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A készletek jelenlétét a gazdaságban fizikai és gazdasági kényszerek indokolják. Bármennyire is 
szeretnénk, a készletek jelenlegi ismereteink szerint a termelési és ellátási folyamatokból nem 
küszöbölhetők ki, legfeljebb csökkenthetők. A készletek optimális nagyságának a meghatározásával 
foglalkozó tudomány a készletezési elmélet , amely általában matematikai modellek felhasználásá-
val segíti a döntéshozókat. A modellek egyik nagy csoportja az ún. periodikus készletfigyelésű mo-
dellek képezik, amelyek alkalmasak előre becsülhető, de ciklusonként változó igények leírására. A 
tanulmány egy ilyen modell általános korlátozó feltételek (periódusonkénti maximális gyártás, 
maximális készlet a feltöltés után, minimális készlet a periódus végén stb.) melletti megoldására 
tesz javaslatot. 
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Történeti áttekintés 
 
Az első, klasszikusnak tekinthető készletgazdálko-
dási modellt, amely „optimális rendelési té-
telnagyság (EOQ) modellje” néven vált ismerté, 
már 1915-ben publikálták [1]. Az optimális rende-
lési tételnagyság számítására alkalmas modell, 
illetve formula alkalmazhatóságának eredeti feltét-
elei igen szigorúak és a gyakorlatban ritkán telje-

sülnek, ennek ellenére egyszerűségének köszönhe-
tően a mai napig a leggyakrabban emlegetett és 
használt modell. Széles körű felhasználásának 
nemcsak az a magyarázata, hogy matematikailag 
kevésbé képzett szakemberek számára is elérhető, 
hanem az is, hogy a megoldás nem túlzottan érzé-
keny a bemenő paraméterek pontosságára. Az ere-
detiből továbbfejlesztett modellek alkotják a fo-
lyamatos készletfigyelésű modelleket [2]. Ezek 
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képesek figyelembe venni a hiányt, a véges feltöl-
tési kapacitást, a darabonkénti rendelési költség 
tételnagyságtól való függését stb., de továbbra is 
feltételezik, hogy a felhasználási vagy fogyási ráta 
minden ciklusban állandó.  
 
A folyamatos készletfigyelésű modellek elsősorban 
a nagy tételszámokat, közel egyenletes ütemben 
gyártó cégeknél alkalmazhatók a kiindulási feltéte-
lek megsértése nélkül. Ezek a feltételek a szezoná-
lis ingadozásokat mutató kereskedelemben, vagy a 
megrendelések változását követő termelésben 
azonban nem teljesülnek. Ilyenkor, ha nem aka-
runk túl nagy hibát elkövetni, kénytelenek vagyunk 
bonyolultabb, nagyobb felkészültséget feltételező 
és több munkát igénylő modelleket alkalmazni. 
Ezek egyik nagy csoportját az ún. periodikus kész-
letfigyelésű modellek képezik, amelyek alkalma-
sak előre becsülhető, ciklusonként (perióduson-
ként) változó igények leírására. Az első ilyen mo-
dellt Wagner és Within 1958-ban publikálták [3], 
akik a megoldásra a dinamikus programozást hasz-
nálták fel. Az algoritmust később maga Within 
fejlesztette tovább [4]. 
 
Az ’50-es évek végén és a ’60-as évek elején a 
számítástechnika viszonylagos fejletlensége arra 
késztette a matematikusokat és a kutatókat, hogy 
minél kisebb memória és számításigényű algorit-
musokat fejlesszenek ki. Ez a törekvés visszakö-
szön a Wagner-Within algoritmusban is, amelyben 
az alkotók az eredmények pontosságának rovására 
egyszerűsítették a számításokat, pontosabban olyan 
a korlátokat és a költségfüggvényt fogalmazták 
meg, amelyekkel jelentősen csökkenést a számítás-
igény. Az elmúlt évek a számítástechnikai fejlődé-
sével, ami többek között a számítások sebességé-
nek növekedésében is megnyilvánult, az akadályok 
megszűntek és lehetőség nyílt arra, hogy a koráb-
biaknál pontosabb, a valóságot jobban tükröző 

modelleket alkossunk. E tanulmány is a Wagner-
Within modell továbbfejlesztésével, illetve a fej-
lesztett modell megoldásával foglalkozik.  
 
 
A továbbfejlesztett modell 
 
Az új modellben az előrelépést az jelenti, hogy 
abban a gyakorlat által jogosan igényelt alsó és 
felső korlátok írhatók elő, továbbá az eredetihez 
képest a költségfüggvényben a készlet fogalma is 
közelebb áll a valósághoz. A korlátozó feltételek 
következők: periódusonkénti beszerzés vagy gyár-
tás és a feltöltés utáni készlet nem léphetnek át 
adott határokat, a periódusok végén a készlet pedig 
nem csökkenhet az előírt szint alá.  
 
Tekintsük először modellben figyelembe vett költ-
ségelemeket. Legyen K a periódusok (i=1,2,…n) 
elején jelentkező, a rendelés vagy a gyártás indítá-
sakor felmerülő állandó költség, amit rendelési 
vagy beállítási költségnek nevezünk. A darabon-
kénti beszerzési vagy gyártási költség (ci), általá-
ban állandó, de az új modellben periódusonként 
változhat, esetleg a rendelési tételnagyság függvé-
nye is lehet. A darabonkénti készlettartási költség 
(hi) ugyancsak lehet állandó, periódusonként válto-
zó és a készletnagyság függvénye.  
 
Az eredeti modellben a készlettartási költséggel 
arányos készletnek a vizsgált periódus végén 
megmaradó mennyiséget tekintették. A fejlesztett 
változatban lineáris változást feltételezve, a perió-
dus elején és végén mérhető mennyiségek átlagá-
val azonosítjuk a készletet, ami lehet tetszőleges 
vagy korlátozott nagyságú. A készlet minimumá-
nak a korlátozása a gyakorlatban általában bizton-
sági megfontolásokra vezethető vissza, és egy 
olyan minimális szint (s) előírását jelenti, ami alá a 
készlet soha nem csökkenhet. A készlet felső hatá-
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Értelemszerűen az i-edik periódus végén megmara-
dó mennyiség (készlet) az (i+1)-edik periódus belé-
pőkészlete. Feltételezzük, hogy a belépőkészlet az 
első periódus elején ismert nagyságú, az n-edik 
periódus végén pedig a készlet 0-ra csökken. A 
modellben a fogyási ráta (egységnyi időre eső kész-
letváltozás) helyett a készletváltozást az i-edik az 
periódus szükségletével ri (i=1,2,...,n) jellemezzük.  

 
A Bi(xi,zi) költségfüggvényben a ci darab- és a hi 
készlettartási költség periódusonként változhat, sőt 
az sem szükséges, hogy Bi(xi,zi) lineáris függvény 
legyen. Például az életben nagyon gyakran előfor-
dul, hogy nagyobb tételszám rendelésekor ked-
vezményeket kapunk, azaz a darabonkénti ár (ci) a 
rendelési tételnagyság (zi

iz≥

) függvénye. 

 
A vázolt készletezési probléma megoldásának célja 
meghatározni az egyes periódusok elején rende-
lendő vagy gyártandó mennyiséget (zi (i=1,2,...,n)) 
úgy, hogy a teljes költséget minimalizáljuk. A 
megoldáshoz célszerűen a dinamikus programozást 
használjuk, amelynek változói a készletezéssel 
összefüggésben a következők. Az i-edik fázist az i-
edik periódussal azonosítjuk, az állapotok pedig 
feleljenek meg az i-edik periódusba belépő lehet-
séges készleteknek, amit xi (i=1,2,...,n)-vel jelö-
lünk. Az xi készlet az első periódus elején ismert 
nagyságú és az utolsó periódus vagyis a tervezési 
horizont végén nulla, azaz xn+1=0. A döntési válto-
zó legyen a i-edik periódus elején megrendelt vagy 
gyártott mennyiség (zi). A szükséglet az i-edik 
időszakban pedig legyen ri.  

 
A probléma természetéből fakadóan a lehetséges 
korlátozások a következők: 
 
• a periódusonkénti beszerzés vagy gyártás 

maximalizált, , Z
• a készlet a gyártás vagy feltöltés után maximali-

zált, ii xzS +≥ , 
• a hiányt nem engedjük meg, , 0≥−+ iii rzx
• a készlet a periódus végén minimalizált, ixs ≤ . 
 
Mivel zi-t választottuk döntési változónak, a korlá-
tozó feltételeket az alábbiak szerint rendezzük: 
 

Zzi ≤ ,  

ii xSz −≤ , Az i-edik időszakban felmerülő költség Bi(xi,zi) így 
a belépőkészlet (xi) és a gyártott mennyiség (zi) 
függvénye. Amint azt előre jeleztük, a költségek 
közül az állandó rendelési vagy beállítási (K), a 
darabszámmal arányos ci beszerzési vagy gyártási 
és a hi készlettartási költséget vesszük figyelembe.  

iii xrz −≥ , 
sxi ≥ . 

 
Az utolsó feltételt alakítsuk át az 1. ábrából felír-
ható 

iiii rzxx −+=+1   
A készlet az i-edik periódusban a feltöltés utáni 
készlet xi+zi és a periódus végén megmaradó kész-
let xi+1=xi+zi–ri átlaga, azaz 

egyenlettel, amelyből az 

iiii zrxx −+= +1 . 
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1. ábra Egy három periódusos modell 
 
 
Ezt helyettesítve az utolsó feltételbe és rendezve, az A feladat megoldásának további feltételei: 
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srxz iii −+≤ +1 .  
 azaz az összes beszerezhető vagy gyárható meny-

nyiség és az első periódusba belépő készlet össze-
ge nem lehet kevesebb, mint az összes szükséglet. 
Az első periódus szükséglete pedig nem lehet na-
gyobb, minta az első periódusba belépőkészlet és a 
periódusonként maximálisan beszerezhető vagy 
gyárható mennyiség összege: 

A feltételeket összevonva: 
 

}xrmax{z)}xS(),srx(,Zmin{ iiiiii −≥≥−−++1  
 
Jelentse Ci(xi,zi) az alpolitikák teljes költségét az i-
edik periódus elejétől az n-edik periódus végéig, 
amelyek értelemszerűen a belépő készlet és a gyár-
tott mennyiség függvényei, és xi belépőkészlet 
esetén jelölje  a C)x(C i

*
i i(xi,zi) halmaz minimális 

értékét. 

 

11 xZr +≤ . 
 
A tervezési horizont végén az xn+1=0 csak akkor 
teljesül, ha az   

A korlátozó feltételeket figyelembe véve a legjobb 
alpolitikák a 
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azaz a minimális készlet nem lehet nagyobb az 
utolsó periódus igényénél. 
 
A leírt algoritmus alapján készített számítógép-
program bemutatásához tekintsük a következő 
példát. A program adatbeviteli képernyőjét a 2. 
ábra mutatja. 

 
rekurzív formulával számíthatók minden i= 
1,2,…,n periódusban, ahol a  definíció szerint 
nulla, és az 

*
nC 1+

 
xi+1=xi+zi–ri.  
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2. ábra Az input adatok és az eredmények 0 minimális 
készletszintnél 

 
 
Egy vállalat anyagellátási osztályának az éves ter-
melési program megvalósítása érdekében kétha-
vonta az 1. táblázatban megadott mennyiségben 
(ri) kell a gyártáshoz szükséges alapanyagokat 
biztosítania. A beszerzési ár (ci) periódusonként 
változó, és a raktárkapacitás pedig korlátozott, S=9 
t. Az első periódusba belépőkészlet x1=2 t. A ren-
delési költség K=2 ezer Ft/rendelés, a fajlagos 
készlettartási költség minden periódusban egyenlő, 
hi=1 ezer Ft/t. Határozzuk meg az optimális készle-
tezési politikát. Kérdés, ehhez az egyes periódu-
sokban mekkora mennyiségeket (zi) rendeljünk, ha 
a minimális készletet nem korlátozzuk, majd vizs-
gáljuk meg, hogy milyen költségnövekedéssel jár, 
ha a minimális készletet 1 t-ra növeljük. 
 

1. táblázat 
Periódus (i)   1   2   3   4   5   6 
Beszerzési ár (c

i
) [ezer Ft/t] 11 18 13 17 20 10 

Szükséglet (ri) [t]   8   5   3   2   7   4 
Készlettartási költség (hi) [ezer Ft/t]   1   1   1   1   1   1 

 
A program futásának eredményei (a periódusok 
belépő készletei (xi), a periódusokban beszerzett 
mennyiségek (zi) és a feltöltés utáni készletek 
(xi+zi)), nulla minimális készletszintnél a 2. ábrán, 
1 t-ás minimális készletszintnél pedig a 3. ábrán 
láthatók. Az első esetben az összes beszerzési és 
készletezési költség 395,5 ezer Ft, ami a minimális 
készletszint növelésekor 414,5 ezer Ft-ra növek-
szik, azaz az 1 t-ás minimális készletszint okozta 
költségnövekedés 19 ezer Ft. 
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3. ábra Az input adatok és az eredmények 1 t-ás minimális készletszintnél 
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