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Termeléstervezés és -irányítás 

Tágabb értelemben a termelésirányítás a 
termeléssel kapcsolatos döntési 
feladatok megfogalmazásával és 
megoldásával foglalkozik, figyelembe 
véve a termelés főbb tényezőit és 
ellenőrizve a döntések végrehajtását. 

A termelés főbb tényezői: 

 Termelők. 

 Termelés tárgya (amit termelünk). 

 A termelés feltételei. 

 A termelés eszközei. 

 A termelés célja. 

  

 

 

 



Termeléstervezés és -irányítás 

Szűkebb értelemben 
termelésirányításon termelési feladatok 
meghatározását és végrehajtásuk 
megszervezését értjük.  
 

A szűkebb értelemben vett 
termelésirányítás feladatainak 
csoportosításakor az időhorizont 
nagysága jelenti a rendező elvet, azaz 
felülről-lefelé haladva egyre kisebb 
időhorizontú tevékenységek tervezéséről 
és/vagy irányításáról van szó.  

 



Időhorizontok 

Átlagos bonyolultságú termékek kis- és 
közép-sorozatgyártására berendezkedett 
gépipari vállalat esetében a szokásos 
időhorizontok: 

 termeléstervezés:  1-3 hónap, 

 termelésütemezés:  5-10 nap, 

 termelésprogramozás: 8-24 óra. 
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A termeléshez kapcsolódó folyamatok 

 Vállalat = rendszer 

 Vállalati működés = folyamat 

 anyagi folyamatok 

 fizikai, kémiai, biológiai, stb. materiális 
jellegű állapotváltozások irányított 
sorozatai mennek végbe 

 vezetési-irányítási-ellenőrzési 
folyamatok 

 fejlesztési folyamatok 

 üzemszerű termeléshez szükséges 
folyamatok 



A nem anyagi folyamatok 

tovább bonthatók: 

 a célok kitűzéséhez,  

 a végrehajtás megszervezéséhez és 
ellenőrzéséhez, valamint 

 magához a végrehajtáshoz 
(kivitelezéshez, realizáláshoz) 
kapcsolódó tevékenység-csoportokra. 

 



A feladatok megoldásának szakaszai 

 Tervezés 

 Előkészítés 

 Végrehajtás 

 Ellenőrzés 
 A szakaszok rögzített feladatra 

értelmezhetők, különböző feladatok 
különböző stádiumában lehetnek.  

 A szakaszok nem függetlenek egymástól.  

 



A vállalat működésének egyszerűsített 

szabályozáselméleti modellje 



Szűkebb értelmezés 

 Visszacsatolás elve: 

 a tervezett értéktől (állapottól) való 
eltérés képezi a folyamat működésének 
javítását célzó, következő beavatkozás 
alapját 

 A „termelésirányítás” legszűkebb 
értelemben megfelel a belső 
szabályozó körnek. 



Szűkebb értelmezés szerinti 

feladatok 

 felméri és kijelzi a hiányzó gyártmányszerkezeti, 
konstrukciós és technológiai alapadatokat; 

 kiszámítja és határidőzi az erőforrás-szükségleteket 
a termelési feladatok jellegének megfelelő 
időperiódusok szerint (anyag, gyártóberendezés);  

 termelési ütemtervet (programot) készít „helyben 
gyártandó” és „beszerzendő” komponensek szerinti 
bontásban; 

 kooperációs előrejelzést ad a túlterhelés elkerülésére 
és jelzi a nem megfelelően terhelt munkahelyeket; 

 a várható felhasználás időpontjára anyag- és előre 
számfejtett munkautalványt állít ki; 

 ellenőrzi a végrehajtás tervszerűségét, készültségi 
fokát.  

 



A termelésirányítás egyszerűsített 

szabályozáselméleti modellje 



A piacgazdaság alapvető 

követelményei 

 a vevők (megrendelők) igényeinek 
megfelelő szállítókészséget biztosítsuk, 

 alacsony készletszintekkel dolgozzunk 
(nyersanyagra, félkész- és késztermékre, 
pótalkatrészre, stb. egyaránt vonatkozik) 
és 

 a termelő-berendezések és más homogén 
munkahelyek kapacitásának megfelelő 
mértékű kihasználásával valósítsuk meg a 
termelést. 

OPTIMUMPROBLÉMA! 



A Kybernos fejlesztőinek 

következtetései 

1) A három fő termelési jellemző bármelyike 
a másik kettő rovására könnyen javítható, 
ezért a három jellemzőt csak együtt 
lehet kezelni; 

2) Az optimumprobléma logikailag a teljes 
termelés minden részletét átfogja. Ez 
azt is jelenti, hogy a termelésirányítás 
optimálásához a három alapvető termelési 
jellemző vizsgálata nemcsak szükséges, 
hanem egyben elégséges feltétel is.  

3) A megoldási módszer logikailag a 
feldolgozóipar összes vállalatára 
kiterjeszthető. 



A termelési háromszög modell 



Rendelés 

 Külső rendelések (a vevői rendelések), 
amelyek függetlenek a belső irányítástól és 
így a beérkezésük révén létrejövő 
gyártmányszükségletek is független 
szükségletek.  

 Belső rendelések (a gyártási és 
beszerzési rendelések), amelyeket a belső 
irányítás bocsát ki a külső rendelés tárgyát 
képező gyártmány szerkezeti, ill. 
technológiai lebontása alapján és így ezek 
a gyártóegységek előtt szerelvény-, 
alkatrész-, ill. anyagszükségleteket, vagyis 
függő szükségleteket okoznak. 

 



A termelési háromszög modell 



A termelésirányítás alapfeladata 

Olymódon határozza meg a gyártási és 
beszerzési rendeléseket az aktuális 
termelési környezet figyelembevételével, 
hogy az adott - alkatrészgyártó és szerelő 
típusú - iparvállalat a szállítókészség, a 
készletszint és a kapacitások kihasználása 
szemszögéből az "optimális 
munkapont" környezetében működjön.  



Kapacitáskihasználás 

 A gyártóhelyek, vagyis azon összes 
üzemek, csoportok, munkahelyek és 
mozgóegységek időkapacitásának 
százalékos lekötöttségét jelenti egy adott 
időszakban, amelyek a munkaadagolás 
szempontjából önálló egységet képeznek. 

 



Szállítókészség 

 Annak az időtartamnak a reciprok értéke 
(ol.: 1/nap), amely egy adott rendelés 
elfogadásának visszaigazolásától a 
kiszállítás szerződésben rögzített 
időpontjáig eltelik. 



Készletszint 

 A gyártási tételek, vagyis a raktárakban, 
valamint a gyártó és szerelő 
munkahelyeken lévő összes termék, 
részegység, alkatrész, nyersdarab és 
egyéb szükséges anyag mennyiségét 
jelenti egy adott időpontban. 

 Készletnorma 

 Készlet-időnorma 

 Törzskészlet 

 Folyókészlet 

 

 



A gyártási helyek általános leírása 



Raktárakkal kapcsolatos fogalmak 



Megoldásjavító szabályzókör 



A Kybernos egyszerűsített modellje 



Köszönöm a figyelmet! 

 
Az előadásvázlat elérhető az alábbi webcímen: 

http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar/serv05.htm 
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