
1. fejezet: A logisztika-menedzsment alapjai 

 

ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK 

Válassza ki a helyes választ! 

 

1. A logisztika és az ellátásilánc-menedzsment különbsége abban áll, 

hogy a logisztika a szervezeten kívüli, míg az ellátásilánc-menedzsment a 

szervezeten belüli kapcsolatokra és működésre koncentrál. 

Igaz   Hamis 

 

2. Egy cég logisztikai küldetését a 7M elv testesítheti meg.  

Igaz   Hamis 

 

3. A vállalat jelentősen növelheti piaci részesedését és jövedelmezőségét 

azáltal, hogy a versenytársaknál többet áldoz a vevőkiszolgálásra, a 

logisztikai feladatok megoldására.  

Igaz   Hamis  

 

4. Logisztika célja az, hogy a marketing mix számára erőforrásokat 

allokáljon.  

Igaz   Hamis 

 

5. A vevő igényeinek objektív nem mérhető paraméteréhez tartozik a 

raktár külső kinézete. 
Igaz   Hamis 

 

6. A raktározási költségek mindazokat a költségeket jelentik, melyek a 

termékek tárolásával kapcsolatban merülnek fel.  

Igaz   Hamis  

 

7. Logisztika küldetése alatt azt értjük, hogy mi végre tevékenykedünk, 

mi a missziónk.  

Igaz   Hamis  

 

8. Amennyiben a piacot feldaraboljuk kisebb, kevésbé jövedelmező 

részekre, akkor jelentősen csökken a logisztikai költség is.  

Igaz   Hamis 

 

9. A megnövekedett értékesítési volumen okozta promóciós 

költségnövekedés az elosztási-logisztikai költségek kisebb mértékű 

növekedéséhez is vezethet.  

Igaz   Hamis 

 



10. A logisztikai teljesítmény a vevőkiszolgálási szint és a marketing 

költségek szintjének függvénye.  

Igaz   Hamis 

 

11. Vevőoldali megközelítésből kiindulva megfelelő költség az az „ár” 

amelyben megtérülnek a 9M és a termelés költségei.  

Igaz   Hamis 

 

12. Készlettartási költségek azokat a költségeket tartalmazzák, amelyek 

együtt változnak a készletszinttel.  

Igaz   Hamis  

 

13. A logisztikai költségek gyakran az összköltség 60-70 százalékát teszik 

ki.  

Igaz   Hamis 

 

14. Miután a logisztikai költségek szintje általában együtt növekszik 

(vagy csökken) a vevőkiszolgálási szinttel, a gazdaságosság minimum és 

maximum elvéhez hasonló elv alkalmazásával hozhatjuk létre a logisztikai 

teljesítmény optimumát.  

Igaz   Hamis 

 

15. Felmérések azt bizonyítják, hogy a logisztikai költségek egyszázalékos 

csökkentése - a vállalati nyereség szempontjából – a vállalati értékesítés 

volumenének tízszázalékos növekedésével egyenértékű.  

Igaz   Hamis 

 

16. A rugalmasság elve alapján gyakran előre nem látható változásokhoz 

kell alkalmazkodni.  

Igaz   Hamis 

 



FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

Válassza ki a helyes megoldás(oka)t! Van, ahol több jó válasz is lehetséges! 

 

1. Jelölje be, hogy melyik nem tartozik a 7M elv feltételei közé!  

□ megfelelő költségek mellett kell rendelkezésre bocsátania 

□ megfelelő informatikai háttérrel 

□ megfelelő állapotban 

□ megfelelő szállítással  

 

2. Körjárattervezésnél melyik nem tartozik a szállítási útvonal 

felállításához?  

□ indulás 

□ értékesítés 

□ kiszolgálás 

□ visszatérés 

 

3. Melyik nem tartozik a gyártási sorozatnagyság részköltségeihez?  

□ ellenőrzés költségei 

□ átállási selejt költségei 

□ rendelésfeldolgozás költségei 

□ anyagkezelés, - mozgatás és – szállítás költségei 

 

4. Melyik nem jellemzője a logisztika tevékenységnek?  

□ készletgazdálkodás 

□ gyártási kapacitástervezés 

□ raktározás 

□ piackutatás 

 

5. Melyek a logisztika feladatai?  

□ megfelelő áruk és szolgáltatások megfelelő helyre eljuttatása 

□ megfelelő információ biztosítása 

□ megfelelő költség biztosítása 

□ beszerzés 

 

6. A logisztikai-menedzsment elvének figyelemmel kell lenni az alábbi 

sajátosságokra:  

□ vevőkiszolgálási igények eltérőek 

□ magasabb infláció 

□ teljesítési idő hatással van a szállítási költségekre 

□ raktári készletek csökkentése 

 

7. Logisztika fő területeinek funkciói a vállalati anyagáramláshoz 

kapcsolódva  



□ készletgazdálkodás 

□ szállítmányozás 

□ marketingmix 

□ vevőkiszolgálás 

 

8. Megfelelő minőség megítélésének összetevői.  

□ objektív és szubjektív vevő igények 

□ árucsere körülményei 

□ szolgáltatás milyensége 

□ mérhető és nem mérhető paraméterek 

 

9. Ellátás/elosztás összköltségei csökkenthetők az alábbi tevékenységek 

integrálásával  

□ vevőkiszolgálás 

□ információs rendszer 

□ készletgazdálkodás 

□ szállítás 

 

10. Melyek tartoznak a készlettartási költségekhez?  

□ a készlet kockázatának költsége 

□ készletek járulékos költségei 

□ tőkebefektetés költségei 

□ vevőkiszolgálás költségei 

 

11. Melyik nem tartozik az ellátásilánc-menedzsment tevékenységének 

összességéhez.  

□ nyersanyag-beszállítók 

□ disztribúciós szolgáltatók 

□ fogyasztók 

□ alapanyagok, félkész- és késztermékek áramlása 

 

12. Abban az esetben, amikor költségcsökkentés a cél melyik 

költségcsoportot vizsgáljuk? 

□ termelési költségek 

□ logisztikai költségek 

□ anyagkezelés, - mozgatás, - szállítás költségek 

□ marketingköltségek 

 

13. Melyek az üzleti érintkezési felületek mentén kialakult kapcsolódási 

pontok?  

□ szállítók↔beszerzés  

□ beszerzés↔gyártás 

□ gyártás↔elosztás 



□ elosztás↔közvetítők 

□ közvetítők↔fogyasztók / felhasználók 



ESSZÉKÉRDÉSEK 

Röviden, lényegre törően válaszolja meg a következő kérdéseket! 
 

1. Soroljon fel 8 funkciót, mely a logisztika fő területeihez, a vállalati 

anyagáramlásához kapcsolódik.   

2. Sorolja fel a 7M elv feltételeit!   

3. Fogalmazza meg a logisztika célját?   

4. Fogalmazza meg röviden, hogy mi a logisztika?   

5. Mi a logisztika feladata, küldetése?   

6. Mi a különbség a logisztika és az ellátásilánc-menedszment működése 

között?  

7. Hogyan hat a logisztikai rendszer változása a különböző költségekre?  

8. Mi a teljes költség koncepció lényege?  

9. Miért fontos, hogy a logisztika elve érvényesüljön a vállalkozásoknál? 

 

 

(új kérdés: I-H 13-dik kérdéstől, Feleletválasztós: 13. kérd. Kifejtős: 7-9-ig) 

 

 


