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Absztrakt
A logisztika fejl!dése során folyamatos változáson megy keresz-

tül, amit nem csak az ellátási láncok versenyképessége és a piacré-
szesedés vált ki. Néhány éve még a munkaer!hiány volt a legna-
gyobb probléma, aztán 2019 év végén megjelent a Koronavírus 
és hatása a globalizációt kérd!jelezte meg. Az utóbbi hónapok az 
alapanyaghiányokról, az energiaárak növekedésésr!l és alapanya-
gok, áruk árainak robbanásáról szóltak és kitudja, hogy ez mi-
lyen mértékben és meddig nehezíti életünket. Ezzel egyid!ben az 
Orosz-Ukrán háború is komoly gazdasági problémákkal nehezíti 
mind a vállalatok, mind pedig a magánszemélyek életét.

Kritikus id!szakban át kell gondolni a vállalatok m"ködését, 
folyamatokat, hogy nyereség elérése mellett meg#zethet! árakat 
biztosítsanak, #zet!képes kereslettel rendelkez! társadalomnak. 
A sikeres megoldás egyik fontos szervezeti egysége a Logisztikai 
terület és az annak m"ködését értékel! kontrolling rendszer. Ezért 
ebben a kutatásban azt vizsgáljuk és foglaljuk össze, hogy a Lo-
gisztikai kontrolling mely területei és mutatószám rendszere kell, 
hogy kiemelt #gyelmet kapjanak, amin keresztül költségek opti-
malizálhatók és hatékonyság növelhet!.

Kulcsszavak:
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Abstract
As the logistics evolves it is undergoing constant change, but 

not only due to the competitiveness of supply chains and market 
share. A few years ago the labor shortages were the biggest prob-
lem then in late 2019 the Coronavirus appeared and its impact 
on globalization. $e last few months have been about shortages 
of raw materials, rising energy prices and an explosion in the pri-
ces of raw materials and goods, and it is a question how much 
and how long this is making our lives more di%cult. At the same 
time, the Russia-Ukraine war is making life di%cult for all com-
panies and individuals with serious economic problems.

In a critical period the operation and processes of companies 
need to be rethought in order to ensure a&ordable prices for a 
society with solvent demand. One of the important organizatio-
nal units of the successful solution is the Logistics area and the 
controlling system that evaluates its operation. $erefore, in this 
research we examine and summarize which areas and indicator 
system of Logistics Controlling should receive special attention, 
through which costs can be optimized and e%ciency can be inc-
reased.
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1. Bevezetés
Az er!söd! verseny és az üzleti tevékeny-
ségek növekedése egyre összetettebb fel-
adattá teszi a vállalatirányítást, és egyre 
fontosabbá válik a döntéstámogató funk-
ció szerepe, a megfelel! anyagáramlási 
folyamatok, beszerzési rendszerek tudatos 
kialakítása. Ezek megfelel! módon tör-
tén! kialakítása egyértelm"en a vezet!k 
alapvet! érdeke, hiszen döntéseik során a 
rendelkezésükre álló információkra kell tá-
maszkodniuk (Bethlendi – Lentner, 2018; 
Lentner, 2013). A vállalaton belüli anya-
gáram els!dleges közrem"köd!je a Logisz-
tika. Amikor min!sítjük ezt a funkcionális 
területet, teljesítményét, hatékonyságát 
és költségszintjét viszonyítjuk tervekhez, 
elvárásokhoz. A vállalatvezet!k leginkább 
azt #gyelik, hogy az egyébként is kiemel-
ked! költségközpont (szervezeti egység) 

milyen költségek mellett valósítja meg a 
forgalomhoz szükséges anyagáramot, ami 
egy néz!pont a sok közül és az el!bbiekben 
vázolt gazdasági helyzetben els! reakció 
szerint elégedetlenséget vált ki. A logiszti-
kai költségeket nehéz alacsonyan tartani, 
például a jelenleg ismert üzemanyagárak 
miatt, ami hatással van a be- és ki irányú 
szállításokra és akár a bels! anyagmozga-
tásra is. Ezért fontos számba venni, hogy 
mikor, milyen változások jelentkeznek és 
azok hogyan hatnak a vállalat költségei-
re, illetve hogyan használhatjuk ezeket az 
adatokat (riportokat) a növekv! költségek 
féken tartására. Itt lép be a kontrolling 
megkérd!jelezhetetlen szerepe. A rewiev 
jelleg" kutatási anyagban a Logisztika és 
Kontrolling területek kapcsolatát mutat-
juk be, felhívva a #gyelmet a riportok adta 
lehet!ségekre és egyáltalán, a Logisztikai 
kontrolling fontosságára.

1. Anyag és módszer 
Az anyag a szakirodalom és a gyakorlat-
ban alkalmazott megoldások feldolgozá-
sán keresztül mutatja be a Kontrolling- és 
a Logisztika kapcsolatát. Legf!bb célunk 
kiemelni a riportrendszerek folyamatos-
ságában lév!, vállalati eredményt támoga-
tó, döntéshozást segít! funkció szerepét, 
melyen keresztül jelen esetben a vállalatok 
anyagáramlását, vagyis a logisztikai terület 
vállalati eredményt befolyásoló f! pontjait 
mutatjuk be. Fontos megjegyezni, hogy a 
tanulmánynak nem a kontrolling szervezeti 
egység és minden területre kiterjed! funk-
ciójának bemutatása a célunk, hiszen két f! 
területe közül – stratégiai- és operatív kont-
rolling – csak az operatív m"ködéssel fog-
lalkozunk és csak néhány pontnál utalunk 
a stratégiai funkcióra. A kontrolling terület 
feladatait az 1. ábrán mutatjuk be.
A kutatás módszere a szakirodalom áttekin-
tésével, arra hivatkozással, a gyakorlati pél-
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dákkal kiegészített rewiev jelleg" feldolgozás. 
A tanulmányban néhány példa is bemutatás-
ra kerül a legfontosabb mutatók z anyag a 
szakirodalom és a gyakorlatban alkalmazott 
megoldások feldolgozásán keresztül mutatja 
be a Kontrolling- és a Logisztika kapcsolatát. 
Legf!bb célunk kiemelni a riportrendszerek 
folyamatosságában lév!, vállalati eredményt 
támogató, döntéshozást segít! funkció sze-
repét, melyen keresztül jelen esetben a vál-
lalatok anyagáramlását, vagyis a logisztikai 
terület vállalati eredményt befolyásoló f! 
pontjait mutatjuk be. Fontos megjegyezni, 
hogy a tanulmánynak nem a kontrolling 
szervezeti egység és minden területre kiterje-
d! funkciójának bemutatása a célunk, hiszen 
két f! területe közül – stratégiai- és operatív 
kontrolling – csak az operatív m"ködéssel 
foglalkozunk és csak néhány pontnál uta-
lunk a stratégiai funkcióra. A kontrolling 
terület feladatait az 1. ábrán mutatjuk be.
A kutatás módszere a szakirodalom áttekin-
tésével, arra hivatkozással, a gyakorlati pél-
dákkal kiegészített rewiev jelleg" feldolgozás. 
A tanulmányban néhány példa is bemuta-
tásra kerül a legfontosabb mutatók alapján 
(Key Performance Indicator – KPI), melyek 
távolállnak az alkalmazható mutatószámok 
összességét!l. Az anyag sokkal inkább a le-
het!ségeket mutatja be egy egyszer"sített 
rendszerez! ábrázolással. Ennek célja felhív-

ni a #gyelmet a tagolt m"ködési egységekre, 
azokra a területekre, ahol a rendszeres kont-
rolling riportok a legfontosabb változásokra 
hívják fel a #gyelmet.

2. A kontrolling 
általánosságban
A menedzsment szerepe, beleértve a veze-
tési, szervezési, controlling és ellen!rzési 
funkciókat, kulcsszerepet játszik bármely 
vállalkozás eredményességének és ered-
ményességének javításában (Kozma et 
al.,2015; Tóth et al., 2017; Rassul et al., 
2022). Körmendi és Tóth meglátása, hogy a 
kontrolling elmélet tudományos megköze-
lítés alapján, fejl!dését tekintve szinte állan-
dósult, azonban a gyakorlati alkalmazásban 
egyre inkább diverzi#kálódott, több rét"vé 
vált (Körmendi – Tóth, 2011). Obermeier 
és társai szerint (Obermeier et al., 2014) a 
kontrolling olyan folyamatmenedzsmentet 
támogató eszköz, amely lehet!vé teszi azok 
azonosítását, mérését, nyomon követését 
és javítását, els!sorban folyamatköltség-el-
számolás segítségével. B'o(ski és Stausberg 
a kontrollingot olyan rendszernek nevezi, 
ami támogatja a vezet!ket a folyamatok 
tervezésében, ellen!rzésében, információt 
szolgáltat és segíti a koordinálást (B'o(ski - 
Stausberg, 2003). Egy másik megközelítés 

szerint, az üzleti folyamatok tervezésének, 
irányításának és ellen!rzésének bevezeté-
sével, a kontrolling az üzleti folyamatok 
menedzselését javító eszközként is leírha-
tó (Fink, 2013). Vállalatmérett!l függ!en 
találhatjuk meg a kontrolling szervezetet, 
hiszen a kisebb vállalkozások esetében a 
gazdasági terület végez – els!sorban pénz-
ügyi – elemzéseket, Kontrolling funkcioná-
lis terület kevésbé jellemz!. A kontrolling 
a vezetés egyik alrendszere, a vállalat tör-
zskarához tartozik - független a Gazdasági 
területt!l - amely a tervezés és az ellen!rzés, 
illetve az információellátást biztosítja (Hor-
váth – Dobák (1990). Kozma és szerz!tár-
sai szerint a kontrolling fels!vezet!i szinten 
érvényesül, a vagyon, a likviditás és az ered-
mény fókuszba helyezésével (Kozma et al., 
2015). Egy vállalati méret vagy forgalom 
felett a szervezeti egység önálló területet 
kap, illetve nagyobb szervezet esetében akár 
funkcionális területenként is megjelenik. A 
szervezeti egység az 1. ábrán látható módon 
stratégiai- és operatív tervezési és ellen!r-
zési feladatokat lát el, melyeket id!szakos 
riportrendszerek létrehozásával végez. Alap-
vet!en koordináló feladatot hajt végre, hi-
szen tervez, ellen!riz és információt nyújt. 
A kontrolling operatív tevékenysége során 
a vállalat folyamatainak teljesítménymérési 
rendszerét valósítja meg, ami kiterjed veze-
t!i döntéstámogatásra és információnyúj-
tásra is (Zéman – Tóth 2017). Miskolczi 
és társai hangsúlyozzák, hogy a kontrol-
ling vállalati kategóriától függetlenül, akár 
intézmények rendszerében is alkalmazott 
szakterület, különböz!ségük pedig az adott 
gazdasági egység vagy intézmény speci#ku-
mától függ! (Miskolczi et al. 2014). Feny-
ves a visszacsatolási pontok rendszerének 
tekinti a kontrolling riportjait, amivel képes 
támogatni a vállalati folyamatokat és dön-
tések el!készítését (Fenyves, 2013). Zéman 
és Tóth a vállalatvezetés olyan eszközeként 
említi, aminek segítségével a vállalatvezet! 
dinamikus, alkalmazkodásra képes, ha-
tékony és rugalmas vállalatvezetést képes 
megvalósítani (Zéman – Tóth, 2018). Do-
bák és Antal a legfontosabb célként a vezet! 
támogatását fogalmazza meg, melynek ered-
ménye a vállalat helyesen irányítása (Dobák 
– Antal, 2010). A kontrolling szervezeti 
egység munkája megalapozza a szükséges 
intézkedéseket (Horváth, 1995), melyek 
id!ben történ! alkalmazása lehet!vé teszi a 
#nom kormányzást. A kontrolling két fon-
tos feladatot végez, melyek a stratégia meg-
valósításához, illetve operatív tevékenységek 

1. ábra: A kontrolling területei és céljai. 
Forrás: Saját szerkesztés
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elemzéséhez köt!dnek. A stratégiai kontrol-
ling a vállalat környezetében végbemen! 
változásokra „készíti fel” a vállalat vezet!it, 
ami nem csak a jöv! elvárásainak tervezésé-
b!l áll, hanem azon tényez!k el!rejelzésé-
b!l, amelyek az er!források tervezését vagy 
akár a vállalat fejl!dési útját, a környezetb!l 
érkez! fenyegetettséget is magába foglalja 
(Bromwich 1990), (Horváth 1990). A stra-
tégiai kontrolling a vállalat küls!- és bels! 
környezetét átfogja (Boda et al. 2011), ami 
megkülönbözteti az operatív kontrollingtól, 
hiszen az a gazdasági folyamatok napi, heti, 
havi, negyedéves eseményeinek elemzésén 
keresztül mutatja meg a vállalat valós ered-
ményeit (James 2000). Az operatív kont-
rolling az id!szaknak megfelel! gazdasági 
folyamatokat és feladatokat elemzi, amely 
igény szerint napi, heti, havi, negyedévi, 
félévi és éves id!szakra terjed ki (Sinkovics, 
2010). A téma szempontjából egy kifeje-
zetten fontos kutatási véleményt fogalmaz 
meg Francsovics, aki hangsúlyozza, hogy 
logisztikai teljesítmények és költségek kont-
rolling elemzésének els! lépése a logisztikai 
költséghelyek létrehozása, ami alatt érthet! 
minden olyan logisztikai feladat, ami az 
anyagáramhoz köthet! (Francsovics, 2005). 
Illés felhívja a #gyelmet, hogy a logisztikai 
folyamatok m"ködtetéséhez, tervezésé-
hez, irányításához, vezérléséhez, kontrol-
lingjához különböz! tudományterületek 
már meglév! eredményeinek integrálása 
és felhasználása szükséges (Illés, 2011). A 
logisztika tehát egy olyan összetett tudo-
mányterület, amely kapcsolódó döntéseit 
más tudományterületek segítségével, a téma 
alapján a kontrolling segítségével m"köd-
tethet! hatékonyan, gazdaságosan, teljesít-
ve a tulajdonosi elvárásokat.
A logisztikai kontrolling során leginkább az 
input teljesítményekre vagyunk kíváncsiak, 
melyek költségeket, id!- vagy létszám rá-
fordítás mutatókkal prezentálnak eredmé-
nyeket, melyek az elvégzett tevékenységek 
mutatói (Niven, 2008). Amikor egy válla-
lat logisztikai feladatairól és folyamatairól 
beszélünk, valójában beszállítói és vev!i 
rendszerekkel történ! együttm"ködést kell 
#gyelembe venni. Egy vállalat logisztikai 
teljesítményét befolyásolja beszállítóinak és 
vev!inek közrem"ködése, hatékonysága és a 
logisztikai szolgáltatók teljesítménye. Egyre 
inkább el!térbe kerülnek az intelligens lo-
gisztikai m"veletek (Feng – Ye, 2021), ami 
az IT egyre b!vül! lehet!ségeire alapozza a 
terület fejl!dését. A kutatás szemszögéb!l 
nincs is más lehet!ség, hogy a korábban 

említett nehéz gazdasági helyzetben kike-
rülhet! legyen, hiszen a kontrolling terület 
sem képes megfelel! id!ben biztosítani a 
pontos adatokat, információkat. A logiszti-
ka részér!l is elengedhetetlen fejlett infor-
matikai rendszerek alkalmazása az elvárt ru-
galmasság és reakciók biztosításához, illetve 
az elvárt kiszolgálási színvonal eléréséhez 
(Némon et al, 2006). Ezzel együtt meg kell 
lenni annak a vállalati képességnek, ami 
mind az üzleti lehet!ségek, mind pedig az 
üzletmenet változásával kapcsolatos ténye-
z!ket jelezni képes, majd az eredmények tu-
datában, képesek hatékonyságukat növelni 
(Moon et al., 2000). Mindezek sikerességét 
tetézi a vállalaton belüli információáramlás 
színvonala, ahogy Zéman és Gábor megfo-
galmazzák, a megfelel! információáramlás 
új terméket, illetve új szolgáltatásokat ered-
ményez, a min!ségi elvárások megtartása 
mellett (Zéman – Gábor, 2012). A kontrol-
ling által biztosított el!nyök az ellátási lánc 
teljesítményére is pozitívan hatnak. A haté-
kony vállalati m"ködés még inkább fontos, 
hiszen az érvényesülni képes vállalatok kö-
zül is a vezérvállalatok ellátási láncai kelnek 
versenyre egymással (Kozma, 2018). Ezzel 
együtt az ellátási lánc rugalmassága, sikere 
és agilitása továbbra is a termékválaszték, 
a testre szabás és az innováció hármasának 
eredménye (Stavrulaki - Davis 2010, Gu-
bán et al, 2019), de a kontrolling szerepe a 
sikeres vállalatok esetében igen jelent!s.

3. A logisztikai kontrolling 
tagozódása
Prezenszki megfogalmazása szerint anya-
gok és információk rendszereken belüli és 
rendszerek közötti áramlásának tervezése, 
irányítása és ellen!rzése, valamint a vizsgált 

rendszerekben adódó feladatok megoldá-
sához és tartós végrehajtásához szükséges 
tárgyi feltételek megteremtése a logisztika 
(Prezenszki, 2009), míg a vállalatok logisz-
tikai terület alatt a raktározást, disztribúciót 
és szállítási feladatokat de#niálják. Való-
szín"síthet!, hogy mutatószám rendszerük 
is e fontos feladatok köré csoportosulnak. A 
logisztikai kontrolling a kontrolling felada-
tok része, melynek feladata a nyersanyagok, 
áruk és késztermékek hatékony áramlásának 
és tárolásának tervezése és ellen!rzése, 
valamint a szállításukkal és begy"jtésükkel 
kapcsolatos megfelel! információk 
biztosítása az ügyfelek igényeinek kielégítése 
érdekében (Kowalak, 2011). Wu és Wang 
szerint a logisztikai kontrolling a tágabb 
értelembe vett logisztikában alkalmazott 
módszerek része. Tervezi, ellen!rzi többek 
között a megrendelés mennyiségét és opti-
malizálását, elemzi az értékesítési területe-
ket stb. (Wu – Wang, 2020). 
Azonban az el!z! fejezetben említettem, 
hogy a logisztikai teljesítményt több egyéb 
tényez! is befolyásolja. A készletek forgása 
függ a kereskedelmi- és marketing területek 
munkájától, de befolyásolja a terület m"kö-
dését a logisztikai szolgáltató teljesítménye 
is. A vállalaton belüli szerepl!kön felül kül-
s! tényez!k is hatással vannak a logisztika 
teljesítményére. Ilyen az el!bb említett lo-
gisztikai szolgáltató, de a beszállító és a vev! 
is. Néhány ilyen tényez!:
Beszállító
• rendelkezésreállás
• szállítási min!ség
• vállalatok közötti kommunikáció
Logisztikai szolgáltató
• rendelkezésreállás
• szolgáltatói min!ség
• pontosság

2. ábra: A logisztikai kontrolling vállalati tagozódása
Forrás: Saját szerkesztés
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Vev!
• készletinformáció
• rendelés pontossága
• vállalatok közötti kommunikáció
Amikor a logisztikai kontrolling részére 
meghatározzuk a mutatószám és riport-
rendszer igényünket, minden szerepl!vel 
kapcsolatos mérési pontot #gyelembe kell 
venni. A 2. ábra ezt foglalja össze és mutatja 
be a logisztikai kontrolling vállalati tagozó-
dását.

3.1 Beszállítói tényez!k
A beszállítókhoz kapcsolódó kontrolling 
riportok nem egyenl!k a beszállító értéke-
lés teljes vertikumával, azonban a beszerzé-
si terület és a logisztika által felhasználható 
adatok jelent!s száma egyez!, kulcsfon-
tosságú mutató. Néhány példa a közösen 
alkalmazható mutatókról:
Szállítási megbízhatóság
• a visszaigazolt szállítási határid! tartása
• a visszaigazolt rendelt mennyiség tar-

tása
• megrendelés összetételének tartása
Fuvarszervezés
• rakodáshoz szükséges információk biz-

tosítása
• egységrakomány összeállítás tartása
Információáramlás
• elvárt dokumentáció biztosítása
• dokumentáció pontosság
A beszállító teljesítménye nagyban befo-
lyásolja a vállalat és azon belül logisztikai 
területének teljesítményét és er!forrás igé-
nyét. Az er!forrás tervezés meghatározó 
szempontja a beszállító teljesítménye, ami 
több költségközpont m"ködésére hat.

3.2 Logisztikai szolgáltatói 
tényez!k
A szolgáltató szerepe beszállító és vev! kö-
zött meghatározó. A vállalatok nagy része 
a szolgáltatók teljesítményét a beszállító 
teljesítményével együtt mérlegelik, pedig 
a szállítási id!k tartása függ a szolgáltató 
megbízhatóságától, illetve a szállítás alatt 
bekövetkezett eseményekt!l is. Éppen ezért 
érdemes a logisztikai szolgáltató teljesítmé-
nyét önállóan elemezni. Néhány fontosabb 
mutató, aminek információtartalma befo-
lyásolhatja a vállalat döntését:
Fuvareszköz biztosítása
• min!ségi elvárások tartása
• rakodásra megadott id!pont, kiállás tartása
• lerakodásra elvárt érkezés idejének tar-

tása

Értékteremt! szolgáltatások
• árukezelés, csomagolás min!sége
• szolgáltatási min!ség
• a szolgáltatás költségaránya
Rendelkezésreállás
• raktár kapacitás biztosítása
• fuvareszközök biztosítása
• rugalmas er!forrás biztosítás
A logisztikai szolgáltató teljesítményével, 
az ellátási lánc teljesítményére ugyanolyan 
mértékben hat, mint a beszállító- vagy vev! 
teljesítménye. Az ellátási láncban szerepl! 
vállalatok piaci megítélése és az ellátási lánc 
sikeressége nagymértékben függ a logiszti-
kai szolgáltatóktól.

3.3 Vállalati logisztikai 
tényez!k
A logisztikai kontrolling a vállalat teljes 
anyagáramát összefogó, mutatószám rend-
szer segítségével képet és eredményt alkotó 
eszköz. Támogatja a logisztikai tevékeny-
séget végz!k munkáját, tervez, ellen!riz és 
koordinál riportrendszerével. A rendszeres 
id!közönként el!állított riportok vissza-
jelzést adnak a tervezett és tényszer"en 
megvalósult eredményekr!l, ami a termék 
(anyag) vállalaton belüli áramlásával járó 
er!forrás felhasználások elosztását és azok 
szükséges arányát mutatja meg.
Els! és legfontosabb meghatározni, hogy 
a logisztikai terület mely szervezeti egysé-
gének tevékenységét kívánjuk mérni, amit 
egy jól összeállított mutatószám rendsze-
ren keresztül vizsgálunk. Meg kell hatá-
rozni költségeket, teljesítménymutatókat, 
amiket célértékekhez viszonyítunk. A vi-
szonyítás a terv és tényadatok elemzéséb!l 
áll, ami maga a riport. Ezalapján vonunk 
le következtetéseket, döntéseket alapo-
zunk meg, javaslatokat tehetünk és folya-
matokat módosíthatunk vagy hozhatunk 
létre.
Kérdései, mit, hogyan és milyen rendsze-
rességgel mérjünk?
A szervezeti egység értékelése történhet az 
elvégzett folyamatok értékelésével vagy akár 
a termék vagy anyag fajlagos költségéhez 
viszonyítva. Amikor költségalapú elemzést 
végzünk, termékjövedelmez!séget határo-
zunk meg. Ezek a mérések egyben alapját 
képezik a vev!k vagy megbízók jövedelme-
z!ségének is, ami a „Vev!i tényez!k” fejezet-
résznél kerül b!vebben kifejtésre.
A logisztikai kontrolling lehetséges muta-
tóinak száma jelent!s, még szervezeti egy-
ségeken belül is, ezért csak néhány fontos 
tényez!t mutatunk be:

Raktározási m"veletek
• betárolás-, kitárolás hatékonysága
• komissiózás min!sége
• eszközök kihasználtsága
Raktárirányítási feladatok
• er!forrás elosztás aránya
• készletezés rendszer hatékonysága
• id!ráfordítások aránya
Fuvarszervezési feladatok
• szállítási költségek aránya
• járm"vek rakodóterének kihasználtsága
• szervezeti egység költségeinek aránya
A logisztikai terület a vállalat egyik legna-
gyobb költségközpontja, ezért a kisebb vál-
lalkozások esetében is kiemelt szerepe van a 
kontrolling terület munkájának. A riportok 
nem csak azt mutatják meg, hogy az anya-
gáram megfelel! módon kerül a vállalaton 
belül lebonyolításra, hanem a vállalat ered-
ményességét és hatékony m"ködését célzó 
döntések megalapozásában is elengedhe-
tetlen. Az eredményesség önmagában a 
tulajdonosi érték megvalósításának szintjét 
mutatja meg, azonban a vállalat teljesítmé-
nyét is befolyásolja. A vállalat teljesítménye 
pedig befolyásolja és meghatározza ellátási 
láncának teljesítményét.

3.4 Vev!i tényez!k
Egy vállalat néz!pontjából azt is gondolhat-
juk, hogy a vev! a legkevésbé hat a vállalat 
teljesítményére, azonban ez nem igaz. A 
vev! „viselkedése” a vállalat output teljesít-
ményét befolyásolja, ami lehet pozitív (ha a 
vállalat együttm"köd!) vagy negatív, amivel 
kihat költségeire és teljesítményére. Ezért 
érdemes kontrolling riportok mutatói közé 
sorolni azokat a vev!i jellemz!ket is, ame-
lyek hatással vannak a vállalat m"ködésére. 
Természetesen itt nem a vev! teljesítményét 
elemezzük, hanem saját vállalatunk vev!i 
kapcsolatokra fordított er!forrásainak, 
költségeinek alakulását. Az alábbiakban né-
hány fontos szempontot, tényez!t említünk 
meg, amelyek #gyelmet érdemelnek a kont-
rolling riportrendszer kialakításakor:
Rendelések
• el!rejelzés biztosítása
• készletinformációk biztosítása
• rendeléssel kapcsolatos elvárások tartása
Termék-, áruk
• kiszerelési elvárások változása
• ütemezett szállítási igények
• szállító járm"vek kirakodása
Visszutas logisztika
• göngyölegek kezelése
• csomagolóanyagok felhasználása
• járm"kapacitás kihasználása
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A fent említett példák töredékei annak, 
ami hatással van a vállalat vev!kkel történ! 
kapcsolatára és a vállalat logisztikai terüle-
teinek munkájára, hatékonyágára. Amikor 
a vállalatok beszállítót választanak, komoly 
elvárásokat fogalmaznak meg min!ség-, ár- 
és egyéb szempontok szerint, amiket érde-
mes a vev!kkel szemben is megfogalmazni. 
Ha a vállalatok minden vev!t hasonlóan 
„mérnek” és a mérési eredményeket, jelen 
esetben kontrolling mutatókat a hatékony-
ság vagy költségek megközelítésére fordít-
ják, láthatóvá válik, hogy mely vev!k azok, 
akikkel sikeres ellátási lánc m"ködtethet! 
és melyekkel nem érhet! ez el. 

3.5 Kulcsfontosságú 
mutatószámok a 4 
tényez!höz
A kulcsfontosságú teljesítménymutató nem 
más, mint kvantitatív mér!szám, ami adott 
szervezeti egységre jellemz! teljesítményt 

jellemez az elvárt célok és a valós teljesít-
mény (tény) adatok alapján (Bauer, 2004). 
Chege és Wang ezt az egyéni teljesítmények 
összesítésének és a szervezet céljainak ösz-
szehasonlításaként fogalmazza meg (Chege 
– Wang 2020). A teljesség igénye nélkül, 
néhány mutatószámot sorolunk fel, melyek 
megtalálhatók a logisztikai kontrolling ri-
portokban (lásd keretes rész). 

Összefoglalás
A vállalatok és ellátási láncok versenyében 
fontos eszköz szerepét tölti be a vállalati lo-
gisztika, mely nem csak az anyagáram #zi-
kai megvalósítását végz! szervezeti egység, 
hanem a vállalat egyik legnagyobb költség-
központja is. A tanulmány az operatív lo-
gisztikai kontrollingra fókuszál, gyakorlati 
megközelítést mutat be, ami a vállalatok 
részére is #gyelemfelhívó jelleg". A Rewiev 
jelleg" kutatás a logisztika körében elvégzett 
kontrolling riportok fontosságára hívja fel a 

#gyelmet, mely 4 néz!pontból közelíti meg 
a mérési területeket, mint:
• Beszállítói tényez!k
• Logisztikai szolgáltatói tényez!k
• Vállalati logisztikai tényez!k
• Vev!i tényez!k.
Ezek a néz!pontok a megszokott vállala-
ti logisztikai kontrollingon túl mutatnak, 
azonban nagyon fontos, hogy a logisztika, 
mint szervezeti egység értékelése ne csak 
a vállalat határain belül történjen meg, 
hiszen ezek a tényez!k mind befolyásolják 
a vállalat, közvetetten pedig az ellátási lánc 
teljesítményét.
Az anyag bemutatja a felsorolt tényez!k 
jellemz!it és néz!pontjait, egy-egy mutató 
említésével, a teljesség igénye nélkül, hiszen 
a mutatók tárháza szinte végtelen. Célunk 
volt kiemelni a néz!pontok rövid bemuta-
tásával, hogy az ellátási lánc bármely szerep-
l!je behelyezhet! az anyagban bemutatott 
mintába, és a téma áttekintése után gondo-
latokat indukál az olvasóban, az adott sze-
repl! szemszögéb!l.
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