisztikus paraméterek pontos érzékenység vizsgálatához; 
- Áruk, elterjedtségük és használható szintű megismerésük magas időráfordítási igénye 
miatt alkalmazásuk ritka; 
- Egyszerű, általános jellegű és logisztikai tervezést-szervezést igénylő problémák 
megoldására nem hatékonyak; 
- Valósághű modellek paraméterezéséhez sok adat szükséges, mert a felhasznált �gyári 
beállítású� értékek torzíthatnak. 
- Nem tekinthető egyáltalán gyenge pontnak az a védelem, amivel a jogtalan használatot 
megakadályozzák, de a hardverkulcsos hozzáférés az alkalmazók körét rendkívül 
korlátozza. 
 
 Összefoglalóan megállapítható, hogy a bemutatott szimulációs programok, a sok 
elemből, műveletből álló logisztikai folyamatok tervezésének és minőségvizsgálatának 
más módszerekkel nem elérhető pontosságú adatait képesek szolgáltatni. Kész elemeik 
segítik a virtuális folyamat összeállítását, de számos belső kapcsolatuk és paraméterük, 
számítási algoritmusuk feltáratlan, ami miatt egy kiválasztott elemi folyamat vizsgálatához 
alkalmazásuk nem célszerű. 
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4. Vizsgálat a saját szimuláció alkalmazásával 

4.1 A saját fejlesztésű program bemutatása 

A saját szimulációs program megírásával az volt a célom, hogy a minőségi modellem 
alapján egyetlen elemi logisztika folyamategységből álló, a valóságban gyakori 
folyamatokat komplex paraméterekkel minőségileg vizsgálhatóvá tegyek. Mivel a 
raktározás az a művelet, amely egyetlen elemi egységben leginkább előfordulhat, ezt 
vettem alapul. Tekintettel a komplex paraméterek azon tulajdonságára, hogy az elemzést és 
javítást önmagukban nem képesek hatékonyan segíteni, a programba olyan elemeket is 
beépítettem, amelyek analízishez felhasználható részletes információkat szolgáltatnak. 
Annak érdekében, hogy az idő, mint minőségi paraméter is több szempontból vizsgált 
legyen, olyan termék készletezését modelleztem, amelynek szavatossága korlátozott.  

Szimulációs program megírásához egy olyan programnyelvet választottam, 
amelynek bemutatására itt részleteiben nem térek ki, mert ez a nyelv nem tartozik a 
logisztikai célszoftverek közé. Választásomat az motiválta, hogy a LabVIEW 
egyszerű grafikus programozási nyelvén egy elemi logisztikai egység műveletei az 
általam választott paraméterek és szempontok vizsgálatával könnyen, áttekinthetően 
kivitelezhetőek. A program általánosabb alkalmazásra ad lehetőséget, 
hozzáférhetősége lényegesen egyszerűbb, mint az előző fejezetben bemutatott 
célprogramoké. Ez a nyelv lehetőséget kínál a paraméterek futás közbeni 
változtatására, külön-külön tesztelt modulok összeépítésére, általam meghatározott és 
könnyen bővíthető minőségi jellemzők monitoringjára, és grafikus megjelenítésére 
hardvertakarékos módon. Grafikus animáció terén nem használtam ki a program 
lehetőségeit, amelyben a LabVIEW logisztikai téren talán gyengébb a bemutatott 
másik két programnál, de ez a vizsgált folyamatról több információt nem 
szolgáltatott volna, ugyankkor az amúgy is zsúfolt képernyőn sok helyet igényel.  

Első lépésben olyan mérhető jellemzőket kellett meghatároznom, amelyek értéke a 
szimuláció során egyértelműen vizsgálható. Ezek, a két jellemző mennyiség, az idő és a 
költség köré csoportosíthatók. Alkalmazott számítási módjukat a következő alpontban 
ismertetem 

4.1.1 Beépített mutatók számítási módja 

- Várakoztatott igények 

Meghatározása: A készletből ki nem elégíthető igények. Legyen a szimuláció léptetési 
időköze ∆t, az i-edik igény regisztrált megjelenésének időpontja tmi, kielégítése tki: Egy 

igényről akkor mondjuk, hogy várakozó igény, ha: tki- tmi>∆t, ekkor   

 ε:=NUM (tki- tmi>∆t) / MAX (i) 32      (4.1) 

                                                 
32 NUM( feltétel )= a feltételt kielégítő elemek darabszáma 
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ahol MAX (i) az igények száma   és ε⋅100= várakozott igény [%].      

- Várakozások átlaga  
Meghatározása: A várakozott igények által eltöltött átlagos idő   

[ ] )( tttNUM
tt

miki

miki

∆≥−
−∑ 33     (4.2) 

- Tárolási hisztogram34  

Meghatározása: Olyan gyakoriságot ábrázoló grafikon, amelynek vízszintes tengelyén a 
tárolási idők, mint az időegység(∆t) egész számú (n) többszörösei tt = n ∆t vannak, míg 

függőleges tengelyén az ilyen tárolási paraméterű értékesített tételek száma.  

-Selejt tendencia  

Meghatározása: A selejtté válás időbeni grafikonján a lineáris regresszió meredekségi 
együtthatója.  

Ez a meghatározás magyarázatot igényel. A korlátozott szavatosságú termékeknél 
bizonyos készletnagyság felett előfordulhat, hogy a tárolás alatt lejár, vagy 
értékesíthetetlenségig csökken a termék szavatossági ideje. Az ilyen terméket a modell 
selejtnek tekinti, hiszen a normál fogyasztói igény kielégítésére már alkalmatlan, és a 
készletből leveszi, a rárakódott költségeket pedig egy selejtköltség-tárolóba (pufferbe) 
gyűjti. Az így jelentkező költséget egy később részletezendő szisztéma szerint az eladott 
tételekre terhelve leírja. A meghatározásban szereplő idő � selejt grafikon ennek a 
tárolónak a szintjét mutatja. y = a⋅x + b lineáris regressziós egyenesben az � a � értéke 
jellemzi a tendenciát, vagyis a selejt változásának irányát és nagyságát.  

- Súlyozott fajlagos költség  

Meghatározása: A fajlagos önköltség három költségelem összegéből számított 
tételenkénti költségek mennyiséggel súlyozott átlaga;     k = kb + kf + kt.         (4.3) 
ahol kb a fajlagos beszerzési költség, kf a fajlagos fuvarköltség és kt a fajlagos tárolási 
költség. A szimulációs modellben a kb beszerzési egységköltség a rendelési nagyságtól 
függ    kb = f (q).   

A termékre eső fuvarköltség, kf, egy-egy beszerzési tétel azonos kapacitású és fuvardíjú 
szállítóeszközökkel történő összfuvarozási díjának (Kf) egyszerű szétosztása kf = Kf. / q, 

                                                 
33 A várakozások átlaga nem azonos az átlagos várakozással, � hacsak minden egyes igény nem kényszerül 
várakozni - ez az érték egy olyan minőségjellemző, amely a beszerzési szállítások sűrítésével csökkenthető 
leginkább.  
34 A tárolási hisztogram alakjából és szélsőértékeiből vonhatók le következtetések, de mivel az a tételek 
nagysága között nem tesz különbséget a belőle levont következtetések megfogalmazásánál körültekintően 
kell eljárni!  
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figyelembe véve, hogy nem teljesen kiterhelt eszköz igénybevétele esetén is teljes fuvardíj 
fizetendő.  

A tárolási költség, kt két részre bontható:  kt = kr + ks    (4.4) 

ahol  
- kr a raktár üzemeltetéséből mennyiség és időarányosan az adott tétel egységeire eső 

költség, 
- ks pedig a selejt előfordulása esetén adódó többletköltség, amit az árban a selejt miatt 

érvényesíteni kell. [Számítása: a selejtmentes költséget egy előre megadott tényezővel, 
(ητ) kell szorozni. ] 

A tárolási költség pontossága érdekében a k meghatározása csak ∆t lépéseként ismétlődően 
elvégzett költségfelosztással történhet.  

k(τ+∆t) = ητ⋅ k∗(τ+∆t) = ητ⋅( k∗τ+  k∗∆t )   
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ahol * index jelzi a selejtmentes állapotot, 
τ index jelzi az időben változó mennyiségek pillanatnyi értékét adott időpillanatban  

T � a vizsgált időszak teljes hossza 
Kr � a raktár állandónak tekintett működési költsége T időszak alatt,  

Qτ - az adott pillanatban készleten lévő mennyiség,  és  
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- Költségszerkezet 

Meghatározása: a mennyiséggel súlyozott átlagos egységköltségben a három 
költségösszetevő � beszerzési költség, szállítási költség és tárolási költség- részaránya.  

Mivel a költségösszetevők harmadik eleme � a tárolási költség (kt) � akár értékesített 

tételenként is eltérő lehet, egy átlagot kell képezni, amely jellemzi a sokaságot 35. 

4.1.2 Működési elv 

Az itt felsorolt minőségi jellemzők vizsgálatának céljából a program futásához 
kiindulási paramétereket kell megadni. A folyamat bemenő paraméterei 6 csoportba 
rendezhetők a 4.1 táblázat szerint.  

 

 

                                                 
35 A mennyiségi súlyozás nélkül adódó átlagot is feltünteti a modell. A kettő közti különbség csak a tárolási 
költség tételenkénti szórásából adódik. 
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1. Felhasználói igény jellemzők 
Vásárlások átlagos száma havonta, és ennek 
szórása 

Az igények átlagos nagysága és ennek 
szórása 

2. Termékjellemzők 
Tárolhatóság (szavatosság hossza) Beszerzési mennyiség-ár függvény 

töréspontjainak koordinátái 

3. Raktár meghatározó paraméterei, 
Az selejt érvényesíthető mértéke a teljes 
költségben 

A raktár működtetésének teljes havi költsége

A raktár leköthető kapacitása  
(Telítési szint) 

Jelentésköteles, vagy minimális szint 
(Rendelési szint) 

Induló készlet mennyiség, költség és tárolási 
idő adatainak megadása adatfájlban. 

 

4. Szállítási adatok 
Egy kiválasztott járműtípus szállítási 
kapacitása  

Egy fuvar díja a gyártótól a raktárig 

A készletfeltöltés időszükséglete 
(Leszállítási diő) 

 

5. Kereskedelmi, beszerzési stratégia jellemzők 

Választás öt lehetséges készletfeltöltési mód 
közül (Beszerzési stratégia) 

Azonos időközönként való rendelés 
gyakorisága  

6. Folyamat-időparaméterek. 

Munkarendet meghatározó havi 
munkanapok száma 

A vizsgálati idő hossza hónapokban 

4.1 táblázat  A program bemenő adatai 

A szimuláció futtatásához szükséges adatok képernyőn való elrendezését a 4.1 ábra 
mutatja. Az ismételt futtatások egyszerűbb adatmegadása érdekében a programhoz 
kapcsolódik egy adatfájl, PARA.DAT nevű 11x2 típusú adatmátrix, amelyből indításkor 
automatikusan beolvasásra kerülnek a kiindulás adatok. Ezek módosíthatók. A 
tetszőlegesen beállított paraméter kombinációk adatfájlban elmenthetők.  
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4.1 ábra  Bemenő adatok elrendezése a képernyőn 

A megadott paraméterek mellett a szimuláció struktúrája a következő állandó 
peremfeltételeket alkalmazza:  

- Egy termékre, vagy azonos felhasználású ár, származási hely, és szavatosság 
szempontjából homogén termékcsoportra vonatkozik a szimuláció. 

- A fuvarozást azonos kapacitású szállító járművek végzik (járművenként és fordulónként 
rögzített tarifával).  

- A tárolásnál a FIFO elv következetesen érvényesül.  

- Csak teljes rendelés elégíthető ki a raktárból (nincs részszállítás, rendelés szétdarabolás), 

- A rendelések teljesítése mindig érkezés és teljesíthetőség sorrendjében történik, nincs 
soron kívüli igény, kiemelt sürgősség. 

Ezek a peremfeltételek a szimuláció konkrét esetekben történő alkalmazhatóságát 
számottevően leszűkíthetik. A kiindulási cél elérését, vagyis a minőségi jellemzők 
figyelését, változásának vizsgálatát és ezen keresztül a folyamat minőségének 
jellemzését azonban nem korlátozzák. Ha valamely peremfeltétel egy másik vizsgálat 
során akadályként merülne fel, a program változtatásával, bővítésével az is 
kiküszöbölhető, hiszen a felhasznált elemek, modulok és kapcsolataik átláthatóak, a 
programnyelv pedig támogatja az alprogramokból, mint kész modulokból való 
építkezést.  
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A kiindulási paraméterek megadása után végigfut a szimuláció az egymásra épülő elemi 
modulokon. Az egyszerűsített folyamatábrát a 4.2 ábra mutatja. 
A program változó belső tömbként, szállítási tételenként, minden időszakban tárolja a 
költségeket, s erre építve vásárlások időpontjában előre meghatározott hét adatot rögzít: 
- időpont,    (τ értéke ∆t -ben mérve ) 
- igény várakozása  (tki- tmi    ) 
- tárolási idő   (tigény kielégítés � táru beérkezés ) 
- vásárolt mennyiség  (di    ) 

- készletnagyság  (Qτ    ) 
- összköltség   (kτ    ) 

- selejtérték.   (Ksτ - a selejtpuffer tartalma ) 
 

Gyártói
mennyiség - ár

fgv. meghatározás

Vevõi igények
generálása

Rendszeridõ indul

Van lejárt
szavatosságú

áru?

Selejtezés
költség, készlet

változás

Beszerzési stratégia
meghatározás

Kell most
rendelni ?

Rendelés gyárba
stratégia szerint

KészletváltozásÉrkezett
szállítmány?

Szállítás

Van aktuális
vevõi igény ?

1

1

Költségmegállapítás

Vásárlás
(forgalmi adatbázis)

Idõszak költségeinek
ráterhelése a

készletre

Következõ idõszak

Vége a
szimulációnak? Stop

Értékelés

2

2

N

I

I

N

I

N

N

I

I

N

Start

 

4.2 ábra A szimuláció egyszerűsített folyamatábrája 
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Ez a adattömb, a minőségi jellemzők meghatározásának alapadata, amely szintén 
kimenthető. A program az adattömb felhasználásával határozza meg, és jeleníti meg 
szemléletes formában a folyamat minőségét jellemző értékeket. A szimulációs eredmények 
programban való megjelenését a mutatják a 4.3 és 4.4 ábrák. 

 
4.3 ábra A szimuláció kijövő adatai 

 

4.4 ábra A folyamat egyes paramétereinek alakulása a vizsgálat során 
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A minőség mérésére szolgáló komplex paraméterek � a súlyozott átlagköltség és az 
igények átlagos várakozása � értékei, mint fő kijövő értékek a 4.3 ábrán bemutatott 
képernyőn jelennek meg. 

A folyamat vizsgálatának első lépése tehát az adott kiindulási paraméterekkel 
rendelkező, a vevői igények generálásánál valószínűségi elemeket is tartalmazó szimuláció 
lefuttatása. A következő lépésben azt lehet elemezni: mi lett volna, ha ugyanez az igény 
jelentkezik, de más determinisztikus kiindulási folyamatparamétert választunk?  
Ilyen jellegű vizsgálat elvégzéséhez két okból is célszerű ismét felhasználhatóvá tenni, 
vagyis tárolni az igényadatokat:  
- Az eloszlással leírt adatokat a programnak elemi integrálási lépéssekkel kell előállítania, 
ami több időt igényel, mint a kész tömb beolvasása. Tehát a megőrzéssel a futás 
gyorsítható. 
- A determinisztikus paraméterek megváltoztatásának hatása akkor vizsgálható pontosan, 
ha lehető leginkább biztosítható, hogy azok megváltozásával egy időben más adat ne 
változzon36. Ez jelentené a gyakorlatban ugyanannak a folyamatnak egyetlen módosítással 
való pontos megismétlését. 
 

4.2 A kiindulási helyzet 

A program működését egy gyakorlati példával szemléltetem. A vizsgálat tárgya a 
Herberts gyár vízbázisú autólakkjának magyarországi értékesítése. A folyamatban a 
gyakorlati háttér megalapozásának idején nem voltak olyan problémák, amelyek a meglévő 
eszközállomány vagy a személyi ismeretek hiányára utaltak volna. (beragadt, lejárt 
készletek, magas árusérülési arány, gyakori reklamációk, szállítási késés technikai okok 
miatt�). A tárolási kapacitásnak voltak még tartalékai. 

Minőségbiztosítási rendszerek kiépítése és bevezetése terén végzett munkám során a 
QUALITECH 2000 Kft dolgozójaként alkalmam volt részt venni ennek a 
kereskedelmi hálózatnak a munkájában és megismerni azt a kétlépcsős elosztási 
folyamatot, amely ezt a terméket a felhasználókhoz, az autófényező műhelyekhez, 
vagy járműüzemeltetőkhöz eljuttatja. Azért választottam a megismert elosztási 
láncok közül éppen ezt, mert ennek a belső paramétereit, elvárásait volt lehetőségem 
leginkább eladó és vevő oldaláról egyaránt megismerni mivel előbb a kizárólagos 
magyarországi importőrnél, majd a kizárólagos területi képviselőknél is dolgoztam.  

Az importőr Budapesten üzemeltet egy nagy raktárat, ahová a külföldi gyárból hozott 
lakkot betárolja. Maga a termék a fagyra, tárolásra érzékeny, gyártástól számított fél 
éven belül javasolt a felhasználása. A termékcsalád több alapszínből áll, amelyek a 
szimulációnál leírt szempontok alapján tekinthetők egy termékfajtának, de nagyon 
fontos szempont a várakozásmentes ellátás. Ha ugyanis egy szín kifogyna, ez a 
keverési szükséglet miatt az egész termékfajta felhasználását hátráltatná.   

                                                 
36 A kielégítendő igények nagyságai és jelentkezésük időpontjai rendre azonosak, nem csak statisztikai 
jellemzőik (átlag, szórás) egyeznek meg.  
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A dealerek általában úgy válhatnak állandó szerződéses beszállítókká az erős 
konkurenciával szemben, ha nagy márkaszervizekbe egy napon belül kiszállítják a 
kért árut.   
Ez a fajta lakk nem árával, hanem minőségével és a hozzá kapcsolódó ellátás és 
technológia minőségével kíván versenyezni. Az importőr és a dealerek számára sem 
mellékes azonban, hogy nekik mennyibe kerül mindez.  

A kereskedelem a normál munkarendnek megfelelően zajlott, általában heti öt 
munkanapon a dealerek átlagos heti egyszeri vásárlása mellett. A szimulációt az importőr, 
mint elosztást végző szervezet szemszögéből vizsgáljuk! 

A szimuláció induló adatai: 

A kiindulási paraméterek a következők:  
4.2. táblázat A bemenő paraméterek első csoportja 

Rendelések átlagos száma 32 / hó Szórásának nagysága 10 

Rendelések átlagos nagysága 12 karton Szórásának nagysága 7 

Ez a négy adat határozza meg a keresletet, amely főleg az alkalmankénti közvetlen 
nagy megrendelések miatt számában is ingadozik.  

4.3 táblázat A bemenő paraméterek második csoportja 

Havi raktárköltség  1 500 000 Ft Munkanap/hó 20 

Szavatosság 240 félnap Költség selejt % 5 
 

A költség selejt százalék az a még elfogadható költségnövekedés, amelyet az 
esetlegesen lejárt szavatosságú termékek okoznak. A költségszámításban ennyi százalékkal 
emelkedik a végösszeg, ha a túl hosszú tárolás miatt egyes tételek nem kerülhetnének 
értékesítésre.  

A szavatosság hossza is magyarázatra szorul! A vizsgált termék gyártása és 
felhasználása közötti idő javasolt maximális hossza hat hónap. Mivel a szimuláció 
legkisebb időegysége a félnap � tekintettel arra, hogy ez az időhossz már összevethető az 
egyes műveletek hosszával, ugyanakkor az ellátásban vállalt határidő hosszával is � ez 360 
félnapot tenne ki. A szimuláció azonban nem naptári napokat, hanem csak munkanapokat 
számol. Alapesetben nem folyamatos üzemről, hanem normál egyműszakos munkarendről 
lévén szó a hat hónap a korábban beírtak szerint 120 munkanapot, vagyis pontosan 240 
félnapot tesz ki.  

4.4 táblázat A kiindulási kísérlet alapértékeinek következő csoportja 

Rendelési gyakoriság 10 félnaponta Beszerzési stratégia  0 

Telítési szint 1 650 karton Rendelési szint 200 karton 
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Egy fuvar díja 180 000 Ft Jármű kapacitása 800 karton 

  Szállítási idő 8 félnap 

Ezek a paraméterek nem kerülnek teljeskörűen mindig felhasználásra, azonban 
különböző beszerzési stratégiát választva mindegyikre szükség lehet. A szimuláció öt fajta 
beszerzési stratégia következetes alkalmazásának vizsgálatát teszi lehetővé (0-4). A 
beszerzés � készletfeltöltés - lehet :  

- 0 Állandó gyakoriságú feltöltésig  
- 1 Állandó gyakoriságú tele jármű feltöltésig  
- 2 Várakozó igénykor tele jármű  
- 3 Minimális szintnél feltöltésig  
- 4 Minimális szintnél tele jármű. 

A rendelési gyakoriság37 az állandó gyakoriságú beszerzések T periódusidejét jelenti 
munka-félnapokban.  

A �feltöltésig� stratégiáknál a rendelés pillanatában lévő készlet és a telítési szint 
közötti mennyiség kerül megrendelésre, míg �tele jármű�-nél ez az érték csökkentve van, 
(n • Járműkapacitás) �ra, oly módon, hogy  

(n + 1) •  Járműkapacitás > (Telítési szint � Aktuális készletszint) ≥ n •  Járműkapacitás 
 n ∈ N  ahol  N a természetes számok halmaza    (4.6) 

A jármű kapacitásánál indifferens, hogy súly vagy térfogat szempontjából jelentkezik e 
korlát, a lényeg az, hogy minden mennyiségi paraméternél azonos mértékegységet, 
alapmennyiséget vegyünk (jelen esetben karton).  

A szállítási idő nem csak a fizikai helyváltoztatás időszükséglete, hanem a rendelés 
feladása és az áru kiadhatósága közötti teljes idő.  

4.5 táblázat Beszerzési Ár-Mennyiség függvény kitüntetett pontjai 

Q1 kedvezmény szint 150 karton Q2 Max. kedvezmény szint  1 000 karton 

P1 Alap ár 18 000 Ft P2 Legkedvezőbb ár  14 000 Ft 

Szimulációs időszak hossza 9 hónap   

P1 áron bármely importőr vásárolhat. Q1 mennyiség felett kedvezmény jár, aminek 
mértéke a mennyiség növelésével lineárisan nő Q2 mennyiségig. A függvény alakját a 4.3 
ábra mutatja. 

                                                 
37 Ebben a konkrét esetben a tíz munka-félnap pontosan kéthetes gyakoriságnak felel meg. 
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4.5 ábra  A szimulációban alkalmazott beszerzési ár diagram 

A szimuláció időhosszának megválasztásánál a szavatossági időt mindenképpen kellően 
meghaladó hosszt kell megadni 38. A hossznak futási idő és adattárolási kapacitás korlátai 
vannak. 

Az ismertetett kiindulási adatokkal a szimulációt lefuttatva mentsük az adatokat, majd 
pedig az importőr cég által befolyásolható paraméterek változtatásával vizsgáljuk meg a 
folyamat javításának lehetőségeit! 

4.3  Elemzés és további alkalmazások  

A megadott paraméterek közül a valóságban nincs lehetőség változtatni a keresletet 
jellemző átlag és szórás értékeket. Az elemzéssel kapcsolatos elvárás is éppen az, hogy az 
egyszer előállított véletlenszerű adatokkal fusson a program többször, hogy a kimutatott 
változás, amely várhatóan elég kicsi lesz, pontosan az egyedül változtatott paraméter 
hatásának legyen tulajdonítható39. Miután a termék és a havi munkarend is adott, jelen 
példában vizsgálható szabadsági fokot csak a harmadik csoport paraméterei, vagyis a 4.4 
táblázat adatai jelentenek.  

A program vizsgálati modulja egy beállított paraméter automatikus intervallum 
vizsgálatát végzi el, és kiválasztja azt az értéket, amelyhez a vizsgálati szempontból 
optimális végeredmény adódik. Az egyes paraméterek intervallumának és változtatási 
lépésközének beállított adatait a 4.6 táblázat tartalmazza.  

4.6 táblázat Vizsgálati modul beállításai 

Paraméter (x) Mimum Maximum ∆x 

Gyakoriság (félnap) 4 40 5 

Telítési szint (karton) 800 2800 400 

                                                 
38 A későbbi vizsgálatoknál nem célszerű túl hosszú időszak, mert a szimulációnak a paraméterek 
kombinálásakor több százszor le kell futnia, bár a pontosság érdekében a hosszabb idő kedvezőbb. 
39 Ez a ceteris paribus elven alapuló érzékenység vizsgálatának megfelelő eljárás. 

P1 

P2 

Q1 Q2 Mennyiség 

Ár 
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Paraméter (x) Mimum Maximum ∆x 

Rendelési szint (karton) 100 300 50 

Beszerzési stratégia 0 4 1 

Ezekkel a paraméterekkel � a igények és a többi bemeneti adat változatlan 
megtartása mellett � nyolc, gyakorlatban is értelmezhető programfuttatásra, kísérletre van 
lehetőség. Elméletileg ennél jóval több eset vizsgálható, de akkor már egyszerre több 
paramétert kellene változtatni, és a hatásról nem lenne eldönthető, melyik változásnak 
milyen mértékben tulajdonítható az.  

Tekintsük a következő példát: a beszerzés stratégia legyen 2. (várakozó igénykor 
tele jármű). Elméletileg itt a jármű kapacitásának változtatásával is lehet logikusan 
változtatni az eredményeken. Azonban a kisebb kapacitású jármű fuvardíja is 
várhatóan kisebb és fordítva. Ennél a vizsgálatnál azonban egyszerre csak 1 
paramétert változtatunk. Így ennek az esetnek nem lenne gyakorlati értelme, mert 
nem valós helyzet az, amikor egyre kisebb járművel ugyanannyiért szállítanak le 
csökkentett mennyiséget.  
Így valójában csak a telítési szint változtatása az, amely ez esetben mozgásteret hagy, 
hiszen a gyakoriság és a rendelési szint itt nem használt paraméterek. Felmerülhet a 
kérdés, telítési szinttel viszont nem változna-e a raktár működési költsége is?   
Ez nem törvényszerű. Ha a raktárnak, és az árumozgató és kezelő folyamatoknak 
vannak még tartalékai, akkor azonos személyzet, ugyanazon helyen több vagy 
kevesebb árut is kezelhet 40. 

Másik fontos megjegyzés, hogy a paraméterfuttatásnak többféle optimalizálás 
kritériuma is lehet. Az átlagköltségtől a selejtmennyiségen át a várakozási időig 6 
féle jellemzőből lehet a modulban választani.  

Ebben a konkrét vizsgálatban az igények nem várakozhatnak, így a komplex 
minőségmutató egyik értékének, a várakozásnak zérusnak kell lennie. A másik jellemző a 
költség, amelynek minimális értékéhez tartozó optimális paraméterek meghatározása a cél.  

A 4.7 táblázat a 0-val jelzett kiindulási alapértéket és a nyolc újabb programfuttatás, 
optimalizálási kísérlet legfontosabb eredményeit mutatja be. 

                                                 
40 Manuális beállításokkal tetszőleges kombinációjú több ponton változtatott variánsok is kipróbálhatók, de 
az inkább döntések előkészítésére, mintsem kapcsolat-vizsgálatára használható. 
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4.7 táblázat Optimalizálási kísérletsorozat főbb adatai 

Kísérlet 
sorszáma 

Beszerzési 
stratégia 

A változó 
paraméter (X) 

A kísérleti 
optimum (X*) 

Átlagköltség 
(Ft) 

Átlagos 
várakozás 
[félnap] 

0 0 - - 19888 0 
1 0 Gyakoriság 40 18242 0 
2 0 Telít. szint 2800 18432 0 
3 1 Gyakoriság 15 18593 0 
4 1 Telít. szint 2800 17495 0 
5 2 Telít. szint 2800 17447 4,5 
6 3 Rend. szint 300 17713 0 
7 3 Telít. szint 2800 17270 2,7 
8 4 Rend. szint 300 18938 0 

A program által szolgáltatott további részletes adatokat és grafikonokat összefoglalóan a 
10. melléklet, kísérletenként részletezve a 11-18. mellékletek tartalmazzák.  

 

4.3.1 Szimulációs részeredmények és következtetések  

Alaphelyzetben a paraméterek megfelelőek ahhoz, hogy ne keletkezzen selejt, de 
mindig legyen elegendő áru az igények azonnali kiszolgálásához. A költségszerkezetből 
(lásd 4.6 ábra) megállapítható továbbá, hogy a termékre rakódó logisztikai költség � a 
tárolás és szállítás költsége - 16 %. Ez ilyen jellegű termék esetében megfelelő szint. 

Kiindulási költségszerkezet

16654
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4.6 ábra Költségszerkezet alaphelyzetben 

Ismerve a beszerzési ár függvényt (4.5 ábra) a 16654 Ft-os átlagos beszerzési árról 
elmondható, hogy nem a legkedvezőbb. Az optimalizálás első közelítésben irányulhat 
ennek javítására, nagyobb tételek rendelésével, melyhez a folyamat ismeretében azonos 
beszerzési stratégia mellett ritkább rendelésekkel, vagy stratégiaváltással lehet eljutni.  

Megvizsgálva valamennyi beszerzési stratégiát és az értelmezhető paraméter 
intervallumokat a 4.7 táblázat szerinti adatokat kapjuk. A várakozásnak megfelelően a 
program minden optimalizáló futásnál talált olyan értéket, amely kedvezőbb eredményt ad 
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a 0-val jelölt alaphelyzetnél. Tekintsük először az optimalizálási kritériumnak választott 
átlagköltség alakulását a kiindulási állapotra, mint bázisra vetítve a 8 kísérletben. (4.7 ábra)  

Átlagos költségek alakulása

Átl klts 100,0% 91,7% 92,7% 93,5% 88,0% 87,7% 89,1% 86,8% 95,2%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

 
4.7 ábra A kísérletek átlagköltségei kiindulási bázison  

A 4.7 ábra alapján minimum 5% és maximum 13% közöttinek tűnik az 
optimalizálással elérhető javulás. Azt a feltételt azonban, hogy a rendelkezésre állás 
színvonala 100% legyen, - vagyis várakozási idő ne lépjen fel - két kísérlet, az 5. és 7., 
nem elégítette ki, így azokat � noha a legkedvezőbbek közé tartoznak � ki kell zárni. A 7. 
kísérletben ráadásul éppen a megengedett maximális értéket elérő selejt is keletkezett. Az 
5. kísérlet a hiánygazdálkodás, így természetes, hogy ennél a legmagasabb az átlagos 
várakozás. Meglepő azonban, hogy az elérhető legkedvezőbb beszerzési és szállítási 
költség mellett sem ez a legolcsóbb variáns. Ennek magyarázata a várakozás miatt 
bekövetkező forgalomcsökkenés41. A 4. és 5. kísérletek közötti tárolási költségben 
mutatkozó kb. 500 Ft különbség ennek a várakozásnak a következménye, ez 18% 
költségnövekedést jelent. Ez a 18% stratégiaváltás következménye, mivel minden egyéb 
kiindulási adat megegyezik. Ezzel szemben szintén a stratégiaváltás 0,3% beszerzési 
költség csökkenést is hoz. Összességében a 4. és 5. kísérlet eredménye átlagköltségben alig 
tér el. A 4.-nél a 6% selejt még tolerálható, míg az 5.-nél az 5% várakozás esetünkben nem 
elfogadható. Amennyiben az 5% megengedett selejtet merev korlátnak tekintjük a 6. 
kísérlet hozta a legjobb eredményt. Ez a megoldás azért is előnyös, mert a selejt és a 
várakozás egyaránt 0, továbbá ki tudja használni a beszerzési kedvezmény maximumát. 
Ennek a verziónak a költségét a tárolás emeli kedvezőtlen szintre, mert amikor rendelés 
előtt a készletszint minimálisra csökken az állandónak vett raktári költség kevés áru között 
kerül felosztásra. Az összköltségben mutatkozó minimális többletet ellensúlyozza a 
kedvező költségösszetétel.  

A 0. kísérlet költségszerkezetére, mint bázisra vetítve érdemes megvizsgálni az 
eredményeket42. Bár a költségekben mindenütt közel 80% körül van a beszerzés költsége, 
vagyis ez a legnagyobb költségtényező, az ingadozása ennek a legkisebb. A 2. kísérlet 
kiugróan magas beszerzési költségét kivéve a mennyiség - beszerzési ár alapfüggvényből 

                                                 
41 A tárolási költségek felosztásánál a szimuláció nem igazán érzékeny, ezért az itt mutatkozó kis 
különbségeket nem szabad kategorikusan kezelni! 
42 Kapcsolódó ábrát lásd 10. és 19. mellékletben. 



89 

adódó 28%-os áringadozásból az összes többi esetben a legkedvezőbb 7%-os szinten belül 
lehet maradni. A kedvező és kívánatos törekvés, hogy a beszerzési ár minél nagyobb 
hányadot tegyen ki a minél kisebb teljes összegben. Esetünkben ez 79% és 87% között 
mozgott, vagyis a folyamat szervezésével, javításával a fennmaradó 20 százalékból lehet 
redukálni.   

A fuvarköltség összegszerűen a legkisebb tétel, hiszen egyik kísérletben sem éri el a 
teljes költség 5%-át, azonban ingadozása ennek a legnagyobb. Ez azzal magyarázható, 
hogy a �tele kocsis� beszerzési stratégiák egyértelműen azt célozzák meg, hogy az adott 
szállítási költség minél több termékre legyen szétosztható. Esetünkben a 3, 4, 5, 8, 
kísérletek láthatóan azonos, adott rögzített paramétereknél minimális, szállítási 
költségnagysághoz vezettek. Nagyobb kapacitású jármű alkalmazásával még csökkenthető 
lenne a szállítási költség, azonban a nagyobb mennyiségű termék hosszabb tárolási időt 
eredményez, amely növelheti a tárolási költséget. Az első kísérletsorozat alapján arra 
következtetnénk, hogy - eltekintve a selejt minimális többletétől - a 4. vagy a 6. kísérlet 
kimenő eredményét célszerű gyakorlatba átültetni, ami várhatóan 11-12%-ot hoz. 

4.3.2 A részletesebb elemzés eredményei 

A 4. kísérlet legkedvezőbbnek választott paraméterénél, a forgalmi adatokat 
megvizsgálva kiderül, hogy a vizsgált szimulációs időszak során az összköltség a 4.6 ábra 
szerint tendenciózusan növekszik. 
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4.8 ábra A 4. kísérlet forgalmi adatainak költség grafikonja 

A 4.8 grafikon első nagy költségcsökkenést jelző ugrása a viszonylag alacsony szintű 
indulókészletnek köszönhető. A továbbiakban a költségeknek minden beszerzési 
időpontban számottevően vissza kellene esni, hiszen a tárolási költség készletbe kerüléskor 
még zérus. Ezzel szemben itt azt tapasztaljuk, hogy először éppen ellenkező irányú, 
növekvő ugrás van, majd pedig van egy csökkenés, de annak a kezdő szintje is meghaladja 
ez előző lépcső kezdő szintjét. A magyarázathoz az értékesített tételek tárolási idejének 
grafikonja szolgáltat segítséget. 4.9 ábra 
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4.9 ábra A 4. kísérlet forgalmi adatainak tárolási idő grafikonja 

A tárolási időknek a beszerzéseket követően ideális esetben 10 félnap körüli értékre 
kellene visszaesniük43. A grafikon szerint azonban alig történik csökkenés! Első lépésben 
kb. 240-ről 160-ra, a második lépcsőnél pedig még 160 �nál is magasabban indul az 
emelkedés. Jóval hamarabb kerül tehát sor a készlet feltöltésére, mint ahogyan azt a 
vásárlói kereslet indokolná. Az áru még hosszú időt tölt készleten, mielőtt értékesítésre 
kerülne, és ez az idő egyre növekszik. Ennek két eltérő hatású következménye van: 

- A tárolási költség rövidtávon, látszólag, csökken. Ez annak tulajdonítható, hogy a 
változatlan nagyságú időszakos költség több egység között oszlik meg. 

- A készlet egyre nő és hosszú távon selejt keletkezik. A selejt kompenzálása növeli 
a költséget. Ez a növekedés nagymértékű kell legyen, mivel itt az eddigi 
legnagyobb költségtételt a beszerzési költséget is kompenzálnia kell. Ráadásul a 
hosszú tárolás miatt arra még magas tárolási költség is halmozódik, hiszen a termék 
sokáig a raktárban áll. 
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4.10 ábra A 4. kísérlet forgalmi adatainak készletszint grafikonja 

                                                 
43 Zérus nem lehet, mert az azt jelentené, hogy áruhiány volt, amit kizártunk. 8-nál elvileg éppen annyi áru 
van készleten, ami az utánpótlási idő alatti kiszolgáláshoz szükséges. Ez közelítőleg megfelelne a 10 félnap 
gyakoriságú rendelésnek.  
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Ha a 4. kísérlet készlet grafikonját is megnézzük a 4.10 ábrán, szembetűnő, hogy több 
beszerzést mutató lépcső, ugrás van benne �öt-, mint a tárolási idő és a költség 
grafikonokban �három-. Ez már jelzi, hogy az utolsó két beszerzés tételei még el se 
jutottak az értékesítéshez, vagyis csak készletre halmozódtak. Több jel is van, amely 
óvatosságra int a program által kiválasztott optimummal kapcsolatban:  

- A megjelenő selejt és annak tendenciája. Ha a szimuláció időszaka hosszabb, 
jobban kiütközhet a selejt értékének további emelkedése. Ez a túlkészletezés tipikus 
jele az adott kereslet mellett. 

- Ha a beszerzés gyakorisága megfelelően igazodna ezekhez a paraméterekhez, nem 
fordulna elő sorozatban, hogy rendelés azért marad el, mert nincs a raktárban hely 
még egy járműnyi áru elhelyezésére sem 44. 

Ez megalapozza azt a kijelentést, hogy a 4. kísérlet a hosszú távú működés során 
várhatóan nem optimális. Lefuttatva a szimulációt 36 hónapos időszakra változatlan 
egyéb paraméter melletti eredményeket a 4.8 táblázat mutatja.  

4.8. Táblázat Eltérő szimulációs időhossz vizsgálati eredményei 

Eredmények 9 hónap45 Első 9 hónap 36 hónap 

Várakozott igény (%) 0 0 0 

Átlagos várakozás (fn) 0 0 0 

Selejt (%) 6 14 10 

Átlag költség (Ft) 17495 17592 19012 

Beszerzés (%) 83 83 78 

Beszerzés (Ft) 14537 14538 14812 

Fuvarköltség (%) 1 1 1 

Fuvarköltség (Ft) 225 225 225 

Tárolási költség (Ft) 2733 2829 3975 

Az előző kilenc kísérletsorozatban a valószínűségi változókkal leírt kereslet 
kihasználva a program kínálta mentési lehetőséget teljesen azonos volt. Ennél a 
vizsgálatnál, a hosszabb időciklus miatt, generálni kell egy azonos globális 
változókkal leírt, de elemeiben mégis eltérő igény-adat mátrixot. Ezek az új adatok az 
első kilenc hónapban az 4.8 táblázat szerinti eredményeket hozzák.  

                                                 
44 Ha ez nem így lenne, akkor egyenletes időközönként mutatkoznának az ugrások, és jóval nagyobb 
számban (180 napon át 10 naponta!) 
45 Ez az oszlop az egységes keresleti adatokkal futtatott kísérletsorozat eredménye.  
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A hároméves időszakra vonatkozóan a várakozásnak megfelelően a költségszint 17500 
Ft-ról 19010Ft-ra �emelkedett, a kilenc hónapos költségekre vetítve 8-9%-os 
változással.  

Egy másik kísérletre vonatkozóan, ahol a beszerzési stratégia nem eredményez 
feltétlenül állandó fuvarköltséget � pl 1. variációnál - vizsgáljuk meg az eredmények 
változását, miközben a szimuláció hosszát fokozatosan növeljük. Eredményeket a 20-
21. melléklet mutatja. A hivatkozott 21. melléklet grafikonja alapján jól látható, hogy a 
bázisnak tekintett értékhez képest az azonos időszakra (9 hónap) adódó értékek 
számottevően eltérnek 46. Noha a négy változó értékből háromnál az eltérések 5%alatt 
maradtak a tárolási költségnél a változás 12% volt. Ezekből a kísérletekből biztosan 
csak annyi állapítható meg, hogy az időhossz megválasztása akár 10%-kal is 
befolyásolhatja a végeredményt, ami nem elhanyagolható nagyságrend, mivel az 
optimalizálással elért eredmény is ilyen nagyságú volt47. Ez a pontosság azért 
meghatározó, mert a tárolási költség az, amely a vizsgált jellemzők közül egészében 
időfüggő.  

4.4 Az alkalmazás eredményeiből levonható következtetések  

Ez az alkalmazási példa is rávilágított a szimulációk pontosságának kérdésére. A konkrét 
végkövetkeztetés levonása előtt a pontossággal kapcsolatban adódik két olyan 
megállapítás, amely általánosíthatósága miatt fontosabb a példa számszerű 
végeredményénél, ugyanakkor azt is befolyásolja. 

4.4.1 Vizsgálati idő hossza 

A költség � idő grafikon egy kezdeti zuhanást követően lassan felkúszik egy 
magas szintre, majd a kialakuló átlag jóval kisebb intervallumában apróbb zavarokkal 
fűrészfogszerű alakban váltakozik. Az 4.11 ábra alapján úgy tűnik, egyes esetekben 
van egy kezdeti, tranziens jelenség egy állandósuló állapot beállta előtt. Ez okozta az 
adatok számottevő eltérését, zavarát Az állandósulónak tűnő működés rövid ideje nem 
tudta a választott időhosszon ellensúlyozni a kezdeti nagy eltérést. 

Jelölje a szimuláció kezdetének �tranziens� időszakát t.       t =t1+ t2   (4.7) 

Különös jelentősége van annak, hogy erről a t időszakról pontos, részletes adataink 
legyenek. 

 

                                                 
46 Ez az eltérés egy másik vizsgálathoz is hasznosítható eredményt ad, de itt most a 9, 18 és 36-hónapos 
eredményekre koncentráljunk. 
47 Hozzá kell azonban tenni, hogy míg az időszak növelésével kiküszöbölhetetlen újabb véletlenszerű adatok 
bevitele, addig az itt végzett optimalizálásnál ilyen sztohasztikus tényező nem volt, tehát az ott elért 
eredmény nem pontatlanság vagy véletlenszerűség következménye! 
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4.11 ábra A tranziens időszak meghatározása hosszabb időtávon 

A t1 vizsgálati témaköre az induló készlet nagyságának meghatározásához 
kapcsolódik. t1 pontosan meghatározható: az az időszak, ameddig zérus induló 
készletnél nincs áru a folyamatban48. 

A vizsgált példánál maradva: ha a kezdeti készletszint nem lett volna az 
indulókészlet megadással 300 kartonra beállítható egy reális 18000 Ft-os 
költséggel, semmilyen folyamatparaméter sem tudta volna a várakozási szintet a 
kívánt zéruson tartani. Annak az eldöntése, hogy az 1-2% várakozás minek a 
következménye � az üres indulóraktárnak vagy a túl alacsony utánrendelési 
szintnek � csak az adatok folyamatos rögzítésével állapítható meg.   
Az induló költség valóságot közelítő értékének meghatározására gyakorlati 
ismeretekre építve vagy n-1-edik szimuláció eredményének felhasználásával van 
lehetőség.  

Az induló paraméterek választása akkor reális, ha azok beleesnek a t időszakot 
követő, állandósuló ingadozási tartományba. Ez a könnyebben meghatározható és 
kezelhető terület. A szimulációs program is jól felkészíthető arra, hogy milyen kezdeti 
értékkel számoljon az első beszerzett tétel beérkezése előtt.  

A t2 nagyságának � a szükséges vizsgálati idő számításához felhasználható 
pontossággal - még a minimuma sem határozható meg előzetesen. t2 nagy 
valószínűséggel nagyobb kell legyen, mint a rendelések gyakorisága. Csak a 
szimulációs adatok értékelésével adható ettől pontosabb meghatározás. A t2 a 
racionálisan fenntartható logisztikai folyamat egyensúlyáig49 terjedő időszak.  
A szimuláció szükséges hosszának a tranziens időszakot legalább öt-tízszeresen 
célszerű meghaladnia, hogy annak eltérítő hatása redukálva legyen.  

                                                 
48 Jó közelítéssel t1 a rendeléstől számított leszállítási idővel azonos, de valójában a szimulációs időkezdet és 
az első vevői igény időközével hosszabb annál. 
49 Egyensúlynak tekinthető az az állapot, amelyben a mennyiség és költségadatok tartósan, egy üzemszerű 
intervallumon belül ingadoznak.  
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A logisztikai folyamat racionális fenntarthatóságát azért kell kiemelni, mert 
elképzelhető, hogy egyes kiinduló feltételekkel egyáltalán nem áll be semmilyen 
egyensúly, valamely érték vagy értékek tendenciózusan növekszenek. Ennek egyik jele 
lehet, ha optimalizáláskor az optimum a vizsgálati intervallum valamely végpontjába 
esik. Másik jel a selejttendencia nagy, pozitív értéke. Ilyen esetekben gyakorlatilag 
csak egy ideiglenesen működő folyamatról beszélhetünk, ami a rendelkezésre álló 
erőforrások, lehetőségek korlátja miatt le fog állni. Ez esetben az egész időszak t2 
részének fogható fel. Ilyen példát mutat a 4.12 ábra.  

A selejt értéke és trendje
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4.12 ábra Túlkészletezés halmozódó selejtje 

A különböző kimeneti paraméterek grafikonjai más-más periódust és lehetséges 
tranziens hosszt mutatnak. Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy mely értékek 
alapján lehet a t2-t meghatározni, azt kell végig gondolni, hogy mely jellemző - esetleg 
ingadozó - egyensúlya a folyamat eredménye, és melyiket határoztuk meg magunk 
közvetetten, másik paraméterrel. A költség látszik a legcélszerűbb választásnak, hiszen 
arra a készletnek, a tárolásnak, a selejtnek, a beszerzésnek egyaránt kihatása van, de 
nincs kiindulási adat, amely periodikus mozgását önmagában eredményezhetné. A 
disszertációban ismertetett szimuláció költségszámítási módszere azonban olyan, hogy 
lehetséges értéke egy ponton, a selejt felszámolásánál, korlátos50. Így előfordulhat, 
hogy látszólag állandósult az összköltség, miközben a korlátot meghaladó selejtértékek 
felhalmozódnak, ami ellentmond a racionális fenntarthatóság logikájának.  

                                                 
50 A korlátosság meghatározó fontosságú; a tárolási idő � korlátja a szavatosság, a készletszint � korlátja a 
raktári kapacitás, a beszerzési időköz � közvetlen meghatározója a beszerzési stratégia, a rendelési nagyság � 
korlátja a stratégia.  
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A folyamat fenntarthatóságának és t2 meghatározásának első lépése megvizsgálni 
keletkezett-e selejt, és annak mértéke alul marad-e a megadott limiten. Ha ez nem 
teljesül a kapott eredmény nem lehet elfogadható! Amennyiben teljesül, a keresett t2 a 
költség grafikus ábrázolása után a továbbiakhoz szükséges pontossággal 
meghatározható. Meghatározó jelentősége nem is értékének, hanem létezésének és 
nagyságrendjének van.  

Ha hatékony, korszerű eszköz áll is rendelkezésre egy folyamat jobbá tételéhez, a 
folyamatot jellemzők tendenciáinak figyelése nélkül téves következtetésekre, hibás 
választásokra juthatunk. További korlátja a számítógépes optimalizálásnak, hogy a 
programokba épített képletek, összefüggések � leginkább a tárolási költségek felosztása 
(módja, időciklusa) � számottevően változtathatják a gép által kihozott optimumot. 

 

4.4.2 Statisztikai jellemzők hatása 

Az időhossz vizsgálatánál is szükség van arra, hogy különböző, véletlenszerűen 
generált igényen fusson végig a folyamat. Különböztek a bázis időszak elemi igényei 
és a belépő új időszakok igényei is. A pontosság érdekében érdemes megvizsgálni, 
hogy a statisztikailag meghatározott igények elemi változása okoz-e számottevő 
eltérést az eredményekben. A főbb eredményeket a 4.9 táblázat mutatja. 

4.9. táblázat  Az azonos bemenő statisztikai adatokkal kapott végeredmények 

Kísérlet  Várakozott 

igény [%] 

Selejt 

aránya [%]

Átlag 

költség [Ft]

Beszerzési 

költség [Ft]

Fuvarköltség 

[Ft] 

Tárolási 

költség [Ft] 

9 hónap (0*) 0 0 19888 16654 714 2520 

9 hónap (1) 0 0 20003 16621 754 2628 

9 hónap (2) 0 0 20064 16640 728 2696 

9 hónap (3) 0 0 19891 16633 706 2552 

9 hónap (4) 0 0 19788 16636 698 2454 

A kapott eredmények további részleteit 20. és 22. mellékletek tartalmazzák. 

A tendenciák és nagyságrendek megállapításánál az eredmények egységesek. 
Egyetlen esetben sem volt selejt, sem várakozás. A műveletek eredményeként kapott 
értékek azonban természetesen ingadoznak. Különösen a tárolási költség nagysága 
változik. Számszerű eltérések esetén az ingadozás legfeljebb10% volt. Fontos azonban 
kiemelni azt a tényt, hogy az itt vizsgált kilenc hónapos időhosszak rövidek, ugyanis 
azok nem érik el az előzőekben leírt szimulációs időhosszt. A 36 hónapos hasonló célú 
ismételt szimulációk eredménye kissé eltérő következtetést sugall. A folyamatban 
megjelenő meghatározó értékek � költség, és annak legnagyobb hányadát képviselő 
beszerzési ár � csupán 1%-ot ingadoztak. Ezzel szemben a 2% -t jelentő fuvarköltség 
relatív ingadozás majdnem 20%.   
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Az eredményekből az a következtetés vonható le, hogy a komplex logisztikai 
minőségjellemző szimulációval való vizsgálata a racionálisan fenntartható 
folyamatoknál,51 kellő időhossz mellett néhány százalék pontosságú. Ha a folyamat 
lefutásáról stabilitásáról nincs biztos képünk a bizonytalanság 10% körüli.  

Az itt kapott nagyságrend, és az első kísérletsorozatban kapott összköltség 
változási ingadozás nagyságrendje közel azonos. Ez alátámasztja annak 
szükségességét, hogy a paraméter változtatások hatásának vizsgálatakor lehetőleg 
ne csak sokasági jellemzőiben, de elemeiben azonos igényekkel végezzük az 
optimalizálást, mert ellenkező esetben nem állapítható meg egyértelműen, hogy a 
változás minek az eredménye.  

Azoknak a minőségjellemző - költség és mennyiség - paramétereknek a 
vizsgálata, amelyek a folyamatban az átlagköltség vagy a teljes termékmennyiség 10%-
át nem érik el, (esetünkben selejtszázalék, fuvarköltség) tendenciájában és létezésében 
megvalósítható, de szimuláció útján meghatározott értékük felhasználása, nagy 
bizonytalanságuk miatt, fokozott körültekintést igényel.  

4.4.3 Megállapítások a vizsgált esetre vonatkozóan 

Az eddigi kísérletek és eredmények tapasztalata alapján az optimalizálás javasolt 
gondolatmenete a következő: a további kísérletekből ki kell zárni azokat az eseteket 
amelyeknél 5, 6, 12% selejt lépett fel, és azokat is, ahol várakozó igény volt. A 
felmaradó lehetőségek közül a legkedvezőbb a 6. kísérlet.  
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4.13. ábra  A költség alakulása és trendje a 6. kísérletben 

A 4.13 ábrán feltüntetett trend alapján láthatóan kialakult egy egyensúly, 
amelyben a beszerzés megközelítőleg három hónap gyakoriságú. Ebből legalább húsz 
hónap vizsgálat irányozható elő, legyen pontosan két év. (További grafikonok a 23. 
mellékletben) Most azt kell megvizsgálni, hogy milyen minimális szintnél nem fordul 
még elő a várakozás. Ez egy újabb optimalizáló ciklus futtatását teszi szükségessé. 
(eredménye a 24. mellékletben tanulmányozható). Az így adódó költség, 18273 Ft, 
amely 3%-kal haladja a meg a rövid vizsgálati időnél kapott értéket, de ez 

                                                 
51 Itt azért fontos a fenntarthatóság, mert csak olyan logisztikai folyamatokat érdemes így szimulálni, 
amelyek reálisan megvalósíthatók de minőségük javítása, finomítása más úton nem megoldható.  
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pontosabbnak tekinthető. Az eredmény ellenőrzése során nyert költségek rendre 
nagyobbra adódtak, így ez tekinthető optimális megoldásnak. 

 

4.5  A vizsgálatok és a teljeskörű minőségmenedzsment kapcsolata 

Ezek a szimulációs vizsgálatok mintaként szolgálhatnak egy látszólag 
problémamentesen működő, de teljeskörű minőségmenedzsment filozófiát követő cég 
számára. A teljeskörű minőségmenedzsment fő jellemvonásai: 

- a folyamatos fejlesztésre való törekvés, 
- a vevőorientáció, 
- a folyamatorientált megközelítésű hibamegelőzés és  
- a minőségköltségek figyelése, meghatározása [79].  

A felállított minőségmodellre alapozott, és itt bemutatott szimulációs vizsgálat a komplex 
paraméteres minőségmérés révén fedi le átfogóan a vizsgált logisztikai folyamatot. 
Nyilvánvalóan a komplex paraméterekben nem tükröződik vissza közvetlenül mérhetően a 
folyamat minden egyes részeleme, például a dokumentumkezelés, ellenőrzések és mérések 
pontossága. A vevőorientációs megközelítés alapján azonban nem is erre kell helyezni a fő 
hangsúlyt. Pontosan ez az egyik gyakori hibája a kiépített minőségirányítási 
rendszereknek, hogy a vevők által leggyakrabban legfontosabbak közé sorolt 
szempontokkal � árat befolyásoló költség, folyamatosság, rugalmasság � keveset 
foglalkoznak.  

A megbízók jelentős hányada az ár és a kiszolgálás gyorsasága lapján választ. Ezért fontos 
a logisztikai szolgáltatók számárára annak a körültekintő vizsgálata, hogy ilyen 
megvalósítási folyamattal tudják a kért feladatot minimális költséggel megvalósítani. Ezek 
a költségek pedig akkor tarthatók megfelelő szinten, ha a tervezéssel, megalapozó 
számításokkal elemezni lehet azokat. Ha a költségelemzések összekapcsolhatók a másik 
minőségi paraméter � a várakozási, kiszolgálási idő � vizsgálatával, akkor már a 
minőségköltség figyelésének, és meghatározásának kezdeti lépését is sikerült 
megvalósítani. Az elemzésekhez és számításokhoz az itt ismertetett módon a szimuláció 
megfelelő módszernek bizonyult. A vevői, megbízói érdekek fókuszában lévő folyamatok 
tökéletesítéséhez ez egy lehetséges módszer, ami már valóban teljeskörűvé teheti azt a 
törekvést, aminek egyéb részelemei a minőségirányítási rendszerek szabályozásaiban 
szerepelnek.  
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5. A tézisek összefoglalása 

Kutatási és vizsgálati eredményeim a következő tézisekben összegezhetők: 

1, Azonosítottam az ipari szolgáltatások azon minőségi elvárásait, amelyek a 
termeléshez kapcsolódó minőség értelmezéséből eredően fogalmazhatók meg. Áttekintve 
és értékelve a minőségfejlesztési technikák kvantitatív módszereit, (Folyamatszabályozás, 
QFD, FMEA) továbbá értékelve a gyakorlatban elterjedt minőségirányítási szabványokat 
és nemzeti minőségi díjakat magukba foglaló minőségmodelleket, megállapítottam ezek 
logisztikai szolgáltatások terén történő alkalmazásának alapvető hiányosságait.   
A szolgáltatási jellegből eredő sajátosságok ezekben a módszerekben nem 
érvényesíthetőek. A szabványok csak elutasító vagy elfogadó kategóriákat használnak, 
további differenciálásra nem adnak lehetőséget. A minőségi díjak üzleti kiválóságra 
vonatkozó modelljeiben a pontszerzési lehetőségek területei túlságosan heterogének, és 
nem kellően algoritmizáltak ahhoz, hogy a vevőoldali összehasonlítás alapját képezzék.  

2, Az elméleti elemzésekre és a gyakorlati tapasztalatokra alapozva felépítettem egy 
egyszerű logisztikai minőségmodellt. A modellben három alapvető elemet vettem 
figyelembe, mint minőség-meghatározó tényezőt: az eszközök (infrastruktúra) minőségét, 
a folyamatban részt vevő munkatársak képességi, hozzáállási jellemzőit és a logisztikai 
folyamatok szervezettségét.   
A logisztikai folyamatok eszközigényességéből adódóan nélkülözhetetlen azok 
minőségének megfelelő biztosítsa. A megfelelő minőségű humán erőforrás alkalmazása a 
logisztikai folyamatokban az a szinergikus hatásokat kiváltó tényező, amely nélkül az 
eszközökben megtestesülő értékek nem hasznosíthatóak. Végül a logisztikai folyamat 
szervezettsége az, ami tükrözi az előző két elem megfelelő allokálását a feladatokhoz, és 
alkalmas a rendszerműködés hatékonyságának kifejezésére.  

Az általam felállított minőségmodell kvantifikálására, a minőség mérésére két féle 
megközelítés jöhet szóba. Egyik a multiparaméteres eljárás, a másik a szintetizálási 
lehetőséget kihasználó megközelítés, amely realizálja a költségben és az időben tükröződő 
minőségjellemzők együttes figyelembe vételét. Ez utóbbi, általam kifejlesztett mérési 
módszer a vevő számára jól értelmezhetően kvantifikálja a folyamat költség- és 
időszükségletét.  

3, A 2. tézisben részletezett elvek szerint felállított modell segítségével elvégeztem a 
logisztikai folyamatok analitikus vizsgálatát. A vizsgálatok eredményeként felismertem a 
készletek optimalizálásával kapcsolatos modellek és a minőség fejlesztését célzó modellek 
közötti analógiát. A készletoptimalizálásra használatos determinisztikus modellek 
értékelésének alapján kimutattam azok gyenge pontjait: a készletezési költségek tárolási 
mennyiségtől való függését, a beszerzési költségek mennyiségtől való függését, a 
tartalékkészletek figyelmen kívül hagyását, a készletfogyás időbeni egyenlőtlenségét, a 
raktár tárolási kapacitásának korlátosságát. Ezen hiányosságok kiküszöbölésére szimuláció 
alkalmazását javasoltam, amelyhez a programot magam fejlesztettem ki.  
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4, Definiáltam az adott vizsgálatnak megfelelő elemi logisztikai folyamategység 
fogalmát, és erre építve meghatároztam a bonyolultabb, több műveletet átfogó folyamatok 
minőségmérésének lehetőségét. Az általam kifejlesztett program, az ismert standard 
programokkal szemben, kellő precizitással képes hatékonyan kezelni a gyakorlatban 
sokszor előforduló, egyetlen elemi folyamategységből álló egyszerű logisztikai 
szolgáltatások feltételrendszerét. Ezzel széles körben lehetővé teszi az ilyen típusú 
szolgáltatások minőségjavítását.  

5, Az általam kifejlesztett programot alkalmassá tettem a logisztikai szolgáltatás 
költségszerkezetének és időbeli lefolyásának együttes vizsgálatára is. Ez a megoldás, a 
minőség komplex mérése, értékelése mellett, lehetőséget biztosít az analitikus 
vizsgálatokon alapuló fejlesztésre is. A programot úgy készítettem el, hogy az a 
minőségjavító tényezők parciális hatékonyságvizsgálatára is alkalmas. Kihasználva a saját 
fejlesztésű szimulációs program ezen tulajdonságát a gyakorlati alkalmazások tapasztalata 
alapján parametrizáltam az ésszerű vizsgálati időtartamot, amelynek hatása meghatározó a 
levonható végkövetkeztetésekre nézve. 
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6. Az új tudományos eredmények eddigi és a jövőben várható 
hasznosítása  

Az értekezés tudományos újszerűsége és hasznosíthatósága, hogy egy egyszerű 
szakma-specifikus modellt ad a logisztikai folyamatok teljeskörű minőségirányításához. A 
modellben megfogalmazott minőségi mutatók mérési lehetőségeit részletesen elemzi. A 
legátfogóbb, legnehezebben mérhető szervezési terület minőségfejlesztéséhez a korszerű 
informatika kínálta lehetőséget, a szimulációt javasolja, feltárva annak az elemi logisztikai 
alkalmazási területen korábban nem vizsgált korlátait. 

A elemzésben bemutatott eset eredménye a szerződéses partneri kör bővülése és a 
beszerzési tételnagyság növelése által a nyereség növekedése volt. Egy hasonló, 
élelmiszeripari alkalmazásnál, a beszerzési stratégia megváltoztatását és további több 
százezer forintos selejt elkerülését segítette ez a megközelítés.  

A jövőben logisztikai szolgáltatók szempontjából az eredmények hasznosíthatóságát 
elsősorban saját tevékenységük minőségének a kialakított módszerrel történő mérésében és 
a program felhasználásával történő fejlesztésében látom. Ennek jelentősége elsősorban 
azoknál az egyszerű logisztikai tevékenységet ellátó cégeknél nagy, amelyeknél korábban 
nem volt hatékony eszköz folyamataik elemzéséhez, ezért egyes szervezési döntéseket 
információhiányos helyzetben kellett meghozniuk. A kidolgozott modell adaptációja a 
szimulációs vizsgálat elvégzésével gyakorlati segítséget nyújthat a rugalmasabb, a piaci 
igények változására jól reagálni tudó, versenyképes és hatékonyan működő logisztikai 
szervezet tervezési, vagy átszervezési tevékenységéhez.  

A minőségügy területén dolgozók a logisztikai szolgáltatások piacán a jövőben 
kiépítendő és minősítésre kerülő minőségirányítási rendszerek hatékonyságának 
megítéléséhez, egyes értelmezési kérdések átgondolt megválaszolásához, jól mérhető 
minőségi célkitűzések definiálásához és elérésük realitásának vizsgálatához kaphatnak 
segítséget ezen eredmények felhasználásával.  

Az eredmények hasznosításának további lehetőségét jelenti azok alkalmazása a 
logisztikai szakemberek minőségügyi, gazdasági képzésének korszerűsítésében, elméleti 
ismeretek megalapozásában és gyakorlati feladatok kidolgozásában. Ezen a téren 
különösen a szimulációs programmal, �laboratóriumi� körülmények között elvégezhető 
érzékenységvizsgálatokat emelném ki. A végeredmények, és a folyamat belső 
paramétereinek időbeni lefutását szemléltető grafikonok önmagukban is alkalmasak 
részletes elemzésekre. A kimenthető adatfájlok formátuma alkalmas az adatok további 
számítástechnikai eszközökkel � általánosan hozzáférhető EXCEL, vagy STATISTICA 
programokkal - történő feldolgozására. Ez hozzájárul a korszerű döntéselőkészítő, -
megalapozó módszerek széles körben hozzáférhető eszközökkel, gyakorlati példákkal 
alátámasztott megismertetéséhez.  
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8. melléklet Európai minőségdíjak (Forrás: Minőség Megbízhatóság 1996/5) 

Ország: Belgium 

Díj neve: Belga minőségdíj 

A díj meghatározó jegyei: az európai 
vállalati kiválósági modellen alapulnak  

Alapítás éve: 1990 

Kategóriák: kis-és középvállalatok valamint 
nagyvállalatok 

Átadás: miniszter által, gála keretében
 

Ország: Dánia 

Díj neve: Dán Minőségdíj 

A díj meghatározó jegyei: az európai 
vállalati kiválósági modellen alapulnak 

Alapítás éve: 1993 

Kategóriák: nemzeti nyertes 

Átadás: miniszter által, ünnepség keretében 

Ország: Franciaország 

Díj neve: Francia Minőségdíj 

A díj meghatározó jegyei: Hasonlók a 
Baldrige Nemzeti és az Európai 
Minőségdíj modelljeihez 

Alapítás éve:1992 

Kategóriák: Nemzeti díj 

Átadás: Párizsban, legutóbb az ipari 
miniszter által 

Ország: Izland 

Díj neve: Minőségre Ösztönző Díj Izlandi 
Szövetsége  

A díj meghatározó jegyei: a Baldrige, az 
Európai Minőségdíj, a Deming Díj, 
valamint a Dán és a Svéd nemzeti 
díjmodellen alapulnak 

Alapítás éve: 1993 

Kategóriák: 2 állami és 2 magánvállalat 
közül a Szövetség tagjai által kiválasztott 
2 nemzeti díjazott 

Átadás: a pénzügyminiszter által, ünnepség 
keretében 

Ország: Írország 

Díj neve: az Ír Minőségügyi Társaság 
Legfelső Minőségdíja 

A díj meghatározó jegyei: a Baldrige, a 
Deming Díj, valamint az európai, a dán és 
a svéd díjmodellen alapulnak 

Alapítás éve: 1982 

Kategóriák: a legfelső díjat a regionális díjak 
10 nyertese közül 1 vállalat kapja meg 

Átadás:  a köztársasági elnök által, ünnepség 
keretében 
 

Ország: Hollandia 

Díj neve: Holland Minőségdíj 

A díj meghatározó jegyei: szorosan követik 
az európai vállalati kiválósági modellt 

Alapítás éve: 1992 

Kategóriák: egy fődíj, egy �minőség-
elismerési� kisvállalatok számára 

Átadás:  



 

8. melléklet Európai minőségdíjak (Forrás: Minőség Megbízhatóság 1996/5) 

Ország: Norvégia 

Díj neve: Norvég Minőségdíj 

A díj meghatározó jegyei: 1992 óta a 
Baldrige és az európai modellen alapulnak 

Alapítás éve: 1974 

Kategóriák:  nemzeti díj 

Átadás: ünnepség keretében a tárgyévet 
követő év májusában 

Ország: Lengyelország 

Díj neve: Lengyel Minőségdíj  

A díj meghatározó jegyei: az európai 
vállalati kiválósági modell egy módosított 
változatán alapulnak 

Alapítás éve: 1995 

Kategóriák: nemzeti díj 

Átadás: a miniszterelnök-helyettes által 
ünnepség keretében
 

Ország: Szlovák Köztársaság 

Díj neve: a Szlovák Köztársaság Minőségdíja 

A díj meghatározó jegyei: az európai modell 
kilenc területe közül haton alapulnak 

Alapítás éve: 1994 

Kategóriák: kisvállalatok, középvállalatok, 
nagyvállalatok. Külön kategória a 
szolgáltató vállalatoknak 

Átadás: a gazdasági miniszter által, ünnepség 
keretében 

Ország: Spanyolország 

Díj neve: Fülöp Herceg Ipari Minőségdíj 

A díj meghatározó jegyei: az ISO 9004-es és 
TQM-kritériumokon alapulnak 

Alapítás éve: 1992, névváltozás 1993-ban 

Kategóriák: nemzeti díj 

Átadás: Fülöp herceg által hivatalos 
ünnepségen 

Ország: Svédország 

Díj neve: Svéd Minőségdíj 

A díj meghatározó jegyei: szorosan követik 
a Baldrige modellt 

Alapítás éve: 1992 

Kategóriák: nemzeti díj 

Átadás: Károly Gusztáv király által, 
Göteborgban  

Ország: Egyesült Királyság 

Díj neve: UK Minőségdíj 

A díj meghatározó jegyei: a TQM európai 
modelljével összhangban vannak 

Alapítás éve: 1994 

Kategóriák: nyitva áll minden brit, továbbá 
olyan tengerentúli tulajdonban álló 
kereskedelmi szervezet előtt, amely 
tartósan jelen van az Egyesült 
Királyságban 

Átadás: Londonban, a felügyeletet gyakorló 
miniszter által 



 

 

A Magyar Nemzeti Minőségi Díj nyertesei 
KATEGÓRIA NYERTES CÉG 

1996 

szolgáltató  Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. 

nagyméretű termelő  Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.  

közepes méretű termelő  Burton-Apta Tűzállóanyag Gyártó Kft.  

kisméretű termelő  Lehel Hűtőgépgyár Kft. Fagyasztóláda 
Gyártás  

1997 

szolgáltató  Oracle Hungary  

nagyméretű termelő  TAURUS Mezőgazdasági Abroncs Kft. 

közepes méretű termelő  Opel Magyarország Járműgyártó Kft.  

kisméretű termelő  Ganz-David Brown Hajtóműgyártó Kft. 

1998 

szolgáltató  ERICSSON Távközlési Kft.  

nagyméretű termelő  TISZAI VEGYIKOMBINÁT Rt.  

közepes méretű termelő  KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. 

kisméretű termelő  KAPITÁNY ÉS TÁRSAI Napellenző 
gyártó Kft. 

1999 

szolgáltató  HUNGEXPO Reklám Rt. 

nagyméretű termelő  Pick Szeged Rt. 

közepes méretű termelő  COFINEC Hungary Rt. Petőfi Nyomda

kisméretű termelő  Columbian Tiszai Carbon Rt. 
 

A eddigi nyertesek között számos közlekedési vonatkozású cég van, ami ismerve a 
járműgyártás minőségügyben betöltött szerepét nem meglepő. Sajnos azonban logisztikai 
szolgáltatást nyújtó cég nincs az eddigi díjazottak között. 

 

9. melléklet Magyar minőségdíjasok (Forrás: www.gm.hu) 


