
3. fejezet: A beszerzés menedzsmentje 

 

ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK 

Válassza ki a helyes választ! 

 

1. Igaz-e, hogy a Co-sourcing két vállalat kooperációjaként létrejött 

kiszervezést jelent? 

Igaz   Hamis 

 

2. Igaz-e, hogy a kapcsolatmenedzsment három alapmodellje a 

tőkeorientált, a kapcsolatorientált és a stratégiai partnerkapcsolat? 

Igaz   Hamis 

 

3. Igaz-e, hogy a komplex értékesítési eljárással vizsgált „B”-kategóriás 

beszállító korlátozás nélkül végezheti a beszállítást, de a beérkező 

termékeket időszakosan ellenőrizni kell? 

Igaz   Hamis 

 

4. Igaz-e, hogy a VMI és CMI a CR rendszerébe tartozik? 

Igaz   Hamis 

 

5. A beszerzés, nem több mint bevásárlás, így nincs is stratégiai 

jelentőssége.   

Igaz   Hamis 

 

6. A beszerzés célja a lehető legalacsonyabb beszerzési ár kialakítása, a 

teljes költségek figyelembe vétele nélkül.  

Igaz   Hamis 

 

7. A JIT (Just In Time) módszer lényege, hogy az áru mindig éppen 

időben érkezik rendeltetési helyére és ott tárolás nélkül kerül felhasználásra 

vagy fogyasztásra.  

Igaz   Hamis 

 

8. A kanban termelésirányítás során az anyagok csak akkor 

áramolhatnak tovább, ha a felhasználóhoz ha az már képes feldolgozni 

azokat. 

Igaz   Hamis 

 

9. A VMI (Vendor Managed Inventory) előnye, hogy a beszállító nagy 

készleteket tud biztosítani megrendelőinek, így azok jó előre 

megrendelhetik áruikat.  

Igaz   Hamis 



 

10. A JIT rendszer fő célja, hogy egy meghatározott alkatrészt, terméket 

a megfelelő mennyiségben, a megfelelő időre és a megfelelő helyre juttasson 

és a készletezés költségeit csökkentse. 

Igaz   Hamis 

 

11. A kanban rendszer Németországból származik. 

Igaz   Hamis 

 

12. Egy átlagos iparvállalat bevételének 55-60 százalékát költi 

inputanyagokra. 

Igaz   Hamis 

 

13. A rutintermékek beszerzésénél célszerű stratégiai partnerkapcsolat 

kialakítása a beszállítóval. 

Igaz   Hamis 

 

14. A beszerzési információs rendszer belső és külső információkból áll. 

Igaz   Hamis 

 

15. Igaz-e a következő állítás: a beszerzés a vállalat legjelentősebb 

anyagáramlási folyamatát generálja? 

Igaz   Hamis 

 

16. Igaz-e, hogy a tranzakció-orientált modell a leggyakrabban 

alkalmazott kapcsolatmenedzsment modell, amikor a szállító kiválasztása 

tárgyalás vagy tárgyalássorozatok útján történik? 

Igaz   Hamis 

 

17. Igaz-e, hogy a beszerzés egyformán fontos a különböző vállalatoknál? 

Igaz   Hamis 

 

18. Igaz, hogy a rutintermékek esetében a kapcsolatorientált megoldást 

alkalmazzák, mert célszerű jelentős erőforrásokat lekötni a beszerzésre, 

hiszen a termékek nem lényegesek a működés szempontjából, és 

beszerzésük is biztosított?  

Igaz   Hamis 

 

19. Igaz, hogy a logisztikai stratégiát az össz-vállalati stratégiából 

kiindulva kell kialakítani? 

Igaz   Hamis 

 



20. A beszerzést egy vállalaton belül minden más funkciótól elkülönülten 

kell kezelni. 

Igaz   Hamis 

 

21. A beszerzés és a vásárlás ugyanazon tevékenység két külön 

kifejezéssel élve. 

Igaz   Hamis 

 

22. A beszállítók felkutatása és megkeresése, valamint kiválasztása a 

beszerzési piackutatás alapján történhet. 

Igaz   Hamis 

 

23. A tranzakció-orientált tárgyalási stratégiában a “nyertes-vesztes” 

felállás a domináns. 

Igaz   Hamis 

 

24. A Kraljic-mátrix segítségével a beszállítói teljesítményt értékeljük. 

Igaz   Hamis 



FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK 

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

 

1. Válassza ki a legismertebb beszállítói értékelési módszereket! 

□ Statisztikai középértékes 

□ Egyszerű kategorikus módszer 

□ Komplex kategorikus módszer 

□ Költségigény módszer 

□ Hesse-mátrix módszer 

□ Komplex értékelési eljárások 

□ Faktoranalízis 

2. Válassza ki a beszerzési kapcsolatok szorosságát befolyásoló 

tényezőket! 

□ Beszerzendő termék jellemzői és fontossága 

□ Környezeti viszonyok 

□ Emberi erőforrások 

□ Piaci erőviszonyok 

□ Vállalat mérete 

□ Vállalat struktúrája 

□ Beszállítók mennyisége 

□ Beszállítók felkészültsége 

□ Vásárlás jellege 

□ Megrendelés határideje 

3. Válassza ki a JIT elv termelésre vonatkozó jellemzőit! 

□ Minimális anyagmozgatás és folyamatos termelés 

□ Gazdaságos gyártósor 

□ Kis mennyiségek gyártása 

□ Rugalmas termelés, gyors átállás 

□ Minimális készletek 

□ Nagy kapacitás 

□ Beszállító által menedzselt készletek 

4. Válassza ki a kakukktojást az alábbiak közül és indokolja döntését! 

□ Centralizált beszerzés 

□ Beszerzésgazda rendszer 

□ Decentralizált beszerzés 

□ Beszerzésgazda nélküli rendszer  

5. Válassza ki a kakukktojást az alábbiak közül és indokolja döntését! 
□ Optimális minőség elérése 

□ A teljes költség minimalizálása 

□ Beszállítók megkeresése, kiválasztása, értékelése 

□ Beszerzési információs rendszer kialakítása, működtetése  

□ Hozzájárulás az alacsony készletszinthez, a folyamatos termékáramláshoz 

□ Kooperálás és integrálás más szervezeti egységekkel 



6. Mi nem tartozik az ellátás korszerű megoldásai közé? 

□ JIT – Just In Time  

□ Cross-Docking 

□ Branding 

□ Quick Response 

7. Mi jellemző a Cross-Dockingra? 

□ Nagy készletek tárolása 

□ Lassú forgási sebesség 

□ Az áruk rendeltetési hely szerinti összeválogatása 

□ Kis forgalom 

8. Melyik nem sorolható a CR rendszerhez? 

□ VMI (Vendor Managed Inventory) 

□ CMI (Co Managed Inventory) 

□ JIT (Just In Time) 

□ QR (Quick Response) – speciális CR-rendszer 

 

9. A JIT alkalmazásának előnyei a termelésben 

□ Nagy mennyiségek gyártása 

□ Minimális készlettartás nyersanyagokból  

□ Rugalmas termelés  

□ Lassú átállás egyik terméktípusról a másikra 

10. A beszerzés számára JIT elv előnyei a következők 

□ állandó minőség a termelésben 

□ magasabb költségek a készletezés miatt 

□ rövid távú beszállítói kapcsolat jellemzi 

 

11. Egy átlagos vegyipari vállalat bevételének hány százalékát költi 

inputanyagokra? 

□ 50 

□ 30 

□ 70-85 

□ 90 

12. Mi jellemzi az „A” kategóriás beszállítót? 

□ beszállítás minden korlátozás nélkül 

□ beszállítás megkötéssel, a beérkező termék ellenőrzése gyakori 

□ szigorú mintadarabos ellenőrzést végeznek a termékein 

13. A kapcsolati alapmodellek közül melyik rövid távú? 

□ tranzakció orientált 

□ kapcsolatorientált 

□ stratégiai partnerkapcsolat 

14. A beszerzési politika keretében számos kérdésben kell döntést hozni. 

Melyik nem tartozik ezek közé?  

□ Egy vagy egyszerre több beszállítótól rendeljük-e ugyanazt az anyagot 



□ A beszállítók kiválasztásának, minősítésének általános problémái 

□ A „fogoly” szállítóelmélet érvényesítése 

□ A gyártótól vagy a közvetítőtől vásároljon-e a cég 

□ Mennyire támaszkodjon a cég helyi szállítókra 

15. Melyik nem tartozik a kanban-rendszer működési szabályai közé?  

□ A felhasználó soha ne igényeljen a szükségesnél több anyagot, és ne tegye 

ezt korábban sem, mint ahogy szüksége van rá 

□ A forrás soha ne állítson elő több anyagot, mint amennyire igény futott be 

□ Megoldható legyen a „napi mennyiségű” gyártás, előállítás 

□ Kis mennyiséget kell gyártani, (csak) a mindenkori közvetlen piaci igények 

kielégítésére  

□ A gyártásirányítónak egyenletesen kell leterhelnie az egyes 

gyártóterületeket 

16. Mi a Cross-Docking lényege?  

□ Az egyes konténerek vagy raklapos rakományok gyors átrakodásának, 

átszállításának lehetősége az áru beérkezésétől az árukiadásig – egyetlen 

tranzakción belül. 

□ Központi eleme egy általános adatbázis, melyben megtalálható a kiindulási 

anyagok listája, a gyártási ütemterv, a raktárkészletek adatai és a 

megrendelések.  

□ Az ellátó vállalatot is bevonják a rendelések tervezésébe.  

□ Olyan speciális rendszerek, amelyek hatásköre nemcsak a készletezési, 

raktározási területekre terjed ki, hanem többek között céljuk a 

vevőkiszolgálás javítása is.  

17. Melyik rendszer része a VMI (kiszállító által mendzselt készletek) és a 

CMI (közösen mendzselt készletek)?  

□ Quick Response 

□ Cross-Docking 

□ Just-in-time 

□ MRP 

□ Continuous Replenishment 

18. Melyik nem tartozik  a Kraljic-mátrix termékcsoportjai közé?  

□ Stratégiai termékek 

□ Szűk keresztmetszetű termékek 

□ Kockázatos termékek 

□ Befolyásolható termékek 

□ Rutintermékek 

19. Melyik nem tartozik a kapcsolat alapmodelljei közé? 

□ kapcsolatorientált modell 

□ fogyasztóorientált modell 

□ tranzakció-orientált modell 

□ stratégiai partnerkapcsolat 

20. Melyik nem igaz a kapcsolatorientált modellre? 



□ közös tevékenységek 

□ “nyertes-vesztes” felállás 

□ bizalomra épülő kapcsolat 

□ leggyakrabban alkalmazott modell 

21. Melyik nem igaz a JIT (Just in Time) elvére épülő termelésre? 

□ rugalmas gyártási terv 

□ rugalmas termelés 

□ minimális készlettartás 

□ nagy mennyiségek gyártása 

22. Melyik állítás igaz a kiszervezésre (outsourcing)? 

□ egyszeri tevékenység 

□ nincs hatása a tevékenységek feletti kontrol mértékére 

□ elősegíti az alapvető tevékenységre irányuló koncentrálást 

□ nincs kapcsolata a beszerzéssel 

23. Melyik nem sorolható a beszerzéssel kapcsolatos célok közé? 

□ teljes elszigetelődés más szervezeti egységektől 

□ teljes költség minimalizálása 

□ optimális minőség elérése 

□ beszállítók megkeresése, kiválasztása, értékelése 

 



 

ESSZÉKÉRDÉSEK 

Röviden, lényegre törően válaszolja meg a következő kérdéseket! 

 

1. Milyen beszállítói értékelési módszereket ismer, mi ezek lényege? 

2. Milyen fajta beszerzéseket ismer és mik ezek jellemzői?  

3. Magyarázza meg az Outsourcing, az Insourcing és a Co-sourcing 

közti különbségeket!  

4. Mik a beszerzési piackutatás céljai?  

5. Mik a kanban-rendszer előnyei?  

6. Mi a kapcsolat menedzsment? (Milyen három alapmodellről 

beszélhetünk?)  

7. Mi a beszerzés 5 alapvető célja?  

8. Mi a beszerzési politika négy legfontosabb döntési területe?  

9. Milyen előnye van a VMI alkalmazásának?  

10. Milyen rendszereket ismer az ellátás korszerű megoldásaira. 

Legalább ötöt!  

11. Mi tartozik a beszállítói menedzsment fő feladatai közé?  

12. Mit nevezünk beszerzésgazda rendszernek?  

13. Mik a beszerzési piackutatás céljai?  

14. Mit jelent a beszerzés 5M-je?  

15. Milyen előnyöket biztosít a beszerzés számára a JIT-elv?  
 


