
20.  TÉTEL 

 

Milyen KPI (kulcsfontosságú) mutatók alkalmazását tartja szükségesnek a raktári működés 

jellemzésére, és a vevőkiszolgálás minőségének mérésére? 

 

 A vevőkiszolgálás raktári követelményei; A vevőkiszolgálás minőségi mutatói 

 Globális és résztevékenységi mutatók; Kihasználási mutatók (gép, személyzet) 

 Az OEE mutatószám 

 

1. A vevőkiszolgálás raktári követelményei 

A logisztika egyik jellemzője, hogy folyamatosan mérni próbálja a teljesítményeket, azokra 

mutatószámokat dolgoz ki. Aztán a mért eredményeket összehasonlítja az elvárásokkal, és az így 

kapott eltérések alapján beavatkozik, és a kívánt irányba befolyásolja a folyamatot.  

A következő mutatók a raktári szolgáltatások gyorsaságát, pontosságát, megbízhatóságát fejezik 

ki: 

- A megrendelési átfutási idő, amely a megrendelés fogadása és a megrendelt áruk rendelési 

helyre történő leszállítása közti eltelt idő, órában vagy napokban. Egy időszakra vonatkozó 

átlagos mutató, amely az adott időszakban teljesített rendelések számával osztja az időszak 

összes megrendelés átfutási idejét. 

- A szállítási pontosság, amely a megrendelés szerinti teljesítések időbeliségét vizsgálja oly 

módon, hogy az adott időszakban határidőre leszállított megrendelések számát viszonyítja 

az időszak összes teljesített megrendeléséhez. 

- A visszaküldött áruk aránya, amely az expediálás valamint szállítás hatékonyságát méri 

kizárólag logisztikai szempontokra (téves tétel, késői szállítás, stb.). A vizsgált időszakban 

visszaküldött árumennyiséget viszonyítja az időszakban kiszállított összes áru 

mennyiségéhez. 

- A rugalmassági mutató, amely azt mutatja, hogy a vizsgált időszakban a megrendelés 

felvételét követően (a teljesítés előkészítése közben) keletkezett vevői módosításokat 

milyen mértékben tudja a raktár kezelni. 

- A szállítási készenléti mutató, amely a raktárnak azt a képességét mutatja, hogy milyen 

mértékben képes a rendkívüli, azonnali igényeket teljesíteni. Itt a teljesített azonnalra 

érkező megrendelések számát osztjuk az összes azonnalra érkező megrendelés számával. 

- A betárolási átfutási idő, amely adott időszakban az áru külső szállítóeszközzel való 

megérkezésétől a tárolóhelyre való berakásáig átlagosan eltelik. 

- Kitárolási átfutási idő, amely adott időszakban a kitárolási utasítás átvételétől a 

megrendelt mennyiség összeállításáig eltelt átlagos időt mutatja. 

 

 

2. A vevőkiszolgálás minőségi mutatói 

Vevőkiszolgálás  Eszköz, mellyel a vállalatok megkísérlik megkülönböztetni a termékeiket, 

megtartani vásárlóikat, növelni forgalmukat és emelni profitjukat. 

 

A következő mutatók együttesen adják a vállalat logisztikai kiszolgálási színvonalának minőségét. 

Az alábbi elemek főleg a készlethez vagy az időhöz kapcsolódó alapszolgáltatásnak tekinthetők.  

 

 I) A rendelési ciklusidő  megmutatja, hogy a rendelés feladásától a leszállításig mennyi 

idő telik el. Mérése általában időegységben történik (nap, óra). 

 

 II) Időbeni pontosság  azt méri, hogy a rendelések hány százaléka kerül időben 

leszállításra. Mérése százalékos formában történik. 

 



 III) A szállítás időbeli megbízhatósága mely azt méri, hogy a megígért szállítási időhöz 

képest mennyi a korábbi vagy későbbi szállítás. 

 

 IV) Készlet rendelkezésre állás  Mérése %-os formában történik. Megmutatja, hogy a 

rendelések hány százaléka teljesíthető azonnal készletről. 

 

 VI) Rendelési információ  Mérése lehet az információnyújtás gyorsasága (óra, perc), 

vagy az információ minősége (részleges vagy teljes válasz) szemszögéből. 

 

3. Globális és résztevékenységi mutatók; Kihasználási mutatók (gép, személyzet)  

A rakodóberendezések kihasználtsági foka százalékban kifejezve (= a rakodási idő x 100 / a 

használat lehetséges maximális ideje) 

 

Az áruátvétel költsége érkező szállítmányonként (= az áruátvétel összes költsége / a beérkezett 

szállítmányok száma havonta). 

 

A hibás szállítások aránya százalékban (= a hibás mennyiségű szállítások száma x 100 / az összes 

szállítások száma). 

 

A szállítás időtartama szállítási megbízásonként (= a szállítás összes ideje/a fuvarozási 

megbízások száma). 

 

A fuvareszközök kihasználtsága százalékban (= a tényleges használatban töltött órák száma x 100 

/ a fuvareszköz használatban tölthető órái). Ez pontosan megmutatja, hogy milyen a 

szállítóeszközök kihasználtsága. Alacsony kihasználtságuk a túlméretezett kapacitásra, a szállítás 

nem megfelelő tervezésére vagy a nem megfelelő szállítási eszközök igénybevételére vezethető 

vissza. 

 

Az átlagos javítási idő (= a javításra fordított idő / javítások száma). A javítások átlagos idejének 

megítélésekor, pl. a munkatársak eredményének összehasonlításakor figyelembe kell venni, hogy 

a javítások nehézsége jelentősen eltérhet egymástól. 

 

Egységnyi tömegre számított fuvarozási költség (= az összes szállítási költség / a szállítmányok 

össztömege). 

 

Az egyes fuvareszközök átlagos üzemeltetési költsége (= a szállítóeszközök összes üzemeltetési 

költsége / a fuvareszközök száma). Mivel típusonként jelentősen eltérhetnek ezek az értékek, 

minden típusra külön ki kell számítani ezt a mutatót. 

 

A károk bekövetkezésének gyakorisága (= a szállított összes áruban bekövetkezett károsodások 

száma / a megtett tonnakilométerek száma). 

 

A raktári eszközök kapacitásának százalékos kihasználtsága (= az igénybe vett kapacitás átlaga 

x 100 / a rendelkezésre álló kapacitás). Ha ez a mutatószám kicsi, akkor felül kell vizsgálni a 

szervezést és a raktári eszközök kapacitását. Mérlegeléskor figyelembe kell venni a raktár 

terhelésének csúcspontjait. 

 

A raktári mozgatások egy munkatársra eső száma (= az összes raktári mozgatások száma (pl. egy 

év alatt) / a raktári dolgozók száma). 

 



A komissiózás megbízásonkénti ideje (= a komissiózásra fordított összes idő / a komissiózási 

megbízások száma). Megmutatja, hogy egy megbízás komissiózása átlagosan mennyi idő alatt 

megy végbe. 

 

A raktárhely átlagos költségei (= a raktári berendezések összes költsége / a raktárhelyek száma). 

 

A komissiózási hibák százalékos aránya (= a komissiózásban elkövetett hibák x 100 / az összes 

komissiózás száma). A komissiózásban elkövetett hibák számát a rossz komissiózás miatt 

visszaküldött szállítmányok számával lehet mérni. Amennyiben magas ez a szám, érdemes 

felülvizsgálni a munkatársak terhelését és a határidők szorítását, a személyzet képzettségét, 

valamint általában a tevékenység szervezését. 

 

A raktározás teljesítésének foka százalékban (= a teljesített megbízások x 100 / a beérkezett 

megbízások). 

 

A szállítás megbízhatósága %-ban (= az adott határidőre kiszállított tételek x 100 / a szállítási 

tételek száma). A szállítás megbízhatósága a belső folyamatok megbízhatóságára és ezzel együtt a 

szervezés megfelelő voltára mutat rá. 

 

5. Az OEE mutatószám 

 

Az OEE mutatószámot használjuk mérőszámként a gépek, berendezések, gyártósorok és 

értékelőállító folyamatok hatékonyságának értékelésére és a javítási vagy fejlesztési irány 

meghatározására. 

 

A teljes eszközhatékonyság (TEH, vagy idegen eredetű rövidítéssel OEE (Overall Equipment 

Effectiveness)) három termelési mutatószám: a minőségi mutató, a rendelkezésre állási mutató és a 

teljesítménymutató szorzata.  

 A minőségi mutató a gyártott jó (nem selejt és nem újramunkálandó) darabszám és az összes 

gyártott darabszám aránya. 

 A rendelkezésre állási mutató a gép vagy gyártósor elméleti teljes munkaidejének és valós 

munkaidejének aránya. Az elméleti teljes munkaidőt csökkentő tényező például a 

karbantartás, a nem tervezett javítás, illetve az állásidő anyaghiány vagy munkaerőhiány 

miatt. 

 A teljesítménymutató pedig az elméletileg teljesíthető normához képest a gép valós 

munkaideje alatt teljesített darabszám aránya, azaz (időkkel megfogalmazva) a gyártott 

darabszámnak és a tervezett ütemidőnek a szorzata osztva a gép tényleges futási idejével. 

TEH = OEE = (minőségi mutató) × (rendelkezésre állási mutató) × (teljesítménymutató) 

Ha a fenti szorzatba behelyettesítjük az előző mutatók definícióit, akkor több azonos tényező fog 

szerepelni a számlálóban és a nevezőben is, így ezek „kiejtik” egymást, végül a következő marad: 

TEH = OEE = (gyártott jó darabszám) × (tervezett ütemidő) / (a gép tervezett futási ideje) 

 


