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Az ital-nagykereskedelmi egységek vezetői a készletek összetételének és nagyságának tervezésekor 
kénytelenek a változó piaci feltételekhez igazodni. A vállalatok jövedelmezőségére anyag- és kész-
letgazdálkodásuk színvonala egyre nagyobb hatást gyakorol, mivel egyre nehezebb körülmények 
között kell helytállniuk mind a belföldi, mind a külföldi piacokon, ami szükségessé teszi a belső 
tartalékok feltárását. Erre egyik lehetőség a vállalati készletezési folyamatok optimalizálása. A 
vállalati szakemberek döntéseinek megalapozásához rendelkezésre álló készletezési matematikai 
modellek a gazdasági életben jelentkező készletezési problémák széles skálájára kiterjednek. A 
klasszikus modelleket több mint harminc esztendeje ismerjük. Másfél-két évtized telt már el az 
alapvető összefoglaló munkák megjelenése óta, hazai felhasználásuk azonban csak néhány helyen 
valósult meg. A sikeres alkalmazás egyik – talán legfontosabb – előfeltétele a jól szervezett, nap-
rakész számítógépes vállalati információs rendszer, mellette elemi követelmény a gazdálkodási 
fegyelem betartása, továbbá egy olyan szabályzó rendszer működtetése, amelyen keresztül az elmé-
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leti modellek folyamatoptimalizáló hatása a gyakorlatban érvényesülhet. Minden korszerű válla-
latirányítási rendszer alapja a vállalati pénzügyi folyamatok mérlegképes kezelése, amelyhez a 
megrendeléskezelés folyamatához illeszkedve már kisebb-nagyobb mértékben logisztikai funkciók 
is megjelennek. Tapasztalataink szerint a vállalatirányítási rendszerekben az ital-nagykeres-
kedelem számára a készletezési folyamatok szempontjából legfontosabbnak ítélt két szolgáltatás: a 
kereslet-előrejelzést támogató, valamint a készletgazdálkodást támogató funkciók és modellek le-
hetnek. Ennek ellenére a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az ital-nagykereskedelemben 
általánosan alkalmazott vállalatirányítási rendszerek tekintetében sajnos sok esetben hiányossá-
gok mutatkoznak ezeken a kiemelt területeken. Ezekről, valamint a problémák megoldási lehetősé-
geiről ad áttekintő képet a cikk. 

 

Tárgyszavak: nagykereskedelem; ital; vállalatirányítás; készletezés; információtechnológia. 

 
A készletezési gyakorlat, 
valamint a folyamatokat támogató 
információs technológia helyzete 
az ital-nagykereskedelemben 
 
Nagyvállalati körökben már természetes, hogy az 
információtechnológiát stratégiai eszköznek tekin-
tik a cégek üzleti sikereinek eléréséhez, az üzlet-
menet nyereségesebbé tételéhez, valamint a ver-
senyképesség megőrzéséhez. A kis- és közepes 
méretű ital-nagykereskedelmi vállalatokról el-
mondható, hogy informatikai rendszerük jelentős 
része elavult, pénzt sok esetben csak a működtetés-
re szánnak, fejlesztések, új beszerzések ritkán tör-
ténnek. A legtöbb cégnél használnak ugyan ügyvi-
teli és számlázó szoftvereket, de ezek „tudása” a 
készletezési folyamatok egzakt kezeléséhez kevés, 
ezért ezekkel általában nem lehet megfelelően 
átlátni és optimalizálni a készletezési rendszerben 
zajló folyamatokat. További probléma, hogy a 
cégek sok esetben nem integrált információs rend-
szerekben gondolkoznak, hanem a belső folyama-
tok elektronizálásához egymástól független szoft-
vereket alkalmaznak. Ennek megfelelően a készle-

tezési folyamatok menedzsmentjéhez szükséges 
adatok is több helyen találhatók, és sokszor előfor-
dul az inkonzisztencia, valamint az adatok dupliká-
lódása is. Fentiek eredménye, hogy az ital-
nagykereskedelmi vállalatok az adatgyűjtést sok 
esetben csak „szükséges rossznak” tartják, nincse-
nek tisztában adataik valódi értékével, de az adat-
gyűjtés, és az adatokból különböző technikák 
(módszerek, modellek, eljárások) segítségével elő-
állítható operatív irányítási információk értékével 
sem. Sajnos általánosan elmondható, hogy a cégek 
vezetői (vélhetően az adatok minőségi problémái-
ból adódóan) nem is bíznak kellőképpen a készle-
tezési folyamatok optimalizálásához felhasználható 
modellek által szolgáltatott kimenetekben. A kö-
vetkezőkben bemutatjuk a piacvezető hazai ital-
nagykereskedelemi cégek1 készletezési gyakorlatá-
ra elvégzett SWOT analízis összefoglaló eredmé-
nyeit. Az egyes pontokban megfogalmazott kije-
lentések egy sok szempontú vizsgálat tanulságaiból 
levont összefoglaló következtetéseket mutatnak be. 

                                                 
1 A vizsgálatban tizenöt egymástól független ital-
nagykereskedelmi céget elemeztünk. 
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Erősségek 
 
A vizsgálatba bevont cégekre az jellemző, hogy a 
készletezési és az ellátási láncban zajló egyéb fo-
lyamatok irányítása területén meglehetősen nagy 
tapasztalatra tettek szert. Ez az „ösztönszerű” 
irányítás sok esetben segít bizonyos – modellek 
által sem támogatható – operatív döntések helyes 
meghozatalában. Az ital-nagykereskedelemben 
dolgozó, készletezésben foglalkoztatott szakembe-
rek egyik alapvető előnyös tulajdonsága, hogy 
megtanultak mindenféle segítség nélkül, megérzé-
seiken alapuló döntéseket hozni. 
 
Gyengeségek 
 
A tapasztalatok alapján való készletezés egyik 
legnagyobb hátránya, hogy a becslések és az ezek 
alapján meghozott döntések sok esetben nem meg-
felelőek, ezért gyakran hiányok vagy felesleges 
készletek halmozódhatnak fel, és ez komoly vesz-
teségeket okozhat egy-egy cégnek. Hiányzik az 
ellátási lánc szemléletmód, de ebben sajnos nem-
csak az ital-nagykereskedők, hanem nagyobb részt 
a beszállítóik és kisebb részt a vevőik is hibásak. 
Alapvető probléma, hogy a készletezési folyama-
tok támogatásához szükséges törzsadatok nem 
állnak teljes körűen rendelkezésre. A legrosszabb 
esetben papíralapú nyilvántartásokat vagy házila-
gosan fejlesztett szoftvereket alkalmaznak, amelyek 
nem biztosítják a készletezési rendszer és a mű-
ködtető folyamatok átláthatóságát, a fajlagos költ-
ségek relatíve pontos meghatározását és a haté-
konyság vizsgálatát. 
 
Félelmek 
 
Az Európai Unióba belépéssel a hazai piacon for-
galmazott termékek köre kibővül, az árkülönbségek 
miatt pedig az igények átalakulása és a hazai termé-

kek iránti kereslet csökkenése várható. A szorti-
ment, valamint a készletforgási sebességek növeke-
dése, továbbá az ellátási lánc informatikai integráci-
óján alapuló fejlesztések miatt a papíralapú készlet-
nyilvántartás egyre kevésbé lesz működőképes. A 
„házilagosan” gyártott szoftverek továbbfejlesztése 
is előbb-utóbb szükségessé válik, azonban a kisebb 
szoftverbeszállítók gyakran nem rendelkeznek meg-
felelő know-how-val a jelenleg alkalmazott szoftve-
rek célspecifikus továbbfejlesztése területén, és ez 
akár hátrányos függőségi viszony kialakulását is 
eredményezheti. Mindezek következtében a vállalat 
piaci helyzete romlik, és csökken a versenyképessé-
ge a többi vállalattal szemben. 
 
Lehetőségek 
 
A piaci helyzet és a versenyképesség megőrzése 
úgy lehetséges, ha a vállalatok felismerik alapvető 
hiányosságaikat, és a fejlesztések szükségességét. 
Egy megfelelően felépített és a gyakorlatban is jól 
alkalmazható informatikai rendszer segítségével, 
valamint a készletezési folyamatok optimalizálásá-
val jelentős költségmegtakarításokat érhetnek el. 
Ahogy azt már a bevezetőben említettük, a folya-
matoptimalizálásban használható modellek vi-
szonylag széles skálája áll rendelkezésre, és az 
ezekben rejlő tudás gyakorlatilag még csak kevéssé 
kiaknázott. Az informatika ugrásszerű fejlődése 
lehetőséget nyújt új, az elméleti és a gyakorlati 
tudást szintetizáló innovatív megoldások kifejlesz-
tésére. 
 
 
Az ital-nagykereskedelemben 
alkalmazott információs rendszerek 
vizsgálata 
 
A vizsgálatba bevont ital-nagykereskedelmi cé-
geknél nagy hangsúlyt fektettünk az alkalmazott 
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A modellek tárháza tekintetében azt vizsgáltuk, 
hogy a már korábban is említett statisztikai és 
készletezési modellek tekintetében rendelkezésre 
áll-e az információs rendszerekben olyan beépített 
„eszköz”, amellyel a döntéshozó a döntéseit meg 
tudja könnyíteni, illetve a folyamatok optimalizá-
láshoz előre definiált paraméterek értékeit meg 
tudja határozni. 

információs rendszerek alapos áttekintésére. A 
készletgazdálkodási folyamatok optimalizálhatósá-
gának alapvető feltételei a következők: 
• a készletezési rendszerben zajló folyamatokkal 

kapcsolatban folyamatosan naplózott, megfele-
lő mennyiségű és minőségű adat: vagyis a sza-
bályozott rendszer működtetése során keletkező 
adatokat folyamatosan rögzíteni és mintavéte-
lezni kell;  

A visszacsatolás tekintetében alapvetően a készlet-
szabályzási folyamat hatékonyságának mérési 
módszereit, valamint az ezekből levont következte-
tések és tapasztalatok korrigáló hatásának érvénye-
sülését vizsgáltuk (kontrolling szemléletmód a 
készletezésben). 

• a készletezési folyamatokat leíró adatokat 
elemző módszerek, eljárások (például statiszti-
kai módszerek), amelyek egy szabályzó rend-
szerben testesülnek meg; 

• az adatok elemzése alapján megfogalmazott 
döntések visszavezetése a folyamatba konkrét 
szabályzó paraméterek formájában, és az ered-
mények kontrollálhatósága: vagyis a készlete-
zési szabályzó kör zárt és folyamatosan műkö-
dő legyen. [1] 

 

 
Alapvető megállapítás, hogy az ital-nagykereske-
déseknél alkalmazott információs rendszerek2 a 
tapasztalatok alapján nem rendelkeznek teljes kö-
rűen a készletezési folyamatokat támogató funkci-
ókkal. Találkoztunk azonban több olyan rendszer-
rel is (pl. PROTEUS, LIBRA 4GA), amely jó alap-
ja lehet egy ilyen irányú fejlesztésnek, mivel a 
hazai pénzügyi és számviteli követelményeknek 
teljes mértékben megfelel. A bemutatandó vizsgá-
lat célja azon feltételek feltárása, amelyek ezeket a 
rendszereket alkalmassá tehetik az ital-nagykeres-
kedelemben való alkalmazásra és egy korszerű 
elveken működő készletszabályzó rendszer működ-
tetésére. Mivel a szabályzó rendszerben alkalma-
zott algoritmusok, továbbá az általuk felhasznált és 
előállított adatok szerves egységet alkotnak [1], így 
az algoritmusok és az adatszerkezet vizsgálata csak 
egymással szoros összhangban lehetséges. A vizs-
gálat fő lépéseit az 1. ábra szemlélteti. 

Fenti felsorolásnak megfelelően a követező három 
szempont alapján vizsgáltuk a különböző informá-
ciós rendszereket: 
• a folyamatoptimalizáláshoz szükséges adatok 

megléte (adattartalom), 
• a beépített módszerek (modellek tárháza), 
• a zárt készletszabályzási körfolyamat működő-

képessége kontrolling-szemléletmódban (visz-
szacsatolás).  

 
Az adattartalom tekintetében a rendelkezésre álló 
adatok teljes körűségét vizsgáltuk. Ilyenkor mindig 
felvetődik a kérdés, hogy „mihez viszonyítva?” 
Erre a válasz az, hogy a vizsgálat előtt a szakiroda-
lomban [2, 3, 4] megtalálható, és az ital-nagy-
kereskedelmi gyakorlat számára vélhetően jól al-
kalmazható modelleket, valamint a szakmai tapasz-
talatot [5] szintetizálva kialakítottunk egy adatban-
kot, amelyhez viszonyítva a teljes körűség mérté-
két százalékos értelemben állapítottuk meg. 

 

 
2 A vizsgálat során három egymástól különböző integ-
rált vállalatirányítási rendszert és öt egymástól különbö-
ző egyedi fejlesztésű információs rendszert vizsgáltunk. 
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1. ábra A vizsgálat fő lépései 
 
 
A fentiekben alkalmazott információs rendszerek 
kifejezésen, az elméleti és a gyakorlati tartalom 
szempontjából általában az integrált vállalatirányí-
tási rendszereket (ERP) értjük, azonban sok eset-
ben mégis e tágabb kifejezést célszerű alkalmazni, 
mivel találkoztunk olyan (ERP-nek igazából nem 
mondható) rendszerrel is, amely akár még alkal-
mas is lehetne a megkívánt szolgáltatásokra. [6] 
 
 
Az adattartalom vizsgálata 
 
Általános vizsgálati szempontok 
 
A rendelkezésre álló terjedelem miatt nincs lehető-
ségünk annak a részletes adatstruktúrának (lásd 

fentebb adatbank) a bemutatására, amelyhez viszo-
nyítottan az adattartalmat vizsgáltuk, sokkal inkább 
a tapasztalatokra helyezzük a hangsúlyt. 
 
A tények azt mutatják, hogy Magyarországon az 
ital-nagykereskedések hatvan százalékánál nem 
használnak integrált vállalatirányítási rendszert, 
nagy részüknél még megfelelő adatbázis és az azt 
kezelő informatikai rendszer sem áll rendelkezésre. 
A készletezési folyamatok optimalizálásához 
azonban elengedhetetlen az adatbankban pontosan 
meghatározott alapadatok nyilvántartása, amelyek-
ből az ellátási és az elosztási folyamatokat leíró 
adatstruktúrák előállíthatók. Ezen adatsorok fel-
használásával építhető fel a statisztikai vizsgálatok 
és előrejelzések ún. vizsgálati adatbázisa, amely 
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nélkül a készletezési folyamatok optimalizálása 
nem lehetséges. Az információk hiánya a vállalat 
alapvető működési feltételeit is nehezíti. 
 
Nem elegendő azonban az információk rendelkezés-
re állása, hanem szükséges az input és output olda-
lak közötti egységes jelölési rendszer kialakítása is. 
A gyakorlatban általában problémát okoz a termé-
kek azonosítása, ugyanis a gyártó, a raktárak és a 
megrendelők is saját kódrendszert alkalmaznak a 
különböző áruk jelölésére. Így nehézséget okoz az 
információs rendszerben a beszerzés, a készletezés, 
és az elosztás összehangolása, több raktár esetén 
pedig az előbbi területek centralizálása is. Az alap-
adat-probléma következménye továbbá, hogy a 
folyamatok kezelése során az áruazonosítás bonyo-
lódik, hibák léphetnek fel, nehézkes a kommuniká-
ció az ellátási lánc egyes tagjai között, és mindezek 
következményeként növekednek a költségek. 
 
Egy vállalat versenyképességének megőrzéséhez 
szükséges fejlesztés első lépése tehát az alapinfor-
mációk nyilvántarthatóságának biztosítása egy 
megfelelően kialakított adatstruktúrájú információs 
rendszerben. A következőkben bemutatásra kerül, 
hogy az ellátási és az elosztási folyamatok nyilván-
tartásához szükséges alapadat-csoportok a tapasz-
talatok alapján milyen arányban állnak rendelke-
zésre. Ugyanis ezek megléte esetén nyílik csak 
lehetőség a készletezési folyamatok vizsgálatára és 
optimalizálására. 
 
Termékek azonosítása 
 
A termékeket leíró adatok alapvető fontosságúak a 
készletezés szempontjából, mivel az elemzések és 
az optimalizálás során minden esetben figyelembe 
kell venni a termékek paramétereit és jellemzőit 
(pl.: méretbeli, kezelési és tárolási előírások). A 
jellemzők megadása egy ún. formátum-adatbázis-

ban azért is szükséges, hogy a különböző (pl. sta-
tisztikai) elemzéseket mind értékben, mind pedig 
naturáliában is végre lehessen hajtani. 
 
A felmérés alapján a vizsgált információs rendsze-
rekben a szükséges adatok 33 százaléka megtalálha-
tó, a hiányzó 67 százalékot pedig az igényekhez 
igazítva fejleszteni kell. Ez a feladat azonban sok 
esetben nem csak az információs rendszer fejleszté-
sét jelenti, hanem a szükséges adatok operatív felvé-
telét, begyűjtését is. A megtalálható adatok általában 
csak a termékek azonosítására adnak lehetőséget, a 
fejleszthető adatok pedig a logisztikai (köztük a 
készletezési) folyamatok optimalizálásához lennének 
szükségesek. Konklúzióként azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a termékeket leíró adatok a meg-
vizsgált alaprendszerekben nem találhatók meg teljes 
körűen, azonban kisebb-nagyobb munka árán lehető-
ség van a formátum-adatbázis megfelelő kialakításá-
ra. A tényleges megvalósításnál azonban minden-
képpen figyelembe kell venni, hogy a fent definiált 
adatokat a vizsgált információs rendszerek sajnos 
„csak” nyilvántartják, közvetlenül semmiféle számí-
tásokat, elemzéseket nem tudnak végezni velük. 
Ezért a feltüntetett adatok pontos számának megha-
tározásánál elsősorban a rendszer kezelhetőségére és 
átláthatóságára kell törekedni.  
 
A beszállítói kapcsolatrendszer (inputoldal) 
vizsgálata 
 
Az egyes beszállítók az ital-nagykereskedelmi 
vállalatoknak sok esetben meglehetősen összetett, 
más-más paraméterekkel leírható feltételeket szab-
nak meg a megrendelésekkel kapcsolatban. Ezeket 
a peremfeltételként kezelendő adatokat a rendelés-
ütemezésnél figyelembe kell venni. Egy nagyke-
reskedésnek több száz beszállítója is lehet, ame-
lyek feltételeit nem lehet „megjegyezni”, hanem 
nyilván kell tartani az alkalmazott információs 
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rendszerben. Kis számú feltétel esetén is szükséges 
lehet azok rögzítése, mert a készletezési (rendelés-
ütemezési) folyamatok optimalizálását e paraméte-
rek megadása mellett, számítógép alkalmazásával 
célszerű elvégezni. 
 
Az italipari nagykereskedelmi raktárak az inputol-
dalon általában jórészt a különböző termelő üze-
mekkel vagy azok logisztikai szolgáltatóival állnak 
kapcsolatban. Az iparágra jellemző az éves szerző-
dések kötése a vállalatokkal, amelyekben a keres-
kedőknek a mennyiségorientált éves forgalom 
százalékában kedvezményt adnak. A minimálisan 
és maximálisan megrendelhető tételnagyságokat 
általában a termékek értéke határozza meg. Továb-
bi logisztikai kedvezményt adhatnak a beszállítók 
kamionnyi mennyiség rendelése esetén is. 
 
Mindezeket figyelembe véve az inputoldali folya-
matok azonosítására a következő alapadatcsopor-
tok szükségesek: 
• tranzakciós adatok, 
• a beszállítókat jellemző alapadatok, 
• a beszállítóval való kapcsolatrendszert leíró 

paraméterek, 
• a beszállítási folyamat szempontjából fontos 

egyéb adatok. 
 
A tranzakciós adatok az információs rendszerek-
ben a beszállítási folyamat statisztikai elemzésé-
hez, valamint a folyamatok későbbi modellezésé-
hez szükségesek. Az ital-nagykereskedők kapcso-
lata a beszállítóval alapulhat egyedi megrendelése-
ken vagy keretszerződésen. Az utóbbi esetben a 
megrendelésekkel kapcsolatos peremfeltételeket 
mindenkor szerződésben rögzítik, az egyedi rende-
lések esetén pedig általában a gyakorlatban alakul-
nak ki a megrendelési szokások és az azzal kapcso-
latos feltételek. Szinte minden esetben jellemző 
azonban, hogy a beszállító az erőfölényét érvénye-

síti, ezáltal meglehetősen „megköti a kezét” a ke-
reskedőknek. Az erőfölény érvényesítése a folya-
matokat leíró adatstruktúrák esetében mind a 
mennyiségbeli, mind az időbeli paraméterekre 
kiterjed. További fontos kérdés, hogy az utánpótlá-
si folyamat jellege nem csak a beszállítótól, hanem 
a terméktől is függhet. A beszállítók például az 
egyes termékeikre más-más utánpótlási időket 
adhatnak meg, ami akár havonta, vagy más (sok-
szor előre nem definiálható) időszakonként is vál-
tozhat. A vállalt utánpótlási idő azonban sajnos 
nem minden esetben egyezik meg a rendelésfel-
adás és a rendelt mennyiség beérkezése között 
eltelt tényleges idővel. Akár korábban, akár később 
érkezik meg a megrendelt tétel, mindkettő károsan 
befolyásolhatja a folyamatokat. Ennek hatása az 
összes költségben előbb-utóbb jelentkezni fog.  
 
A vevői kapcsolatrendszer (outputoldal) 
vizsgálata 
 
Az ital-nagykereskedések egy többcsatornás ellátá-
si lánc részei. A termelő vállalatoktól a fogyasztó-
kig a termékek különböző kereskedelmi csatorná-
kon keresztül juthatnak el. A lehetséges változato-
kat a 2. ábra szemlélteti.  
 
Az elosztási csatornák szereplőinek a nagykeres-
kedőkkel kialakult kapcsolatát a forgalom lebonyo-
lításának helye, az ellátási láncban betöltött szere-
pük és méretbeli különbségeik miatt más-más 
alapadatokkal jellemezhetjük. A vevői kapcsolat-
rendszert leíró adatstruktúrák viszonylag hasonló 
módon vehetők fel, mint a beszállítói kapcsolat-
rendszernél, de az outputoldal tekintetében sokkal 
több, egymástól lényegesen eltérő tulajdonságú 
partnertípust lehet megkülönböztetni a piacon. A 
vevőtípusok különbözőségéből adódóan tehát van-
nak bizonyos (az adott vevőcsoportra jellemző) 
specializált adatstruktúrák. 
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2. ábra Ellátási lánc a termelőtől a fogyasztóig 
 
 
Mindezeket figyelembe véve az outputoldali fo-
lyamatok azonosítására a következő alapadatcso-
portok szükségesek: 
• tranzakciós adatok, 
• a vevőket jellemző alapadatok, 
• a vevővel való kapcsolatrendszert leíró paramé-

terek, 
• a kiszállítási folyamat szempontjából fontos 

egyéb adatok. 
 
Nagykereskedés – 
Cash and Carry kapcsolata 
 
A nagykereskedő a C+C üzleteit jogilag mint kis-
kereskedő kezeli. A C+C üzleteket elsősorban a 
raktárakhoz kapcsolódóan alakítják ki, másodsor-
ban pedig a nem gazdaságos telephelyeket üzemel-
tethetik tovább ilyen formában. Az első esetben az 
üzlet és a raktár készlete fizikailag nem különül el, 
a forgalom lebonyolításához pedig ugyanaz a sze-
mélyzet, anyagmozgató eszközök és gépek állnak 
rendelkezésre. 

Abban az esetben, ha a raktár rendelkezik C+C 
üzlettel, amelynek a készletét a raktár teljes készle-
tével együtt kezelik, akkor a megrendelő tulajdon-
képpen maga a fogyasztó, az ellátási lánc utolsó 
tagja. Ha a raktár külön kezeli a készletét, akkor a 
C+C üzlet úgy adhatja fel megrendeléseit, mint a 
többi kiskereskedés. 
 
Az egyedi fogyasztók igényeinek megjelenése 
időben és mennyiségben egyaránt nagyon eltérő 
lehet, ezért megrendelési feltételek kevésbé köthe-
tők ki. A kapcsolat jellegéből adódik, hogy a keres-
let részben, vagy egészében elveszik, ha a nagyke-
reskedő nem tudja azonnal kielégíteni. 
 
Nagykereskedés – 
HORECA és kiskereskedés kapcsolata 
 
A nagykereskedés megrendelői közül a HORECA 
és a kiskereskedők száma a legnagyobb. A legkü-
lönfélébb igények – különböző mennyiségi és szállí-
tási korlátok – ebben a kapcsolatban jelentkeznek. 

Nagykereskedő Fogyasztó 

Kiskereskedő 

Key Account 

Termelő 

HORECA 

C+C 

HORECA: Hotel – Restaurant – Café 
C+C: Cash and Carry 

Key Account: nagy áruházláncok (pl. Metro, Tesco stb.) 
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Ennek oka legtöbbször az eltérő piaci erőviszony-
okban keresendő. A budapesti vállalatok részére sok 
esetben expressz fuvarozási és éjszakai szállítási 
szolgáltatás is elterjedt, amely egy újszerű megköze-
lítése a vevők kiszolgálásának. A vevői megrendelé-
sek kezelésében bizonyos cégeknél sok esetben még 
az internetes (e) kereskedelmi forma is elterjedt. 
 
A kiskereskedőket és a HORECA-t jellemző ada-
tok között nem tehetünk lényegi különbséget. 
Mindkettő tagjai nagyon sokfélék lehetnek, ezért a 
törzsadatok között a kiszállítást – idő, mennyiség, 
mód – befolyásoló paraméterek megadása is szük-
séges lehet. A peremfeltételek meghatározásánál 
figyelembe kell venni a nagykereskedés piaci hely-
zetét a versenytársaival szemben. A nagykereske-
dések sok esetben érvényesíteni tudják a piaci erő-
fölényüket, azonban az ezzel való túlzott visszaélés 
kétélű fegyver lehet, vagyis bizonyos esetekben a 
(mennyiségileg, vagy időben) hibás teljesítések a 
vevők elvesztését is okozhatják.  
 
Nagykereskedés – Key Account kapcsolata 
 
A Key Accountok az ellátási lánc domináns válla-
latai, amelyek túlerejüknél fogva képesek meg-
szervezni az egész lánc tevékenységét: beszállítói 
hajlandók (kénytelenek) a vevői követelmények 
szerint működni, az elosztást pedig általában saját 
hatáskörben oldják meg. Jellegzetes példája a Key 
Accountoknak a Metro és a Tesco áruházlánc. A 
Key Accountok tehát általában a termelőtől ren-
delnek, és csak a szezonban (nyár) jellemző, hogy 
a nagykereskedőtől szerzik be a termékeket. Ez a 
folyamat azonban kedvezményekkel befolyásolha-
tó. A gyakorlatban a kocsirakomány utáni három 
százalékos kedvezmény terjedt el. A megrendelé-
sekkel kapcsolatos peremfeltételek szempontjából, 
a dominanciából adódóan egyértelműen a Key 
Accountok diktálnak. 

A készletezés költségei 
 
A készletezési folyamatokhoz kapcsolódóan – 
hasonlóan más gazdálkodási folyamatokhoz – kü-
lönböző állandó és változó költségek merülnek fel. 
Mivel a készletezés az ellátási láncban (függetlenül 
attól, hogy az ellátási lánc mely pontján kell kész-
leteket felhalmozni) költségnövelő tényező, alap-
vető célként fogalmazható meg a készletezési fo-
lyamattal kapcsolatban felmerülő költségek csök-
kentése. A készletezésnek több költségaspektusa 
különíthető el. A relatíve pontos elemzések végre-
hajtásához ezeknek az aspektusoknak a részletes 
vizsgálata szükséges. A készletezési folyamattal 
kapcsolatos költségek beazonosítása azonban meg-
lehetősen bonyolult feladat, mivel ezeket az infor-
mációs rendszerekben általában különböző helye-
ken tartják nyílván, továbbá az ezekkel kapcsolatos 
költségnemek és költséghelyek sokszor nincsenek 
is megfelelően definiálva. Ennek következménye 
az, hogy sok esetben az elemzések végrehajtásához 
szükséges költségek más egyéb költségekkel ösz-
szevontan találhatók csak meg, de sokszor előfor-
dulhat az is, hogy sajnos bizonyos költségek egy-
szerűen „elvesznek”, mert nem tartják nyilván 
azokat. Ilyen „elvesző” jellegűek a készlethiánnyal 
kapcsolatban felmerülő költségek is, mivel ezek 
általában klasszikusan (számvitelileg) nem értel-
mezhetők, ezért nem tartják fontosnak ezek pontos 
definiálását.  
 
Fentiekből következik, hogy egy minden területre 
kiterjedő pontos analízis végrehajtása az esetek 
döntő többségében nem lehetséges, azonban az 
„általánosan” nyilvántartott adatok, és további 
korrekciós becslések segítségével a későbbi opti-
malizálásokhoz szükséges fajlagos költségek nagy 
többsége előállítható. Ez azonban azt feltételezi, 
hogy a számításokhoz szükséges összes kiinduló 
adat megfelelő minőségben és mennyiségben a 
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rendelkezésre áll. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a számításokhoz szükséges költségek kisebb 
része (harminc százalék) közvetlenül, megfelelő 
struktúrában, nagyobb része (hetven százalék) 
számítható módon a vizsgált információs rendsze-
rekben megtalálható. A fajlagos költségek számítá-
sához azonban elengedhetetlen bizonyos egyéb 
(tranzakciós) adatok felhasználása is. A fajlagos 
költség adatok azért kiemelt fontosságúak, mert az 
optimalizáláshoz használt készletmodellnek alap-
vető bemeneti paramétereit képezik. 
 
A készletezési modellekben alkalmazott fajlagos 
költségtényezők 
 
A készletezési folyamatokkal foglalkozó elméleti 
és gyakorlati szakemberek véleménye alapján a 
készletgazdálkodási folyamatokkal kapcsolatban 
felmerülő költségek csoportosításakor a következő 
három nagy csoportba sorolható költségtényezőket 
kell figyelembe venni: 
1. a beszerzéssel (megrendeléssel), illetve termék-

előállítással kapcsolatban felmerülő, 
2. a termékek hosszabb-rövidebb idejű tárolásával 

kapcsolatban felmerülő, továbbá 
3. a készlethiánnyal kapcsolatban felmerülő költ-

ségtényezőket. [3] 
 
A fent bemutatott egyes csoportokat további fajla-
gos költségekre bonthatjuk. Ezek közül a készlet-
modellek által leggyakrabban alkalmazott költség-
tényezők a tételenkénti rendelési költség (c1), a 
fajlagos raktározási költség (c2), valamint a hiány-
költség (c3). A készletmodellek alkalmazhatóságá-
nak egyik alapfeltétele, hogy e fajlagos költségté-
nyezők rendelkezésre álljanak. Az ital-nagykeres-
kedelemben – és más iparágakban – alkalmazott 
információs rendszerekben egyértelműen kijelent-
hető, hogy nem határozzák meg automatikusan 
ezeket a fajlagos költségtényezőket. Ennek egyik 

oka lehet, hogy a szükséges információk nyilván-
tartása nem teljes körű, így az előbb említett költ-
ségelemzés nem végezhető el. Egy másik ok lehet, 
hogy a vizsgálathoz szükséges adatstruktúrát nem 
tudják a rendelkezésre álló adatokból előállítani. E 
feladat megoldását, azaz a költségek logisztikai 
folyamatorientált módon való kimutathatóságát 
véleményünk szerint a kontrollingfunkciónak kel-
lene biztosítani. 
 
Amennyiben az elemzésekhez szükséges adatok a 
megfelelő mennyiségben és minőségben a rendel-
kezésre állnak, akkor a költségelemzések egzakt 
módon végrehajthatók [3, 7]. Egy ilyen (a c1 és c2 
fajlagos költségekre vonatkozó) havi szintű elem-
zés eredményeit láthatjuk a 3. és a 4. ábrán.  
 
Ahogy ez a 3. és a 4. ábrából is látható, a fent be-
mutatott fajlagos költségtényezők az idő függvé-
nyében változhatnak, hiszen a folyamatok mennyi-
ségi paraméterei időszakonként eltérőek lehetnek. 
A fajlagos költségek pontos és naprakész megálla-
pítása tehát megköveteli, hogy ezeknek a folyama-
toknak az állandóan változó mennyiségi paraméte-
reihez igazodva bizonyos részidőszakonként újra-
kalkuláljuk a szükséges értékeket. 
 
 
Modellezési lehetőségek és eljárások, 
a modellek értékelése 
 
Mivel az általunk vizsgált információs rendszerek 
nagy részét joggal nevezhetjük integrált vállalatirá-
nyítási rendszernek, ezért ezektől az integrált rend-
szerektől elvárható lenne nemcsak az adatbázis 
szintű integráció, hanem a döntéstámogató mód-
szerek, modellek, eljárások területén történő integ-
ráció is. Vagyis ezeknek a rendszereknek olyan 
alapvető célspecifikus döntéstámogató, irányítási 
funkciókkal  kellene rendelkezniük, amelyek segít- 
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A tételenkénti rendelési költség alakulása
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3. ábra A c1-es fajlagos költség havi alakulása a vizsgált időszakban 
 

A fajlagos raktározási költség havi alakulása
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4. ábra A c2-es fajlagos költség havi alakulása a vizsgált időszakban 
 
 
ségével a vállalati (pl. készletezési) folyamatok 
optimalizálásában operatív segítséget tudnak nyúj-
tani. Amennyiben ezekkel a funkciókkal nem ren-
delkeznek, abban az esetben sajnos további (az 
operatív irányítási feladatokban megfelelő támoga-
tást nyújtó) eszközöket (szoftvereket) kell alkal-
mazni, amely ezeknek a vállalatirányítási rendsze-
reknek az integráltsági fokát rontja. Fenti megálla-

pítások természetesen igazak a nem integrált válla-
latirányítási rendszer jellegű szoftverekre is. A 
tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy az italipar-
ban alkalmazott információs rendszerek tekinteté-
ben ezen a területen rendkívüli mértékű a hiányos-
ság. Gyakorlatilag az operatív döntéseket támogató 
modellek majdnem hogy egy az egyben hiányoz-
nak az alkalmazott rendszerekből. Az alábbiakban 
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bemutatjuk, hogy a készlettervezés szempontjából 
melyek azok a legfontosabb döntéstámogató funk-
ciók, amelyekkel a vállalatirányítási rendszereknek 
a folyamatok optimalizálásához minimálisan ren-
delkeznie kellene. 
 
A készlettervezésbe bevont termékek 
meghatározása 
 
Egy-egy készletezési rendszerben a kiszolgált fo-
lyamat jellegétől függően több száz, sok esetben 
több ezer árucikk is előfordulhat. Nyilvánvalóan az 
ideális az lenne, ha az összes (a készletezési rend-
szerben előforduló) árucikk esetében egzakt módon 
megvizsgálnánk a készletezési folyamatokat, és 
meghatározott (megbízhatósági, vagy költségmini-
malizálási) szempontok alapján optimalizálnánk 
azokat. Ez azonban az esetek nagy többségében nem 
lehetséges, és általában nem is célszerű. Kézenfekvő 
tehát a cikkelemek csoportosítása. Általában az a 
módszer a célravezető, hogy ha előre definiált szem-
pontok alapján kiválasztjuk azokat az árucikkeket, 
amelyek meghatározó szerepet játszanak a készlete-
zési rendszerben zajló folyamatok „hatékonyságát” 
és optimalizálását illetően. 
 
A cikkelemek kiválasztási szempontjait rendkívül 
gondosan kell meghatározni. Fontos szerepet ját-
szanak az áruforgalmi folyamatok mennyiségi 
jellemzői (például egy adott árucikk esetében a 
lebonyolított forgalom mennyiségben, értékben), 
de legalább olyan fontosak a statisztikai szempont-
ok is (például egy adott árucikk be- és kiszállítási 
folyamatjellemzőinek statisztikai jellemzői: átlag, 
szórás, eloszlások stb.). Az áruforgalmi szempon-
tokat tekintve rendkívül fontos az adott vizsgálati 
időszakra vonatkozó összes forgalom, de leginkább 
a forgalmi arányok a döntőek. A statisztikai jel-
lemzők vizsgálata pedig azért fontos, mert azok 
határozzák meg az adott termék statisztikai stabili-

tását. Ebből a stabilitásból következtethetünk arra, 
hogy mennyire „kezelhetők” a hozzá kapcsolódó 
készletezési folyamatok (például a várható kereslet 
előrejelzési pontossága stb.). 
 
A fenti szempontokat figyelembe véve olyan, két 
módszerből álló csoportosítási rendszert alakítottak 
ki, amelyekkel mind a forgalmi, mind a statisztikai 
szempontok kezelhetők. Ez a két módszer az ABC 
és az XYZ elemzés. Az ezekből levonható következ-
tetések nagyban befolyásolják a beszerzési stratégiá-
kat, valamint a korszerű logisztikai filozófiák alkal-
mazhatóságának kérdéseit is. Az ABC analízisben a 
cikkcsoportosítás alapjául általában a forgalmi 
mennyiséget, valamint a forgalmi értéket szokták 
alkalmazni, az XYZ analízisben pedig az anyagfel-
használás időbeli alakulását vizsgálják a felhasználás 
ingadozása alapján. Egy ABC analízis havi és éves 
szintű eredményeit láthatjuk az 5. és a 6. ábrán. 
 
Statisztikai vizsgálati módszerek 
 
A statisztikai vizsgálati módszerek segítségével a 
kereskedelmi folyamatok időbeni alakulásáról 
kaphatunk információkat. Az elemzések kimeneti 
adatcsoportjai a készletoptimalizálás alapvető be-
meneti adatait alkotják, továbbá a folyamatok eg-
zakt matematikai leírására alkalmas modell megvá-
lasztását is befolyásolják. Az alkalmazható mód-
szerek kiválasztása a statisztika következő három 
fő területéről történhet: 
• leíró statisztika: az információk összegzését, 

tömör, számszerű jellemzését szolgáló módsze-
reket foglalja magába, 

• illeszkedésvizsgálat, függvényillesztés: a folya-
matokat jellemző eloszlásfüggvények meghatá-
rozására, 

• előrejelzési, prognosztizáló módszerek: a kö-
vetkező időszakokra vonatkozó felhasználások 
becslésére szolgáló eljárások. 
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5. ábra Az ABC analízis eredményei I. 
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6. ábra Az ABC analízis eredményei II. 
 
 
Előrejelzési–prognosztizáló módszerek 
 
A statisztikai vizsgálati módszerek közül azért ezt 
emeljük ki, mivel ennek meghatározó jelentősége 
van a készletezési rendszer hatékonysága szem-
pontjából. A készletmodellek általában az elkövet-

kező időszakra meghatározott (becsült) anyag-
igényt használják fel a különböző modellek által 
definiált szabályzó paraméterek kiszámításához. A 
következő időszakra vonatkozó becsléseket külön-
böző statisztikai eljárások alkalmazásával lehet 
megvalósítani, amelyeket a statisztikai szakiroda-
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lomban előrejelzési modelleknek neveznek. Ezek-
nek a modelleknek az idők során már számos fajtá-
ját fejlesztették ki. Az egyes eljárások alkalmazha-
tóságát alapvetően a prognosztizálni kívánt folya-
mat statisztikai jellege határozza meg.  
 
Készletmodellek 
 
A raktárakban adott időpontban tárolt készletek 
mennyiségével, a különböző árucikkek bevételezé-
sén és kibocsátásán keresztül szabályozni lehet az 
egyes logisztikai rendszerek (vagy akár a teljes 
ellátási lánc) működését. Ennek a folyamatnak a 
matematikai statisztikai eszközök segítségével 
történő leírását, elemzését készletmodellezésnek 
nevezzük. A készletmodellezés az operációkutatás 
egyik speciális szakterülete. A készletezés mate-
matikai modelljei szimbolikus döntési modellek, 
amelyek a döntés-előkészítéshez különböző irány-
elveket, megoldásokat, variációkat szolgáltatnak 
[2]. A készletmodellek segítségével a legtöbb eset-
ben valamilyen előre definiált szabályzó paraméte-
rek optimális beállítási értékeit határozzuk meg. 
Ezáltal lehetőség nyílik a gyakorlatban sok esetben 
komoly problémát okozó rendelésütemezési fel-
adatok megoldására. 
 
 
A visszacsatolás vizsgálata 
 
Ebben a fázisban az első lépés minden esetben a 
vállalati készlet-kontrollingrendszer vizsgálata. 
Amennyiben ez a funkció a vállalatnál nem műkö-
dik, vagy nem eléggé koncentrált, akkor a készlet 
kontrolling rendszer fejlesztése mellett kell dönte-
ni. A készlet-kontrollingrendszer a vállalati kont-
rollingrendszer része, ahhoz maximálisan illeszke-
dik, ezért ennek keretei között (a vállalati kontroll-
ingrendszerhez hasonlóan) minden esetben megha-
tároznak bizonyos, a folyamatok hatékonyságát 

tükröző mutatószám-rendszereket. Ezek megállapí-
tásakor nagy körültekintéssel kell eljárni, mivel a 
későbbi korrekciók alapjául is szolgálnak. A muta-
tószám-rendszer felépítésében nagy segítséget tud 
nyújtani a szakirodalom [8], amely sok esetben 
egzakt, gyakorlatban is jól használható megoldáso-
kat mutat be. A készletkontrolling egy meglehető-
sen összetett szakterület, hiszen a hatékonyság 
méréséhez alapvetően mind megbízhatósági, mind 
pedig költség alapú elemzéseket el kell végezni. A 
készletkontrolling esetében (hasonlóan a hagyo-
mányos kontrolligfunkcióhoz) érvényesíteni kell a 
zártságot, vagyis a kontrollingrendszerben keletke-
ző információk alapfolyamatba való visszavezeté-
sét. Ennek megfelelően a mutatószámokat úgy kell 
meghatározni, hogy azok információtartalma egy-
értelműen segítséget nyújtson a későbbi korrekciós 
döntésekben. A visszacsatolás gyakorlatilag a mu-
tatószámokban tükröződő, az ezekből levont kö-
vetkeztetések és tapasztalatok korrigáló hatásának 
érvényre juttatása. Kimeneteit tekintve alapvetően 
két fajta döntés hozható: az alkalmazott szabályzó 
paramétereket az előre meghatározott tervek eléré-
se érdekében: 
• korrigálni kell; 
• változatlan formában kell hagyni. 
 
A készletkontrolling-rendszernek azonban nem-
csak az eltérés tényét és a korrigálás szükségessé-
gét kell megállapítani, hanem arra vonatkozóan is 
javaslatokat kell tenni, hogy a célok elérése érde-
kében milyen jellegű változtatásokra van szükség. 
Ezek meglehetősen összetett döntések, hiszen pl. 
adott esetben akár arról is szó lehet, hogy nemcsak 
az alkalmazott modell szabályzó paramétereit kell 
korrigálni, hanem akár modellt is kell váltani a 
célok elérése érdekében. Ilyen és ehhez hasonló 
összetettségű döntésekkel kell tudni egy korszerű 
készletkontrolling-rendszernek viszonylag igen 
kicsi reakcióidővel megbirkózni. Erre természete-
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sen (a fajlagos költségelemzéshez hasonlóan) csak 
a megfelelő adatok birtokában nyílik lehetőség. 
Bizonyára feltűnik az, hogy az idáig bemutatott 
kérdésekben sok közös vonás fedezhető fel. Ez 
teljesen normális, hiszen a készletezési folyamatok 
menedzsmentjének összetettségéből adódóan 
majdnem minden, majdnem mindennel összefügg 
(pl. fajlagos költségek – készletkontrolling kapcso-
lata). Általában azonban elmondható, hogy a 
„gyeplőt” a készletkontrolling tartja, amely lénye-
gében egy korszerű, adaptív, dinamikus készlet-
szabályzó rendszerként funkcionálva elégíti ki a 
fent definiált elvárásokat [1]. A fent leírt folyamat 
a 7. ábrán látható. 
 
A felmérésben azt vizsgáltuk, hogy mennyire van-
nak felkészítve az alkalmazott információs rend-
szerek a fent definiált feladatokra, pl. tartalmaz-

nak-e valamilyen jellegű, a készletezési folyama-
tok hatékonyságának elemzéséhez alkalmazható 
mutatószám-rendszert, vagy ha nem, akkor rendel-
kezésre állnak-e azok az adatok, amelyek felhasz-
nálásával ilyen jellegű mutatószámok előállítha-
tók? Ilyen tipikus mutatószámok a szolgáltatási és 
a kiszolgálási színvonal hatékonyságát kifejező 
mutatók. Ezek a mutatók általában különféle szá-
zalékos értékek formájában fejezik ki a készletezé-
si rendszerben zajló igénykielégítési folyamat ha-
tékonyságát. Az igényeket természetesen mind 
input-, mind outputoldalról lehet értelmezni. Ezek-
ben a vizsgálatokban az inputoldali igények a rak-
tári, míg az outputoldali igények a vevői megren-
deléseket jelentik. A színvonalmutatók segítségé-
vel mind a raktári, mind a vevői igénykielégítési 
folyamat hatékonyan értékelhető. [3] 
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7. ábra A készletkontrolling áttekintő folyamatábrája 
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Sajnálatos tapasztalat, hogy a vizsgált rendszerek 
egyike sem rendelkezik olyan egzakt módon előre 
definiált megoldással, amely a készletkontrolling 
feladatokat megfelelő módon el tudná látni. Az 
adatok többé-kevésbé (konkrét számokat lásd len-
tebb) rendelkezésre állnak, de azok egzakt rend-
szerbe foglalása, az adaptív, dinamikus szabályzó 
rendszer funkció megvalósítása gyakorlatilag 
mindegyik vizsgált rendszerből hiányzik. 
 
 
A vizsgált információs rendszerek 
értékelése, 
a tapasztalatok összefoglalása 
 
Termékekkel kapcsolatos adatok 
 
Az ezzel a témakörrel kapcsolatos észrevételeket 
már részletesen elemeztük a fentiekben, ezért itt 
erre nem térünk ki. Az alapadatokkal kapcsolatos 
elemzés összefoglaló eredményei az 9. ábrán látha-
tók. 
 
Tranzakciós adatok 
 
A vizsgált információs rendszerek az input és out-
put folyamattal kapcsolatos tranzakciós adatok 
nyilvántartása szempontjából gyakorlatilag teljes 
körűnek tekinthetők. A tranzakciókkal kapcsolatos 
mennyiségi és időbeli adatok mind mennyiségileg, 
mind minőségileg megfelelőek, azonban egyes 
esetekben (főleg az egyedi fejlesztésű szoftverek-
nél) tapasztalhatók hiányosságok. Bizonyos integ-
rált vállalatirányítási rendszerek esetében egyetlen 
komolyabb hátrányt tapasztaltunk, hogy a tranzak-
ciók időadatainak rögzítésénél csak a végrehajtás 
napjának megadása lehetséges, az óra – perc pon-
tosságot már nem kezelik a problémás rendszerek. 
Az alapadatokkal kapcsolatos elemzés összefoglaló 
eredményei az 9. ábrán láthatók. 

Partnerek nyilvántartása 
és a kapcsolatrendszert leíró paraméterek 
 
A felmérés eredményei alapján a szükséges adatok 
az 8. ábrán látható diagram szerinti megoszlásban 
állnak rendelkezésre.  
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8. ábra A partnerek adatainak rendelkezésre állása 
a vizsgált információs rendszerekben 

 
Az elvégzett felmérés alapján a partnereket és a 
kapcsolatokat leíró adatokról elmondható, hogy a 
rendszerek általában alkalmasak a partnereket azo-
nosító és az alapvető kapcsolati adatok nyilvántar-
tására. A készletoptimalizálás, a beszállítási és a 
kiszállítási folyamatokkal kapcsolatos peremfelté-
telek szempontjából lényeges adatok – mint példá-
ul az utánpótlási folyamat jellege, szállítási időab-
lakok és mennyiségi korlátozások – nem adhatók 
meg teljeskörűen, és belső számításokhoz való 
felhasználásukat sem támogatják a rendszerek. A 
szükséges adatok egy részéről elmondható, hogy 
az információs rendszer jelenlegi fejlettségi szint-
jén a megfelelő adatmezők fejlesztése viszonylag 
egyszerűen megoldható, azonban bizonyos adatok 
információs rendszerbe való belefejlesztése ko-
moly munkát jelent, amelyet „valakinek” meg kell 
fizetni. Az alapadatokkal kapcsolatos elemzés ösz-
szefoglaló eredményei a 9. ábrán láthatók. 
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9. ábra Az alapadatok rendelkezésre állása 

 
 
A fajlagos költségtényezők előállíthatósága 
 
A készletezési modellek által használt fajlagos 
költségtényezők közvetlenül nem találhatók meg 
az általunk vizsgált információs rendszerekben 
(sajnos egyébként sok esetben az egyéb piacvezető 
vállalatirányítási rendszerekben sem), ezért a fel-
mérésünk alapvető célja annak vizsgálata volt, 
hogy a szakirodalomban (lásd fentebb) megtalálha-
tó különböző elemzési metodikák számára szüksé-
ges költség- és egyéb tranzakciós adatok előállítha-
tók-e valamilyen módon az információs rendsze-
rekben tárolt adatokból. 
 
Alapvető különbséget kell tenni a továbbiakban az 
integrált vállalatirányítási rendszerek és az egyedi 
fejlesztésű rendszerek között. A költségek tekinte-
tében gyakorlatilag csak az integrált vállalatirányí-
tási rendszerek nyújtanak perspektívát, az egyedi 
fejlesztésű szoftverek ezen a téren meglehetősen 
gyengék. Ebből adódóan a költségek tekintetében 

csak az integrált vállalatirányítási rendszereket volt 
érdemes vizsgálni, következésképpen az alábbi 
számok csak erre vonatkoznak. Azt tapasztaltuk, 
hogy a vizsgált vállalatirányítási rendszerek általá-
ban a számvitelileg egyértelműen értelmezhető 
költségek teljes körű nyilvántartását biztosítják. Az 
általunk meghatározott költségnemeknek azonban 
csak körülbelül harminc százaléka található meg 
közvetlenül. A költségnemek további hetven száza-
léka más bontásban vagy gyűjtő költségnemek 
részeként szerepel a rendszerben. Az utóbbiak 
előállítására tehát csak közvetett módon, számítás 
útján van lehetőség. 
 
A költségnemek többségének (hetven százalék) 
meghatározása azonban részletes elemzést kíván, 
amely nagy idő- és munkaerő-ráfordítások mellett 
valósítható csak meg. Ennek oka, hogy a vizsgált 
rendszerek esetében a könyvelési struktúra kialakí-
tása alapvetően más, nem logisztikai folyamatori-
entált szemléletben történik. 
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10. ábra A költségnemek, módszerek – eljárások, valamint a kontrollingmutatók százalékos rendelkezésre 
állása a vizsgált információs rendszerekben 

 
 
A vizsgálat alapján az a következtetés vonható le, 
hogy a költségadatok más struktúrában ugyan, de 
nagyrészt rendelkezésre állnak. A jelenleg alkal-
mazott kontrollingrendszerek például akár azt is 
lehetővé teszik, hogy egy dolgozó bérköltségét a 
megfelelő részletességgel kimutassa a felhasználó, 
tehát jelenleg a szükséges csoportosítású költség-
struktúra nagy ráfordítások mellett ugyan, de álta-
lában kialakítható, vagyis a költségnemek a megfe-
lelő bontásban meghatározhatók. Hozzá kell tenni 
azonban azt, hogy hasonlóképpen a partnereknél 
tapasztaltakhoz ezt a fejlesztést is „valakinek” meg 
kell fizetnie, hiszen alapesetben a rendszerek eze-
ket a funkciókat nem tartalmazzák. Az elemzés 
összefoglaló eredményei a 10. ábrán láthatók. 
 
Az alkalmazott döntéstámogató modellek 
 
A fent bemutatott módszerek, modellek és eljárá-
sok – ABC- és XYZ-analízis, leíró statisztika, il-
leszkedésvizsgálat, előrejelzési módszerek és a 

készletezési modellek – a felmérés alapján egyálta-
lán nem állnak rendelkezésre a vizsgált informáci-
ós rendszerekben. Az adatok megfelelően struktu-
rált lekérdezését és MS Excel táblázatban szerkesz-
tését még általában biztosítják a rendszerek, a to-
vábbi vizsgálatok, elemzések elvégzése azonban a 
felhasználó feladata, ebben semmiféle operatív 
támogatást nem nyújtanak a vizsgált rendszerek. 
Ezek miatt különösen nagy hangsúlyt kell fektetni 
a különböző adatexportálási és -importálási lehető-
ségekre. Ezeknek az értékelési szempontjai alapve-
tően a gyorsaság, a megbízhatóság és a rugalmas-
ság. Ebben a tekintetben gyakorlatilag csak az 
integrált vállalatirányítási rendszerek nyújtanak 
megfelelő perspektívát, az egyedi fejlesztésű szoft-
verek esetében sok esetben meglehetősen problé-
másak ezek a folyamatok. A „kényesebb” kérdés 
egyébként minden esetben az adatok importálása 
(visszaírása) az információs rendszerekbe. Erre 
alapvetően azért van szükség, mivel bizonyos 
funkciók csak az integrált vállalatirányítási rend-
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szeren kívül valósíthatók meg, ezeknek a kimene-
teit viszont valamilyen úton rögzíteni kell. Az ada-
tok integrált kezelésének elve alapján, az elemzé-
sek kimeneti adatait azonban célszerű az alaprend-
szerben tárolni. Ezt az információs rendszereket 
fejlesztő vállalatok nem igazán szívelik, mivel 
adatbiztonsági problémákat vethet fel az ilyen jel-
legű kommunikáció. Ha a fenti funkcionalitás az 
információs rendszerek része lenne, akkor az ilyen 
jellegű problémákat is el lehetne kerülni. A fejlesz-
téssel kapcsolatos problémák természetesen ebben 
az esetben is fennállnak. Az elemzés összefoglaló 
eredményei a 10. ábrán láthatók. 
 
Kontrollingmutatók előállíthatósága 
 
A fenti elemzést kiegészítve elmondható, hogy az 
egyszerűbb mutatók előállítását viszonylag kisebb 
ráfordítással meg lehet valósítani, azonban az ösz-
szetettebb számításokat igénylő mutatók meghatá-
rozása általában komoly akadályokba ütközik. Az 
alapvető probléma, hogy a fejlesztők sok esetben 
szinte egyáltalán nem gondolnak az ilyen jellegű 
igényekre. Sokszor érezhetően csak az adattárolási 
funkciókat preferálják, komolyabb fejlesztésekbe 
nem fognak bele. Ennek eredménye a vizsgált in-
formációs rendszerek tekintetében sajnos meg is 
látszik. Ilyen jellegű hozzáállás mellett a további 
komplex feladatok (pl. adaptív készletszabályzás, 
megfelelő visszacsatolások) megvalósításának 
lehetősége is kérdéses. Az elemzés összefoglaló 
eredményei a 10. ábrán láthatók. 
 
 
Összegzés 
 
Összegzésként elmondható, hogy az ital-nagy-
kereskedők által alkalmazott információs rendsze-
rek sajnos csak korlátozott mértékben alkalmasak a 
készletezési folyamatok korszerű elveken alapuló, 

gazdasági és a megbízhatósági szempontokat köve-
tő optimalizálására. A vizsgálatok megkezdése 
előtt felvázoltunk egy, az ital-nagykereskedelmi 
készletezési folyamatok szempontjából ideálisnak 
nevezhető rendszert, és az összehasonlításokat 
ehhez az idealizált állapothoz képest végeztük el. 
Hozzá kell tenni azonban azt, hogy ez az idealizált 
állapot nem egy, a valóságtól elrugaszkodó rend-
szermodell képében testesül meg, hanem sokkal 
inkább egy minimál koncepciót tükröz.  
 
A vizsgált információs rendszerek adatmodelljében 
sok esetben olyan alapvető hiányosságokat véltünk 
felfedezni, amelyek elgondolkodtatóak a további 
fejlesztési irányok kijelölése szempontjából. To-
vábbi fontos kérdés az alkalmazott információs 
rendszerekkel kapcsolatban a funkcionalitásnak 
való megfelelés is. A tapasztalatok alapján egyér-
telműen elmondható, hogy a vizsgálatba bevont 
rendszerek tekintetében a funkcionalitás gyakorla-
tilag az adattárolásban merül ki. Ez azonban felveti 
azt a kérdést, hogy a sok esetben meglehetősen 
magas árú integrált rendszerekben mi adja azt a 
pluszt, ami kiemeli ezeket a rendszereket a többi 
„kis” szoftver közül, és egy magasabb kategóriába 
sorolja? Egy biztos, nem a benne rejlő know-how, 
mert ennek tekintetében sajnos az általunk vizsgált 
rendszerek nem állnak túl messze az egyedi fej-
lesztésű rendszerektől. Érdemes megemlíteni, hogy 
az általunk végzett vizsgálatban az „igazán nagy” 
rendszerek (pl. SAP, BAAN stb.) közül egyiket 
sem érintettük, de gyakorlatilag egyértelműen kije-
lenthető, hogy az ital-nagykereskedelemben nem is 
alkalmaznak ilyen és ehhez hasonló rendszereket. 
Ennek oka általában ezeknek a meglehetősen ösz-
szetett rendszereknek az árában keresendő. Feltéte-
lezhető (sőt ismert tény), hogy ezek a rendszerek 
már know-how tekintetében is megközelítik a tény-
legesen is ideális (nem a minimál koncepcióra 
törekvő) kiépítést, azonban ezeknek az ital-
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nagykereskedelemben való elterjedése a közeljö-
vőben nemigen várható. Fentieket figyelembe véve 
tehát egy meglehetősen átgondolt, jól felépített 
fejlesztési tervre van szükség, amelynek segítségé-
vel a minimál koncepcióból kiindulva a jelenleg 
alkalmazott információs rendszerek tekintetében is 
sikerek érhetők el. 
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