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BENCHMARKING A MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI 
MENEDZSMENTBEN 

Absztrakt 

A benchmarking, mint vezetési elmélet, vállalati folyamatok vizsgálatához, a 
teljesítmények növeléséhez nyújt hatékony eszközöket. A legjobb eredmények 
folyamatos keresése és a sikert hozó potenciálok kihasználása a versenyképesség 
megtartásának előfeltétele a mai kiélezett piaci viszonyok között. A benchmarking 
módszerek sikeres átvételéhez szemléletbeli, viselkedésbeli változás, és nem 
utolsósorban megfelelő információszolgáltatás szükséges.  
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1. A benchmarking meghatározása, eredete 

Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában nagy sikerrel használt 
managementmódszer alkalmazása hazánkban még gyermekcipőben jár. Nagyfokú 
információhiány jellemző, nincs meg a folyamatok hatékony működéséhez 
szükséges intézményi háttér, a benchmarking szellemi infrastruktúrája. A nyugati 
országokban ugyanis benchmarking tudástár, adatbankok, információs központok 
segítenek a megfelelő partnerek felkutatásában, tanácsadásban, vagy az egyénre 
szabott munkamódszerek kidolgozásában. Magyarországon a vállalati kultúra, az 
etikus viselkedés természetességének hiánya, valamint a történelmi hagyományok 
bizalmatlanságot szülnek. A benchmarking módszerek sikeres átvételéhez tehát 
szemléletbeli, viselkedésbeli változás, és nem utolsósorban megfelelő 
információszolgáltatás szükséges. 

A benchmarking, mint vezetési elmélet vállalati folyamatok vizsgálatához, a 
teljesítmények növeléséhez nyújt hatékony eszközöket. Fahrni szerint  
„A benchmarking az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy a külső tudást rövid 
idő alatt saját vállalatunkban használjuk fel.” Robert C. Camp-et tartják a módszer 
atyjának. A Xerox vállalat logisztikai szakembere vitte véghez az első benchmarking-
projekteket az Egyesült Államokban. Camp 1989-ben a következő címmel adta ki 
máig érvényes alapművét: „Benchmarking: The Search for Industry Best Practices 
that lead to superior Performance” „Üzleti folyamat. Benchmarking. A legjobban 
bevált gyakorlatok felkutatása és meghonosítása”. A fogalmat pedig a 
következőképp definiálta:  

„Olyan legjobb ipari gyakorlatok keresése, amelyek átlagon felüli 
teljesítményhez vezetnek.”  

A legjobb eredmények folyamatos keresése és a sikert hozó potenciálok 
kihasználása a versenyképesség megtartásának előfeltétele a mai kiélezett piaci 
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viszonyok között.  A Xerox világszerte ismert eredményeinek hatására indulhatott a 
benchmarking világhódító útjára.   

Természetesen a fogalom megjelenése előtt is élt ez a gyakorlat, és nem csak 
az ipari gyakorlatban.  

A történelemben már több helyen találkozhatunk ilyen példákkal, ha még nem 
is benchmarkingnak hívták abban az időben.  

A XX. sz. elején Henry Ford egy húsipari nagyüzemnél tette tiszteletét. De mit 
tanulhat egy autógyártó egy hentestől? A gépjárműboncolás szakszerű módját biztos 
nem. A különböző gyáregységek közti árumozgatást azonban igen: a sertések 
kampókon lógva egysínű függővasúton haladtak munkásról munkásra. Ez inspirálta 
Fordot a futószalag alapelvének megalkotására. Egy korai példa a transzindusztriális 
logisztikai benchmarkingra, annak ellenére is, hogy Ford egyáltalán nem tudta, hogy 
ezt benchmarkingnak fogják nevezni. 

Magyar vonatkozásai a huszárság alkalmazásának átvétele az európai és az 
amerikai haderőkben.  

Hofstedte megállapítása óta a vezetéselmélet kész tényként fogadja el, hogy a 
nemzeti kultúra rányomja bélyegét az üzleti viselkedésre, vállalati kultúrára. Ennek 
tényét a mind a mai napig nyelvünkben élő „huszárvágás” szófordulat is jelzi. Amikor 
egy sikeres (üzleti) manőverre azt mondjuk huszárvágás, alapvetően valami frappáns 
megoldást ismerünk el. Elismerésünket pedig jobbára az váltja ki, hogy a feladat 
megoldója ott terem, váratlan vagy újszerű megoldással viszi sikerre a feladat 
megoldását, amihez látszólag vajmi kevés erőforrással rendelkezett. Ez kísértetiesen 
emlékeztet népünk híres könnyűlovassági hagyományaira.  

A huszár elvitathatatlanul magyar találmány, s mint ilyen, a magyar 
lovasszellem és ősi könnyűlovassági harcmodor továbbvivője. Sikerének záloga 
pedig a jól bevált sztyeppei lovas taktika adaptálásából fakadt. Lesállás, félrevezetés, 
a terep adta lehetőségek maximális kihasználása, rajtaütés és gyors tartalék 
képzése, távolról való megsemmisítés, felderítés, halogató és utóvédharc, üldözés: 
ezek eme nagyszerű stratégia építőkövei. A sztyeppei könnyűlovas harcmodor 
jellegzetességeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

A gerillastratégia magyar változata és az azt alkalmazó szervezeti egységek 
olyan sikeresek voltak, hogy a korabeli Európa a magyar huszárokat tekintette 
követendő példának. Az első huszárokat érintő „benchmarking és tudástranszfer” I. 
Frigyes porosz király nevéhez kötődik. Az évszázados porosz–osztrák vetélkedés 
során a poroszok számos alkalommal találkoztak a monarchia kötelékében szolgáló 
magyar huszárokkal, és így első kézből tapasztalhatták meg a fegyvernem 
ütőképességét. 

Franciaországban azonban nem meglepő módon a huszárság kialakulása 
ugyancsak a magyar tudástranszfer eredményeként jött létre. A fegyvernemmel 
kapcsolatban a franciák jócskán, mintegy ötven évvel megelőzték az angolokat, sőt 
még némileg a poroszokat is. A francia huszárság kialakulása, kialakítása Bercsényi 
László nevéhez köthető. Bercsényi Rákóczi testőrszázadosa volt, és 1712-ben, 
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huszonnégy éves korában került az akkor már fennálló egyetlen francia 
huszárkülönítménybe, mint alezredes.  

Földrajzilag a legmesszebbre nyúló hatást azonban a magyar huszárság az 
amerikai kontinensen fejtette ki Kováts Mihály ezredesnek köszönhetően, akit még 
az amerikai szakemberek is az észak-amerikai lovasság alapító atyjának tekintenek. 
 

2. A benchmarking fogalmának tisztázása 
 
2.1. Benchmarkok 

Honnan származik a kifejezés? Azért hogy az eredeti jelentésről pontos képet 
kaphassunk, bontsuk szét az angol szót részeire. Így a következő fejlődési utat 
járhatjuk be: 

Bench:  1. (ülő)pad 

2. munkapad 

Mark:   1. jelölés 

2. jelölni, megjelölni 

3. valaminek a jele 

4. cenzúrázni 

5. pontozni (a sportban) 

Benchmark:  1. összemérési pont (alappont) 

2. szintjelző 

Benchmarking: 1. összemérés 

 

A benchmark tehát egy mért topteljesítmény referenciapontja, összehasonlítási 
alap. Ez az általános szóhasználatban olyan célt jelöl, amire törekszik, amiért küzd 
az ember. 

A folyamat „Benchmarking tehát a legjobb gyakorlatok keresése, megtalálása, 
majd ezek beépítése a saját vállalkozásba“. „Benchmarking az önfejlesztés 
folyamata, ami csak folyamatos erőbefektetéssel hatékony. Nem lehet csupán 
egyetlenegyszer végrehajtani, és aztán figyelmen kívül hagyni abban a hitben, hogy 
feladatunkat elvégeztük. Folyamatos törekvésnek kell lennie, hiszen az iparági 
gyakorlatok folyamatosan változnak. A piacvezetők mindig erősödnek. Egy ilyen 
környezetben az önelégedettség halálos kimenetelű”. - emlékeztet Camp. 
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2.2. A benchmarkingban rejlő lehetőségek 

A legjobbnak lenni. A vállalati rendszer bármely területén lehet eredményes 
benchmarkingot folytatni. A folyamatok során teljesítménybeli eltérések kerülnek 
felszínre, amely a fejlődére való törekvéshez vezet, hiszen mindenki a legjobb 
szeretne lenni. Ehhez meg kell találnunk a nálunk jobbakat, akiket később 
megelőzhetünk. Ha pedig túljutottunk egy akadályon, azonnal kereshetjük a 
következő kihívást. 

 

2.3. A legjobbak keresése –sikeres gyakorlatok 

A legjobb gyakorlat a világ legjobb megoldását jelenti. Tehát az egész világon kell a 
legjobbakat keresnünk, ehhez teljes, átfogó elemzést kell készítenünk. Ez azonban 
időbeli, és anyagi korlátok miatt egyrészt nem lehetséges, másrészt nem is 
szükséges. Tehát ne a világ legjobb megoldását, hanem sikeres, illetve sikert hozó 
megoldásokat keressünk. A megszokott legjobb gyakorlat, „Best Practice“ helyett 
érdemesebb ezért a sikeres gyakorlatok, „Successful Practices“ kifejezést 
használnunk. 

„Megérteni, nem csak másolni“ - Camp 

Nem csak sikeres gyakorlatokat, hanem ezek miértjeit is keresnünk kell. A 
módszereket nem szabad egy az egyben átvennünk. Azt kell vizsgálnunk, hogy 
milyen működési elvek és folyamatok rejtenek egy-egy sikeres szervezet outputjai 
mögött. Ezek számunkra hasznos elemeit kell aztán saját folyamatainkban 
felhasználnunk. 

Rendkívül fontos, hogy nem elég csupán a legkiemelkedőbb teljesítményt (a 
benchmark-ot) megkeresni, hanem mindig a mögötte meghúzódó, a kiemelkedő 
teljesítményt eredményező legjobb gyakorlatot (best practice-t) kell megtalálni és 
tanulmányozni. A benchmark ismerete csupán arra jó, hogy tudjuk, hol keressük a 
legjobb gyakorlatot, hol érdemes tanulmányozni a bevált megoldásokat. Meglepően 
gyakori hiba, hogy csak a kiemelkedő teljesítményt keresik más vállalatoknál, majd 
automatikusan megkövetelik ugyanezt a teljesítményt saját szervezetüktől, anélkül, 
hogy tanulmányoznák és adaptálnák a kiemelkedő teljesítményt produkáló legjobb 
gyakorlatot. 

Ez ugyanolyan, mintha egy gőzmozdony vezetőjétől azt követelnénk, hogy 
érje el a francia szuper expressz, a TGV sebességét. Csakhogy a TGV szuper 
expressz sebességéhez a TGV szuper expressz technológiája kell, azt a technológiát 
kell alkalmaznia annak, aki arra a sebességre vágyik. 

A benchmarking végül is az adott ágazat (melyben a vállalat versenyez) 
legjobbjával, illetve a konkrétan vizsgált funkciókban a legjobbal vagy legjobbak 
gyakorlatával való összevetés, amelynek célja a cég makro és mikro helyzetének 
feltárása, a működés részletes átvilágítása, a korszerűsítési lehetőségek kiindulási 
pontjainak megtalálása, a legjobb gyakorlat (best practices) átvétele és hasznosítása 
érdekében. 
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A benchmarking különböző definícióit az azokból összeállított komplex menü 
szemlélteti. 

A benchmarking menü ismérveiből alkotott egy menüt 1992-ben Spendolini, 
amely folyamatosan olvasva definíciót is képezhet (1. számú ábra) 

 

A szakirodalomban legtöbbet idézett meghatározás az amerikai Benchmarking 
Clearing House Design Committee értelmezése, mely szerint: „a benchmarking 
folyamatos információszerzés, az adott cég folyamatainak állandó összehasonlítása 
a szakterület legjobbjával. Ez hozzásegíti a céget ahhoz, hogy lépéseket tegyen 
teljesítményének javítására”. 

Ez utóbbi definíciót száz cég egyetértésével fogalmazták meg. (Watson, 1993) 

A rövidített verzió szerint a benchmarking egy strukturált és tervezett 
tanulási metódus. 

A félreértések és az elhibázott alkalmazási próbálkozások elkerülése végett 
nézzük meg, hogy mire nem való a benchmarking (Harrington – Harrington, 1996):  

1996-ban Harrington szellemesen fogalmazta meg, mire nem való a benchmarking. 

 nem univerzális csodaszer a szervezet minden bajának gyógyítására; 

 nem szolgai utánzásra való, hogy ne kelljen semmi újat kitalálnunk; 

 nem lehet vele erőforrások beruházása nélkül javulást elérni; 
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 nem „tűzoltásra” való; 

 nem a szakmai kirándulások új megnevezése. 

Kevésbé szellemesen arra teszek kísérletet, hogy mi különbözteti meg a közkedvelt 
frenchise-tól.  

 A legjobb gyakorlat átvétele kötelező átmásolással és minden részlet 
szerződésben rögzítetten kötelező megtartásával a frenchise lényege. Pl. az 
adott gyorsétteremben a burgonyasütő helye is meg van határozva. 
 

 A benchmarkingnál a mechanikus átvétel helyett az alkalmazói kreatív 
adaptáció valósul meg a nemzeti, kulturális sajátosságoknak megfelelően. 
 

3. Előnyök a benchmarking alkalmazása során 

• A benchmarking megmutatja, hogy milyen a szervezet vagy egy folyamat 
teljesítménye a legjobbakéval összehasonlítva. 

• Meghatározza, hogy melyek a szervezet erős illetve gyenge pontjai. 

• Segít szervezeti prioritásokat felállítani az egyes fejlesztési tevékenységek között. 

• Bizonyságot nyújt a szervezet javító-fejlesztő akciótervei számára. 

Ha összegezzük a meghatározások tartalmát, és kiemeljük a gyakorlati alkalmazás 
szempontjait, akkor a benchmarkingot olyan módszernek foghatjuk fel, 
amelynek segítségével: 

 értékelhető a cég relatív mikro- és makrogazdasági helyzete, 

 összehasonlíthatóak a költségek és a teljesítmények, 

 lehetővé válik a legjobb gyakorlattal való összehasonlítás, 

 feltárhatók a fejlesztési lehetőségek, és kijelölhetők az irányok, 

 lehetővé válik a legjobb gyakorlat bevezetése, amivel a cég az üzleti verseny 
élvonalába kerülhet. 

A benchmarkingban a termékeket, a szolgáltatásokat és az eljárásokat úgy 
hasonlítják össze egymással, hogy feltárják a teljesítmény-eltérések okait, és 
rávilágítanak a javítás lehetőségeire is. 

Egy adott cég különböző termékei, részlegei, vagy különböző cégek szinte 
valamennyi paraméterük vonatkozásában egyaránt összehasonlíthatók egymással, 
tehát a bechmarking nem szűkíthető le a külső összehasonlításra, hiszen belső 
összehasonlítást is jelenthet. 
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A gyakorlati eljárás során a következő alapkérdésekre keressük a választ: 

 Mit csinálnak a többiek másként? 

 Miért csinálják a többiek másként? 

 Mit csinálnak a többiek jobban? 

 Milyen keretfeltételek között csinálják a többiek jobban? 

 Miben tudnak a többiek többet, mint mi? 

Az átvehető, átveendő legjobb gyakorlatok helyes kiválasztásának segédeszközéül 
Camp (1998) az alábbi ellenőrző kérdéslistát állította össze.  

a) Milyen hatást gyakorol az üzletre?  

b) Mennyire könnyű megvalósítani a gyakorlatot?  

c) Az eredmények rövid vagy hosszú távúak?  

d) Az eredmények közvetlenül egy meghatározott célhoz vagy prioritáshoz 
kapcsolódnak-e?  

e) Az eredmények mekkora hatást gyakorolnak a prioritásokra?  

f) Ellenőrizhetők-e az eredmények?  

A vizsgált legjobb gyakorlatok kiegészítenek-e már meglévő tevékenységeket vagy 
egyéb, már folyamatban lévő kezdeményezéseket?  
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4. A benchmarking típusai 

A teoretikusok megállapításai és a cégi gyakorlati alkalmazások tapasztalatai 
alapján a benchmarkingnak a következő típusai különböztethető meg: 

 

 

2. ábra. Különböző szempontok szerinti benchmarking fajták (Saját szerkesztés) 

4.1. Paraméter szerinti csoportosítás 

Ebben a szakaszban a benchmarking módszereket az összehasonlításhoz 
felhasznált kritériumok alapján csoportosítjuk. 

Eszerint kvantitatív, kvalitatív megközelítést különböztetünk meg.  A 
benchmarking objektumokat bármely paraméterük szerint lehet vizsgálni, így a 
számtalan lehetőség közül, projektcéljainknak megfelelően priorizálhatunk.  

4.1.1. Kvantitatív benchmarking 

Egy szervezet mutatószámainak benchmarkingja számszerűsíti, és így 
összehasonlíthatóvá teszi a cégi teljesítményt. Egyrészről standardizált 
mutatószámok állnak rendelkezésünkre - ezeket könnyen beszerezhetjük a 
kontrollingtól vagy a könyvelésről -, másrészt a projekt speciális szükségleteinek 
megfelelően egyedi mutatószámokat is fejleszthetünk.  

Vahlen Nagy Logisztikai Lexikonja a logisztikai mutatószámokat olyan 
számokként határozza meg, „amelyekkel a logisztikai tevékenységek 
számszerűsíthető tényállásai koncentrált formában adhatók vissza.“ Elvárásainknak 
megfelelően, a ráfordítható idő, teljesítmény, költség és elvárt minőség 
függvényében döntünk arról, hogy milyen mutatószámokat alkalmazunk. Az egyes 
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mutatók kiegészítik egymást, és egységként járulnak hozzá a végeredményhez. Egy 
lehetséges csoportosítást a következő táblázat ad.  

MUTATÓSZÁM TÍPUSOK 
         1.sz. táblázat 

 

(Forrás: Gombás Otília Borbála: Automatizált fuvardíj-benchmarking. Budapesti Gazdasági Főiskola 
szakdolgozat 2010.) 

4.1.2. Kvalitatív Benchmarking 

A kvalitatív benchmarking során a céges folyamatokat szubjektíven elemezzük. 
Aminőségi összetevők gyakran nehezen meghatározhatók, az értékelés objektívsége 
ugyanis nehezen bizonyítható. De csak ezekkel a módszerekkel lehet csak az adott 
vállalatra jellemző tulajdonságokat pontosan feltárni. Példaként említhetjük az EFQM 
Kiválósági Modellt, amely segítségével a vállalatok saját magukat értékelhetik. 
Erősségek és javulási potenciálok fedezhetők fel a módszerrel. Habár a modell az 
ISO szabványokkal ellentétben nem ad tanúsítványt, jelentősége az innovatív és 
tanulási folyamatokban, így a vállalati fejlődésben tagadhatatlan. 

4.2. Partnerek szerinti csoportosítás 

Partnerválasztás szempontjából a belső és külső benchmarkingot különböztethetünk 
meg. Mindkét csoport további alcsoportokra oszlik. Ezeket a következőkben 
részletezem. 

4.2.1. Belső benchmarking 

A belső benchmarking esetében személy vagy a vizsgált vállalaton belül végzik az 
összehasonlító elemzéseket. A belső benchmarking partnerek a különböző 
szervezeti egységek, telephelyek, gyáregységek, tagvállalatok stb. lehetnek. A belső 
benchmarkingban hasonló tevékenységek, funkciók egyazon vállalaton belül, vagy 
összekapcsolt szervezetek (konszernek) között kerülnek összehasonlításra. A 
módszer segítségével a legjobb gyakorlatokat, teljesítményeket a vállalkozás más 
területeire is kiterjesztve érnek el fejlődést. 

 

Informális benchmarking: A kifejezés olyan, sokszor tudattalan 
tevékenységet takar, amely során magunkat másokhoz hasonlítjuk, próbáljuk 
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elsajátítani követendő viselkedésmintáikat. Mindennapi életünk során, 
magánemberként is sokszor alkalmazzuk ezt a technikát. 

Vállalaton belül általában egy telephelyen: A tanulási folyamatok a 
különböző szervezeti egységek között, egy telephelyen belül mennek végbe. Ebben 
az esetben az adatfeldolgozás rendkívül egyszerű: azonnal összehasonlítható 
adatok állnak rendelkezésünkre, valamint a kulturális és vállalatirányítási akadályok 
sem hátráltatják az összehasonlítást. A vállalat korlátozott látószöge, valamint az 
egyes munkatársakkal szemben fellépő előítéletek azonban befolyásolhatják a 
folyamatok eredményességét.  Különösen benchmarkingban nem jártas szervezetek 
számára ideális ez a technika. A munkatársaknak módjukban áll a módszereket 
először a saját bőrükön megtapasztalni, a saját vállalkozásukat behatóbban 
megismerni. A későbbiekben a belső elemzések további folyamatok kiindulópontjául 
is szolgálhatnak. Szélsőséges esetekben előfordulhat, hogy a szervezet egyáltalán 
nem rendelkezik legjobb megoldással; minden részegység, funkciójavításra szorul. 
Ilyenkor természetesen értelmetlen belső benchmarkingot alkalmazni. 

Több telephelyes benchmarking: Ezzel a fajta benchmarkinggal 
konszerneken, holdingvállalatokon, illetve konglomerátumokon belüli eltérő iparágak 
folyamatait hasonlítjuk össze. A szükséges adatok ebben az esetben is széles 
körben állnak rendelkezésünkre. Az erősen decentralizált szervezeti egységek között 
azonban meglehetősen nehézkes lehet a kommunikáció. A benchmarking mintegy 
mellékhatásaként, az együttműködés, a közös tanulás hatására az interakciók 
nagymértékű javulásával számíthatunk. Ezenkívül a részegységek közötti 
funkcionális átfedések kiszűrésével jelentős erőforrások szabadulnak fel. 

4.2.2. Külső benchmarking 

Amennyiben a tanulási folyamatokban más vállalatok is részt vesznek, külső 
benchmarkingról beszélünk. A szervezetek azonos gyakorlatait hasonlítjuk össze, így 
a bizonyos szintű hasonlóság alapkövetelmény.  

Továbbiakban a módszert kompetitív, indusztriális és transzindusztriális 
alcsoportokra felosztva tárgyaljuk. 

Kompetitív benchmarking: Egy iparágban tevékenykedő, konkurens 
vállalatok is részt vehetnek közös benchmarking-projektben. Alapvető változások 
szüksége esetén kínál megoldást a módszer. A folyamatok során a konkurencia 
jelenlegi és jövőbeli piaci aktivitását elemezzük. Nemcsak az erősségeket és a 
gyengeségeket vesszük számba, hanem azt is vizsgáljuk, hogy miként reagál 
versenytársunk a piaci feltételek esetleges megváltozására. A közös munka 
mindenekelőtt alapos felkészültséget, nyílt kommunikációt és nem utolsó sorban 
bizalmat igényel. A részvevőknek épp oly értékes információkat kell nyújtaniuk, mint 
amilyeneket partnerüktől kapnak. A benchmarking etikai kódexe ad ehhez 
iránymutatást, de semleges harmadik fél beavatásával is csökkenthető a 
bizalmatlanság. Iparszövetségek, érdekvédelmi szervezetek, egyetemek vagy 
benchmarking-központok munkatársait bízzák meg különböző moderátori és értékelő 
feladatokkal. Ez azonban csökkenti a tanulási folyamatok hatékonyságát, hiszen a 
résztvevők az aktív részvétel helyett kész megoldásokat kapnak kézhez. 
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Indusztriális benchmarking: Az indusztriális benchmarkingban, mintegy a 
kompetitív benchmarking kibővítéseként egész iparágat állítanak a vizsgálatok 
központjába. A versenypozíciók helyett a különböző trendek elemzése kap 
kulcsszerepet. Ha a projektben résztvevők egyazon iparágban, de teljesen 
különböző piaci szegmensben érdekeltek a szektoron belül a mutatószámok 
nagyfokú hasonlóságot mutatnak, de a piacok különbözősége miatt az érdekek 
sérülése nélkül hasonlíthatók össze. Nem áll fenn továbbá az éles versenyhelyzetből 
adódó bizalmatlan légkör sem, így az információáramlás is könnyebben megvalósul. 
A benchmarking esetleges mellékhatásaként piaci szegmensek mosódhatnak össze, 
ezáltal versenyhelyzet kialakulhat ki. A partnerek felismerik a másik piaca által kínált 
előnyöket, és határaik kitolására törekszenek. Éppen ezért nincsenek éles 
választóvonalak a benchmarking külső változatai között. Pl. angol nyelviskola és a 
spanyol nyelviskola vagy a közúti szállítmányozás és a tengeri szállítmányozás. 

Transz-indusztriális benchmarking: A transz-indusztriális módszerek a 
benchmarking leguniverzálisabb fajtái közé tartoznak. A vizsgálatok középpontjában 
a versenytől, iparágtól és funkciójuktól független kulcsfolyamatok állnak. Különböző 
szektorok értékteremtési folyamatai is rendelkeznek hasonló jegyekkel. Ezen a 
megállapításon alapszik a transz-indusztriális benchmarking teóriája, amely során 
különböző iparágakban tevékenykedő, nem egyazon szervezethez tartozó vállalatok 
működnek együtt. A projekteket kooperatív valamint kollaboratív formában is 
végezhetjük. A szektorok közti benchmarkingban rejlik a legnagyobb innovációs 
potenciál, a verseny hiánya miatt pedig az információk visszatartása sem jellemző. A 
módszer nehézsége a folyamatok analógiájának előállításában, az erős 
absztrakcióban és végül az eredmények más területre való átültetésében rejlik. 
Transz-indusztriális benchmarkinggal hasonlította össze például a Southwest Air 
Lines légitársaság a légi fuvareszközök rakodásához, üzemanyag feltöltéséhez, 
tisztításához szükséges szintidőket az Indy-500 autóversenyek bokszkiállásaival. Így 
mindösszesen 50%-ot tudott lefaragni ezekből az értékekből. A részfolyamatok 
benchmarkingjának további példája világszerte alkalmazott SAP is.  

 

4.3. Együttműködés szempontjából 

A kooperatív és kollaboratív (transz-indusztriális) benchmarking során más 
üzletágakban működő cégekhez viszonyítunk, akiknek az érdekeit nem sérti, ha 
tanulmányozzuk tevékenységüket, és viszont. Az egymással versenyben nem álló 
cégek szerződést kötnek egymással a benchmarkingra, és egyoldalúan vagy 
kölcsönösen tanulnak egymástól. Az egyoldalú változat neve kooperatív 
benchmarking, a kölcsönös változaté kollaboratív benchmarking. A Xerox pl. a 
disztribúciós logisztika területén a Volvo, 3M, Sainsbury’s, Ford, IBM cégekkel végez 
transz-indusztriális funkcionális benchmarkingot. 

Másik példa: A raktározási és elosztási folyamataikat kívánták a vizsgálatokkal 
optimalizálni, ezért a Xerox is végzett ilyen jellegű összehasonlítást a sport- és 
kempingfelszerelést gyártó L. L. Bean vállalattal. A termék szortiment mindkét gyártó 
esetében hasonló tulajdonságokat (nagyság, mennyiség, súly) mutatott, így a 
próbálkozás sikeresnek bizonyult. 
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4.4. Irányultság tárgya szerint 

4.4.1. Termék benchmarking, (Product Reverse Engineering) 

A termék benchmarking feladata a termékek vizsgálata, és a konkurencia 
termékeivel való összehasonlítása előre meghatározott mérőszámok segítségével. 
Európán belül előszeretettel használják a teljesítmény-benchmarking kifejezést, de 
az amerikai (Robert Camp által is használt) termék-benchmarking jobban tükrözi a 
folyamatok lényegét. A Reserve Engineering során saját áruinkat elemeire 
szétbontva állítjuk szembe a konkurensekével. Így nem csak a felhasználhatóság 
körét, de a különböző technikai megoldások hatékonyságát illetően is rangsorolni 
tudunk. Így termékünket pozícionáljuk az adott piacon illetve szükség esetén, a 
minőségen is javíthatunk.  Ez a válfaj közvetlenül a visszatervezésből (reverse 
engineering) nőtt ki a Xerox kísérletei során. A termékek vizsgálatán és 
összemérésén túl kiterjed a termékkel kapcsolatos összes tevékenységre: 
fejlesztésre, termelő és adminisztratív folyamatokra, marketingre, szervizre, 
szolgáltatásokra stb., vagyis mindenre, aminek a piaci versenyben jelentősége lehet. 
A termékboncolás önmagában nem elég, a versenytársak tevékenységének 
egészével kell összevetni a saját cég tevékenységét. 

4.4.2. Funkcionális benchmarking 

A funkcionális benchmarking az egyes funkcionális vállalati területek (pl. szállítás, 
karbantartás, anyagbeszerzés, vevőkiszolgálás) vizsgálata.  

Míg a termék benchmarkingnál a versenytársak jelentik a viszonyítási alapot, addig itt 
más üzletágakban működő cégekhez viszonyítanak, olyanokhoz, akiknek az érdekeit 
nem sérti, ha lehetővé teszik tevékenységük közvetlen tanulmányozását.  A 
funkcionális benchmarking végzésére általában egymással versenyben nem álló 
cégek szerződést kötnek egymással, és kölcsönösen tanulnak egymástól.  

4.4.3. Folyamat orientált benchmarking 

A folyamat (vagy generikus) benchmarking a vállalati üzleti folyamatok teljes, 
összefüggő vizsgálata, melynek során általában egymással piaci versenyben nem 
álló cégek működhetnek együtt. A generikus benchmarking elsősorban a folyamat 
szemléletű elemzések eszköze. A logisztikában ez az értékteremtési láncok 
összehasonlításában, javításában nyilvánul meg. Hatékonyabb eljárások, mély 
összefüggések válnak felismerhetővé, ami lehetővé teszi a legjobb megoldások saját 
vállalati struktúrába történő beépítését. Ezzel a benchmarking módszerrel, a vállalati 
folyamatok elemzése, összehasonlítása során ügymeneti hiányosságok, és ezáltal 
jobb megoldások kerülhetnek felszínre. A vizsgálatok középpontjában tehát 
folyamatciklusok, interfészek, párhuzamos munkavégzések, felelősségcserék, stb. 
állnak, amelyeket mutatószámokkal (folyamatidők, hibaarányok, selejtarányok, stb.) 
és szubjektív eszközökkel együttesen elemezhetünk. 

4.4.4. Stratégiai benchmarking  

A stratégiai benchmarking különböző vállalatok által hasonló helyzetekben 
alkalmazott stratégiák eredményességét összegzi és méri, majd ezekből von le 
következtetéseket az egyes vállalatok számára. Stratégiai terveket, termelési 

 
 

57



 
 

58

programokat, technológiákat hasonlítanak össze, így növelik versenyelőnyeik 
kiterjedtségét és kiaknázhatóságát. Sőt, új piacok meghódításáról, vagy új termékek 
bevezetéséről is döntés születhet. 

A következő részben ismertetem, hogyan alkalmazzuk a kvalitatív 
folyamatorientált kooperatív indusztriális benchmarkingot a MAGLITE Brit-
Magyar logisztikai gyakorlat folyamán. 

Záró gondolatok 

Záró gondolatként arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy milyen 
honvédségi alkalmazási területek jöhetnek szóba a honvédelmi célú termelésen 
kívül. Egy meghatározó terület lehet például a multinacionális ellátási lánc tervezési 
rendszerének kialakítása Magyar Honvédségben. A Maglite gyakorlat keretében a 
brit hadsereg kialakította és ezen a gyakorlaton próbálja ki az új logisztikai tervezési 
rendszerét. Ezt a módszert tanulmányozva a pozitív részeit adaptálva lehetőség 
lenne egy magyar sajátosságoknak is megfelelő logisztikai ellátási lánc 
döntéshozatali és tervezi rendszerének kialakítására. 
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