
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA 

Többutas csomagolások 
használatának mutatószámai 

A többször használt csomagolásokat a XXI. században is elterjedten 
fogják használni. Míg a múlt század nyolcvanas éveiben a környe-
zettudatos szemlélet a többször használható csomagolások alkal-
mazására – gazdasági szemléletet háttérbe szorítva – ösztönzött, 
ma ezen a területen is egyre erősebb a verseny, ami a környezetba-
rát csomagolási megoldások terén is ráirányította a figyelmet a költ-
ségekre. Különösen érvényes ez olyan termelő vállalatokra, amelyek 
tevékenységüknek logisztikai szolgáltatásokra való kiterjeszté vel, 
komplex rendszer kínálatával kívánnak a piacon megjelenni. Nem 
mindig rendelkeznek azonban olyan gazdasági eszközökkel, ame-
lyekkel a visszatérő csom golásos rendszer hatékony működését 
szavatolni tudnák. 
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Egy kutatási projekt keretében olyan mutatószámrendszer kialakítá-
sát tűzték ki célul, amellyel a visszatérő csomagolásos rendszer 
operatív kontrollingja megvalósítható. Ezek a mutatószámok lehető-
séget adnak a rendszer működésének koncentrált, következetes és 
áttekinthető jellemzésére, amivel a döntések előkészítését alá tudják 
támasztani. A Balanced Scorecard (kiegyensúlyozott találati lap) 
módszerének figyelembevételével egy többdimenziós elemzési 
módszert dolgoztak ki, amely a tiszta pénzügyi szemléleten kívül 
más szempontokat is figyelembe vesz. 

Tetraédermodell 
Ezen elvek alapján dolgozták ki a négysíkú tetraédermodellt (1. ábra), 

amelynek síkjait (minőség, költség, erőforrások és környezet) a mutatószám-
rendszer egységbe foglal. A tetraéder egyes síkjainak konkrét kezelésére fo-
lyamatláncot építettek fel, amely speciálisan a logisztikai folyamatokra alkal-
mazható és négy elem (folyamat, irányítás, struktúra és erőforrások) terén ha-
tároz meg kritériumokat. 

A minőségi sík felépítése 
A minőség változó folyamatok és olyan döntések eredménye, amelyek a 

folyamatokat meghatározzák, esetleg korlátozzák. A minőségi sík folyamat-
láncolatában a struktúra és az irányítás a fő tényezők. A logisztikai szolgálta-
tások rövid és hosszú távú minőségi kritériumait áttekinthető számú célkritéri-

BME–OMIKK – Logisztika, 2002/2. 3



umokká sűrítették össze, miáltal a minőségi követelmények hierarchiájának 
középső szintje alakult ki (2. ábra). A minőség irányítása az üzleti folyamato-
kat rövid távon befolyásoló hatásokkal foglalkozik, amelyek a három alapköve-
telményt: pontosságot, stabilitást és gyorsaságot biztosítják. Pontosság alatt a 
vevő által meghatározott előírások (az áruk fajtája, mennyisége, a szállítás 
ideje és az átadás helye) teljesítése értendő. Gyorsaság minden üzleti folya-
mat alapvető követelménye, míg stabilitáson azt kell érteni, hogy az üzleti fo-
lyamatok külső zavaró hatások esetén is képesek a meghatározott eredmé-
nyeket nyújtani. Ezekből az alapkövetelményekből lehet a szállítási minőség, 
az időbeli rugalmasság és a megrendeléskezelés mutatószámait levezetni. 
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1. ábra A tetraédermodell síkjai 

 
A struktúra minősége az időtől független szempontokon alapul és így a 

rendszer üzemeltetőinek befolyásolási lehetőségeit a rendszer viselkedésére 
korlátozza. A tetraédermodell keretében meghatározott mutatókat a következő 
értékekben lehet összefoglalni: a feladatmegoldás rugalmassága, az informá-
ció minősége, a hálózat minősége. 

Az erőforrássík felépítése 
Az erőforrássík az üzemi eszközök logisztikáját írja le. Ezekkel lehetőleg 

takarékosan kell gazdálkodni. Az erőforrások köre a gépektől, berendezések-
től 
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az emberi erőforrásokig terjed, amelyeknek mutatószámokkal való jellemzé-
séhez strukturált segédeszközökre van szükség. Ebből a célból az üzemi te-
vékenységeket folyamatláncolatba lehet rendezni, amely a meghatározott in-
putot bizonyos outputba dolgozza át. A megtervezett folyamatlánc a követke-
ző hat elemből áll: 

– beszerzés, 
– tárolás, 
– készletezés, 
– szállítás, 
– rekondicionálás, 
– hulladékként való eltávolítás.  
Az inputnak outputtá való feldolgozásához megfelelő erőforrásokra van 

szükség, és a folyamat optimálásával ezek takarékos felhasználása érhető el. 
A 3. ábra szerint az erőforrásokat a következő kategóriákra lehet tagolni: 

– készlet, 
– tárolóterület, 
– személyzet, 
– munkaeszközök. 
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nyeinek kielégítésében. A munkaeszközöknek elsősorban a szállításban és a 
csomagolóeszközök tisztításában van döntő szerepe. 

Az ökológiai sík felépítése 
A többször használatos csomagolás elterjedésében a környezeti szem-

pontoknak jelenleg is nagy szerepe van. A csomagolás alapfunkcióit (az áru 
védelmét a szállítás és tárolás során) a közvélemény természetes követel-
ménynek veszi, ugyanakkor a környezeti hatásokra igen érzékenyen reagál. 
Ezért szükség van olyan mutatószámokra, amelyek az üzleti tevékenységek 
környezetvédelmi oldalát jellemzik.  

A természeti erőforrások felhasználásának 

 össze. 

és az üzleti tevékenységek 
emisszióinak vonatkozásában célokat kell kitűzni és prioritásokat kell megál-
lapítani. A környezetvédelemmel foglalkozó kutatások elsősorban a 
nyersanyagok és az energia felhasználásával, a hulladékokkal, valamint a 
vízbe és levegőbe kibocsátott emissziókkal foglalkoznak, és kevesebbet 
törődnek a termékek és gyártási segédanyagok ismételt felhasználásával. A 
többször használható csomagolás terén az inputot a már egyszer használt 
csomagolóanyag, az outputot a többszöri felhasználás után képződő hulladék, 
a tisztítás során elszennyeződött víz képezi. A 4. ábra a többször használható 
csomagolás folyamatláncának input és output tényezőit foglalja
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4. ábra Többutas csomagolás környezeti hatásai 

A költségszint felépítése 
A költség- és teljesítményelszámolás a vállalat tárgyi tevékenységének 

számszerű leképzése. A számvitel a vállalat viszonyát elsősorban a külső fe-
lekhez mutatja, a költség- és teljesítményelszámolás a belső tervezéshez, irá-
nyításhoz és ellenőrzéshez szükséges adatokat szolgáltatja. Ezzel lehet a 
költségek csökkentése, a teljesítmény és az eredmény növelése terén kitűzött 
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célok megvalósítását értékelni, a terv- és tényadatokat összehasonlítani. 
Ugyanezek az adatok alkalmasak a saját vállalat és a versenytársak működé-
sével, valamint az iparági átlaggal való összemérésére. 

A költségeken kívül más versenytényezők értékelése ebben az iparágban 
sok esetben nehézségekbe ütközik, mivel a csomagolási döntéseket érzések 
és tapasztalatok alapján hozzák meg, és csak bizonyos idő multán derül ki, 
hogy azok gazdaságilag előnyösek vagy hátrányosak voltak. 

A mutatószámrendszer értékelése 
A négysíkú modell hatékony eszköznek bizonyult a vállalati célok struktu-

rált kezelésére, azok teljesítése érdekében operatív intézkedések megtételé-
re. A mutatószámok hierarchikus rendszere a szükséges mélységű informáci-
ókat adja minden vezetési szint számára. Alkalmas stratégiai célok meghatá-
rozására és elemzési eljárások alkalmazására. 

(Dr. Garai Tamás) 
 

Czaja, F.: Leistungsfähiges Werkzeug. = Pack Report, 34. k. 3. sz. 2001. p. 69–72. 
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H I R D E S S E N !  
A BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 

a Műszaki–Gazdasági Kiadványok Osztálya gondozásában megjelenő folyó-
iratokban megrendelésre megjelentet hirdetéseket is. 

A szakma szerint kiválasztott kiadványban megjelenő hirdetések célzottan a 
potenciális felhasználókhoz jutnak el. 

A hirdetések ára: 37 000 Ft/oldal + 25% ÁFA 
A kiadványok formátuma: A/5. Tükörméret: 106 x 152 mm. 

Raszterszám: 35. 
Szórólap: max. A5-ös méretben, 25 g-ig 43 500 Ft + ÁFA, 

25 g felett egyedi megállapodás szerint. 
 

Felvilágosítás és hirdetésfelvétel: 
BME–OMIKK – Értékesítési és Marketing Csoport 

1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7. ● Levélcím: 1255 Bp., Pf.: 207. 
Tel.: 457-5333● Fax: 457-5334 ● E-mail: marketin@omk.omikk.hu 

 


