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Urbán-Szabó Ábel II. évfolyam 

Szabó Krisztina Erika II. évfolyam 

A raktározás folyamatának bemutatása egy termelővállalaton keresztül 

The presentation of a production process for storage throughout the enterprise 

 

Dolgozatunkban a raktározást mutattuk be egy termelővállalaton – a Becom Electronics 

Hungary kft. munkáján – keresztül. A dolgozat célja a raktározás bemutatása volt egészen 

a berakodás folyamatáig. Sort kerítettünk a raktárak külső és belső tulajdonságainak 

bemutatására, illetve a raktárak megközelítési módjaira, mely során láthattuk, hogy a 

raktárak általában téglából épült, nagy méretű épületek, melyeket vagy a főút mellé 

építenek, vagy pedig egy mellékút mellé, melyről a főútra ki lehet jutni. Megnéztük 

továbbá, hogy a szállítókat milyen módszerekkel lehet kifizetni, melyben elemeztük a 

készpénzes, átutalásos és MNB megbízásos módszerek hatékonyságát. Ezek során 

láthattuk, hogy bár a banki átutalásos módszer a leggyorsabb, de korántsem a 

legbiztonságosabb. A legbiztonságosabb módszer talán az MNB megbízásos módszer. 

Befejezésként elemeztük a berakodás és betárolás hatékonyságát, melyben említésre került, 

hogy a vállalatnak a múltban a kis raktárhelység miatt problémája volt a raktározással, hisz 

a legtöbb terméket kézzel kellett beraktároznia, ami hatékonyságát tekintve korántsem volt 

megfelelő. A nemrégiben befejezett bővítési munkálatok után azonban a termelés és a 

raktározás összehangoltabbá vált, az új, nagyobb raktár lehetővé tette új, modernebb 

eszközök alkalmazását. 

 

 

Abstract 

 

Ábel Urbán-Szabó II. course 

Krisztina Erika SzabóII.course 

The presentation of a production process for storage throughout the enterprise 

A raktározás folyamatának bemutatása egy termelővállalaton keresztül 

 

In our dissertation we discussed storage trough the work of a manufacturing company 

Becom Electronics Hungary kft. The goal of the dissertation was to demonstrate storage 

until the process of  loading. We discussed the inner and outer attributes of stotages and the 

approach methods of storages, in the process we saw that storages are usually big buildings 

made of bricks located next to a main road, or a minor rooad with access to the main road. 

We also took a look at the methods to pay the suppliers, we analysed the efficiency of 

cash, transfer and MNB order methods. During this we saw that tough the bank transfer 
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method is the fastest, it is not the safest. The safest method is probably the MNB order. At 

last we analysed the efficiency of loading and storage, in this we mention that the company 

had difficulties in the past with storing goods, because of the small storage space they had 

to load in most goods by hand, which in terms of efficiency is far from good. But after the 

recent expansion work was finished, the production and storage became more syncronised, 

the new bigger storage made the use of  new more modern methods possible. 
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Bevezetés 

 

Dolgozatunkat a Becom Electronics Hungary Kft tevékenységi körén keresztül szeretnénk 

bemutatni. A cég magyarországi székhelye Környén (Tatabánya Ipari Park) van, ám ez 

csak egy alvállalat, hisz a cég teljes egészében egy ausztriai vállalat, a Becom Electroics 

GmbH tulajdonában áll.  

A Becom Electronics Hungary Kft – későbbiekben Becom - gyártásilag négy fő részlegre 

osztható: LEDON, AMIS, AKG és tekercselés. Ezek mindegyikének tevékenységében igen 

fontos szerepe van a logisztikának, hisz a logisztika részét képezi a termelés, az értékesítés 

és a raktározás is. 

„A logisztika feladata anyagok és információk rendszeren belüli és rendszerek közötti 

áramlásának tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése, valamit a vizsgált rendszerben 

adódó feladatok megoldásához és tartós végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek 

megteremtése”.
1
 

Mint azt láthatjuk, néha vannak akadályok a vállalat tevékenységében. Ezek 

kiküszöbölésében, ha esetleg a termelésnél vagy értékesítésnél jelentkezik, segíthet a 

raktározás. 

„ A raktározásnak az a feladata, hogy az időbeni, a mennyiségi és a választékhoz kötődő 

kiegyenlítést szolgálja.”
2 

 

Általánosan elfogadott tény, hogy a logisztika – melyet számos szakág, mit például 

raktározás is egyvelegeként ismerünk – feladata a szükséges terméknek vagy 

szolgáltatásnak:  

- a megfelelő minőségben
3
 

- a megfelelő mennyiségben 

- a megfelelő időpontban 

- a megfelelő szállítási feltételekkel 

és a költségek minimalizálása mellett a felhasználási helyre történő eljuttatása. Továbbá az 

is a raktározás jelentőségét támasztja alá, hogy a logisztikai láncban, az egymást követő 

fázisok raktározáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz, ezért a raktározás döntő 

jelentőséggel bír mind az anyag mind az információáramlásban. 

A raktározás jelentőségére szeretnénk felhívni a figyelmet a szállítmányozási folyamatban, 

hiszen az a cég, amely nem tudja biztosítani az árutovábbítás közbeni időleges tárolást, 
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könnyen alulmaradhat a kiélezett piaci versenyben, ugyanis a versenytársak, akik ezt a 

szolgáltatást is nyújtani tudják, könnyen elveszíthetik a már meg lévő illetve potenciális 

ügyfeleket az ilyen szolgáltatást csak hírből ismerő cégektől. 

 

Korábban a raktározást csupán szükséges rossznak tartották, ami semmit sem nyújt, csak 

tőkét köt le. Mára már általános a raktározás kiemelkedő szerepe, mivel minden cég arra 

törekszik, hogy a termék előállítási és felhasználási láncban keletkezett ütemkülönbségeket 

a raktározás segítségével áthidalhatóvá tegyék. Ugyanakkor a raktározás csak akkor tud 

biztos és hasznos tagjává válni a logisztikai láncnak, ha megfelelő technológiai és 

szervezési módszereket alkalmaznak működése során. 

 

Dolgozatunk felépítését tekintve 3 fő témából tevődik össze. Az első fejezetben a raktári 

folyamatok elemzését végezzük el a Becom-on keresztül. Ezen belül elemzésre kerül a 

tárolás valamint a kitárolás folyamata. A második részben egy értékelést fogunk elvégezni 

a Széchenyi-terv megjelenésének hatásairól. A végén pedig egy elemzés alapján 

javaslatokat teszünk, miként lehetne a raktározás hatékonyságát növelni illetve fejleszteni. 

 

Az egyes részek kitöltésében segítségünkre volt Kurucz Tamásné (Könyvelő és 

személyzetis), Kovács Krisztián (raktárvezető), valamint Kurucz Beáta, aki már 4 nyáron 

keresztül ott dolgozott. A tőlük kapott információk alapján állítottuk össze az anyagot és a 

későbbiekben ezekre az interjúkra fogunk hivatkozni. 
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1. A raktározás folyamata egy bázisvállalat alapján 

1.1. A tárolás közbeni logisztikai folyamatok 

 

A tárolás előtt az áru előkészítését a tárolásra tekintettel végezzük. Mivel az áru nagy 

valószínűséggel egységrakományban érkezik – így a saját lehetőségeink megvizsgálva el 

kell döntenünk, hogy egységrakományokat vagy kisebb csomagolási egységeket fogunk 

tárolni. Ha egységrakományokat tárolunk, akkor nincs sok feladatunk, hiszen akár 

változtatás nélkül is betárolhatunk. Ha kisebb egységet (szállítói, gyűjtő vagy esetleg 

fogyasztói csomagolást) raktározunk, akkor a beérkezett egységrakományt ún. 

egységrakomány bontás műveletével még szét kell szednünk. Az áru belső mozgatását 

igyekezzünk géppel végezni. Ez a vízszintes szállítást, ill. a függőleges tárolóeszközre 

helyezést jelenti. A tárolás – gazdaságossági megfontolásból – minél rövidebb ideig 

tartson. 

 

A tárolás közben a vállalat számos logisztikai folyamaton megy keresztül. Ezek közül talán 

a csomagolás, és a berakodás a legfontosabb. 

 

A csomagolás funkciói: az áru védelme, piacbefolyásolás. A védőfunkció az eladó és a 

vevő közötti nagy távolság miatt nagy szerepet kap a külkereskedelemben. A 

csomagolásnak biztosítania kell, hogy: 

 az áruszállításra, tárolásra alkalmas egységeket képezzen, 

 a szállítási – árukárosodási – kockázatok csökkenjenek, 

 az áru káros hatásai a környezetet ne veszélyeztessék. 

A csomagolás módjának alkalmazkodnia kell az áru jellegéhez, a fuvarozási módhoz és a 

fuvarozási útvonalhoz. Az alkalmazott főbb csomagolási módok/elnevezések: 

 tengerképes csomagolás, 

 szárazföldi csomagolás, 

 bálaprés, 

 az áru alakjához idomuló csomagolás, 

 speciális csomagolás (pl. veszélyes áruk, stb.), 

 szállítás csomagolás nélkül (pl. ömlesztve…). 
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A csomagolás befolyásolja az áru eladhatóságát is, mivel a tartalom megjelenítése hatásos 

reklámeszköz is lehet. 

 

A betárolás illetve berakodás erősen függ a raktár méretétől. Kis raktárhelységekben, mint 

amilyennel a Becom is rendelkezik, a polcrendszer illetve a szabadhelyes raktározás a 

mérvadó, azonban elképzelhető más módszerek alkalmazása is. Ilyenek lehetnek: 

 

 polcrendszer: megfelelő kihasználásához lényeges az elrendezés; nagyfokú 

térkihasználás csak elmozdítható polcrendszerrel valósítható meg 

 tartálypark: egyedi tartályos tárolási rendszer, veszélyes anyagok tárolásakor kiemelt 

jelentőségű biztonságtechnikai tényező 

 ömlesztett anyagok: a térkihasználást a rézsűszög határozza meg, hatékonysága 

falazatokkal növelhető 

 automata magas raktár: az egyik legkorszerűbb tárolási forma, megfelelő 

térkihasználást biztosít, számítógépes rendszer irányítja 

 fixhelyes elrendezés: mindegyik anyagnak fix helye van a raktárban; előnye, hogy 

bizonyos idő után az anyagmozgatásban résztvevők megtanulják egy-egy anyag 

tárolási helyét; hátránya, hogy a raktári anyagmozgást nem minimalizálja, felesleges 

anyagmozgást generál 

 szabadhelyes elrendezés: az újonnan beérkező anyagok mindig a legközelebbi szabad 

helyre kerülnek, előnye a jó helykihasználás, és a minimális anyagmozgatás. 

Ahhoz, hogy az áruk minél gyorsabban a megfelelő helyre kerülhessenek, a raktározási 

folyamatot segítő eszközök is rendelkezésre állnak. Ilyenek: 

 kézi hidraulikus emelőkocsi 

 elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi / targonca 

 elektromos három / négykerekű targonca 

 gázüzemű targonca 

 dízel üzemű targonca 

 toló oszlopos targonca 

 függőlegesen komissiózó targonca 

 vízszintesen komissiózó targonca 

 magasraktári targonca. 
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Természetesen ezeket a folyamatokat meg is kell szervezni. A szervezés során nem csak 

arra kell figyelni, hogy milyen alkatrészt illetve készterméket hogyan csomagolnak el, 

hanem arra is, hogy a csomagolás megfelelően védje az a terméket. Ám ezzel a szervezés 

még nem ér véget, a csomagolás megszervezése után ugyanis még vissza van a berakodás 

és betárolás megszervezése. Az újonnan bejövő termékeket mindig a már meglévők mögé 

kell rakni, mert a vállalat minden esetben a régebben beérkezettet használja fel először. 

 

A szervezéshez nélkülözhetetlen a leltár készítése és rendszeres frissítése, hiszen csak így 

tudják számon tartani, hogy mely termék hova lett betárolva a raktárhelységben. 
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1.2. A raktárak belső helyiségei, ezek fontossága a raktározás szempontjából 

 

A raktárak belső felépítése igencsak változatos, de általában a következő területeket 

találjuk: 

 előtér 

 tároló helyiség 

 segédanyag raktár 

 komissiózó tér 

 expedíciós tér 

 iroda 

 szociális helyiség. 

Az előtér a beérkező áru fogadására szolgál. Előfordulhat, hogy ide a tehergépjárművek is 

beférnek. Az előtér sokszor az áruátvétel helyét is jelentheti. Itt helyezik el azokat az 

eszközöket, amelyeket az áruátvételnél használnak (pl. mérleg). Az előtérben, az áru 

fogadásakor célszerű, ha megfelelő számú targonca rendelkezésre áll. A rakodás gyakran szűk 

keresztmetszetet jelent a raktárban, ezért fontos az optimális targoncaszám meghatározás. 

Az optimális targoncaszám meghatározásához szükséges adatok (másodpercben vagy 

percben) a következők: 

· árulevétel ideje, 

· elszállítás ideje, 

· berakodás ideje, 

· visszaút ideje, 

· a targoncaműszak nettó időtartama. 

Az előtérben, csak ha nagyon rá vagyunk kényszerülve, akkor helyezzünk el árut, ugyanis 

balesetveszélyes lehet és akadályozhatja a munkavégzést. 

A tárolóterület egy vagy több tárolótérből állhat. Ha hasonló tárolási körülményeket igénylő, 

kevés számú árunk van, akkor egy tárolótér is elég lehet. Ha szükséges, akkor áruvédelmi 

okokból belső elválasztó hálókat is lehet alkalmazni. Ha különböző tárolási igényű áruink 

vannak, akkor a nagyobb tárolóteret kisebb részekre fel kell osztani. Lehetséges az is, hogy 

hűtött tároló rekeszeket alakítunk ki. Ezeket hűtőkamráknak nevezzük. A hűtőkamrák 

hőmérsékletét egyénileg tudjuk szabályozni, így mindig alkalmazkodni tudunk a tárolt anyag 

igényeihez. 

A segédanyag raktárban olyan árut tárolunk, amely a raktározási feladataink végzésében 

segítségünkre lehet. Ilyenek lehetnek a csomagoló anyagok, kötöző anyagok, ragasztók, 
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címkék, ládák, rekeszek, nyomtatványok, stb. Előfordul az is, hogy a targoncákat is ebben a 

raktárban tárolják. 

A komissiózó térben akkor történhet komissiózás, ha ezt a tevékenységet nem a tárolótérben 

végzik. A komissiózás az előre meghatározott megrendelői igények szerinti kigyűjtést jelenti. 

Ha ezt a tevékenységet komissiózó térben végezzük, akkor a tárolótérből a komissiózó térbe 

kivitt tárolási egységből a dolgozók kiveszik a szükséges árut, majd összekészítik a 

kiszállítandó egységrakományt. A komissiózó térben a komissiózáson kívül csomagolni is 

kell, ezért itt lehetnek elhelyezve a csomagológépek vagy az egységrakomány-képző 

eszközök. 

Az expedíciós térben az összekészített egységrakományokat helyezhetjük el, ahol sor 

kerülhet a revideálásra és a megjelölésre. A revideálás az áruegység ellenőrzését jelenti. A 

megjelölésre pedig azért van szükség, hogy nehogy téves árukiszolgálás legyen. A 

megjelölésre leggyakrabban címkéket alkalmaznak, amelyeket a címkézés tevékenysége során 

juttatják az egység csomagolására. 

Az iroda fontos szerepet játszik a működtetésben. A raktárvezetőnek, a 

termékmenedzsereknek, az ügyintézőknek biztosít helyet a munkavégzéshez. 

A szociális helyiség a fizikai dolgozóknak biztosít lehetőséget az étkezésre és a tisztálkodásra. 

Ezen helyiségek közül a Becom az előteret, a tárolóterületet, az irodát és a szociális helyiséget 

építette ki a raktárban. 
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1.3. A raktározást segítő eszközök, és ezek hatékonyságának elemzése 

csapatmódszerrel 

 

A raktározás fizikai segédeszközei a polcrendszerek, és a raktári áru mozgatását segítő eszközök. 

Polcrendszerek fajtái: 

 patentos polcrendszer 

 konzolos polcrendszer 

 raklapos állványrendszer 

 pódiumrendszer 

 tartókaros állványrendszer 

Ezek a polcrendszerek elsősorban abban különböznek egymástól, hogy mennyire egyszerű az 

összeszerelésük, mekkora a teherbíró képességük és mekkora a polcrendszert tartó állványzat 

fesztávolsága. 

A raktári áru mozgatását segítő eszközök: 

 kézi hidraulikus emelőkocsi 

 elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi / targonca 

 elektromos három / négykerekű targonca 

 gázüzemű targonca 

 dízel üzemű targonca 

 toló oszlopos targonca 

 függőlegesen komissiózó targonca 

 vízszintesen komissiózó targonca 

 magasraktári targonca 

Ezeket a raktári áruk mozgatására alkalmas eszközöket teherbírásuk és emelőmagasságuk szerint 

szokás osztályozni. 

A raktározás adminisztratív segédeszközeit a számítógépek és a speciális szoftverek jelentik. Ilyen 

programok: 

 raktározás – készletnyilvántartást készítő 

 kiszállítást, számlázást, engedményezést kezelő 

 az áru bevételezését nyilvántartó 
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 leltárkészítő. 

A raktári készletnyilvántartást is szoftveres támogatással oldják meg. Ezeknek a programoknak 

legalább a következő feladatokat kell támogatniuk: 

 a raktár utántöltése 

 különböző raktártechnológiák támogatása 

 szállítói letét kezelése 

 raktári mozgások kezelése 

 raktárközi mozgások kezelése 

 rendelések összesítése (kompatibilitás a beszerzéssel). 

Ezek közül a Becom a raklapos állványrendszer, a kézi hidraulikus emelőkocsit használja 

elsősorban, természetesen a szoftveres támogatások mellett. A mostani raktárban ezek az eszközök 

hatékonyak, a termelési, raktározási folyamatot elősegítik. 
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1.4. Leltározás 

 

A leltár egy jegyzékszerű kimutatás, mely mérlegszerűen megmutatja a gazdálkodó eszközeit és 

forrásait egy adott fordulónapra vonatkozóan. Ez a kimutatás számolás, vagy mérés útján készül el, 

és tételesen sorolja fel a mennyiségeket. 

A leltározásnak a számviteli politikával tehát kapcsolata van, ennek konkrét megnyilvánulásai: 

 a leltározásnak az éves beszámoló fordulónapjáig meg kell történnie 

 a tételeket számlákkal és egyéb hivatalos dokumentumokkal alá kell támasztani 

 a leltározás szolgálja a valódiság elvének érvényesülését, biztosítsa az összeállított 

leltáron keresztül az áttekinthetőséget, az értékelhetőséget és segítse az ellenőrzés 

folyamatát. 

 

A leltározást úgy kell végrehajtani, hogy 

 a leltárfelvétel a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően történjen, 

 a beszámolók összeállításához a leltárfelvétel köre a lényegesség elvét tükrözze, 

 a leltározás eredményeként keletkezett információk hasznossága álljon arányban az 

információk előállításának költségeivel. 

A leltárnak a számviteli törvény értelmében két követelménynek is eleget kell tennie: a tételesség 

és az ellenőrizhetőség követelményének. 

 

A tételesség követelménye azt jelenti, hogy a leltárnak tételesen tartalmaznia kell 

a mérlegben kimutatandó minden eszközt és forrást. Az Egyetem tulajdonában, 

használatában levő eszközök jellege szerint vannak olyan eszközök 

– amelyek mennyisége tételes mérés, számlálás alapján közvetlenül megállapítható, 

ezeket mennyiségben és értékben, 

– azokat, amelyek csak közvetve, a nyilvántartások, dokumentációk alapján 

mérhetők fel, csak értékben kell tételesen a leltárba beállítani. 

 

Az ellenőrizhetőség követelménye szerint 

– a leltárnak tartalmaznia kell azt az évet, hónapot és napot, amely napra vonatkozóan 

azt készítették. 

– a leltárnak tartalmaznia kell az abban szereplő eszközök és források leltári 

tételeinek pontos megnevezését, és az azonosításhoz szükséges minden 

egyéb megjelölést, 

– a leltárnak tartalmaznia kell a mérleg fordulónapján meglevő eszköz- és forrásállományt, 
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legalább a mérleg tételei szerinti csoportosításban, 

– azon készletféleségeknél, amelyeket mennyiségben és értékben kell szerepeltetni, 

fel kell tüntetni az értékelés alapjául szolgáló egységárat is. Azokat a 

vásárolt, illetve saját termelésű készleteket, amelyek a vonatkozó előírásoknak 

(szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.) illetve eredeti rendeltetésüknek 

nem felelnek meg, megrongálódtak, amelyek feleslegessé váltak, 

csökkent értéken kell a leltárban szerepeltetni. 

 

Elkülönítetten kell a leltárban kimutatni 

 mindazokat az egyébként azonos eszközöket, amelyet valamilyen okból egymástól eltérően 

értékelnek, 

 jogcímek szerinti részletezésben 

- a bérmunkára átadott, 

- javításra átadott, 

- kezelésre, használatra átvett, 

- a bérbe adott és 

- az úton levő eszközöket. 

 a készletezési hely feltüntetésével és jogcímek megjelölésével csak mennyiségben kell 

szerepeltetni 

- bérmunkára átvett, 

- javításra átvett, 

- a kezelésre, használatra átvett, 

- a tárolásra átvett, 

- a bérbe vett eszközöket. 

Követelmény továbbá, hogy a leltár tartalmazza a mérlegkészítés időpontjáig nem 

számlázott árukészlet nagyságát is. 

 

A leltárkészítésnek két módja van: a mennyiségi felvétel alapján történő és a folyamatosan vezetett 

mennyiségi és értékbeni nyilvántartás alapján történő leltárkészítés. 

 

Mennyiségi felvétel (leltározás) alapján történő leltárkészítés 

Mennyiségi felvétellel (leltározással) kötelező leltározni mindazon eszközöket, amelyekről és 

amelyek változásairól az Egyetem év közben folyamatosan mennyiségi, és értékbeni nyilvántartást 

nem vezet. 

A leltározást a mérleg fordulónapjával kell végrehajtani. A mérleg fordulónapjától eltérő 

időpontban végrehajtott leltározás esetében is, a mérleget alátámasztó leltárban, a mérleg 
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fordulónapi árukészletek értékét kell szerepeltetni. A leltárral kimutatott eltéréseket a főkönyvi 

könyvelésen keresztül kell vezetni. 

 

Folyamatosan vezetett mennyiségi és értékbeni nyilvántartás alapján történő leltárkészítés 

Ebben az esetben a nyilvántartás alapján állítják a leltárba a mennyiségi és értékbeni adatokat. A 

mennyiségi és az értékbeni adatoknak a leltárba való beállítása előtt meg kell győződni azok 

valódiságáról. Az analitikus és főkönyvi nyilvántartás adatait előzetesen egyeztetni kell. 

Az egyeztetést oly módon kell elvégezni, hogy az egyes összevont értékeket mutató főkönyvi 

számlákhoz tartozó eszközöknek, illetve forrásoknak az analitikus nyilvántartás szerinti tételesen 

kimutatott mérleg fordulónapi értékeit összesíteni kell és az így kapott értékösszeget kell összevetni 

a főkönyvi számla szerinti záró értékekkel.  

Egyeztetéssel, a könyvviteli nyilvántartások alapján készíthető el a leltár, a csak értékben 

kimutatott eszközök és források esetében (követelések, kötelezettségek). 

A követeléseket – az értékpapírokat – az adós, a kötelezettségeket a kedvezményezett (hitelező) 

szervezetekkel vagy személyekkel kell egyeztetni. 

Rovancs alapján vehető fel a leltárba a készpénzállomány. A fordulónapi záró készletállományt 

minden esetben mennyiségi felvétel, megszámlálás alapján kell a leltárba felvenni. 

 

A leltárfelvétel célja, helye és időpontja szerint az alábbi leltárfajtákat különböztetjük 

meg: 

 teljes leltár 

 részleltár 

 elszámoltató leltár 

 idegen leltár. 

Minden leltározási körzetben fel kell mérni, hogy ott milyen eszközök, készletek kerülnek 

leltározásra. 

Az előkészítés során gondoskodni kell: 

• a tárgyi eszközök, készletek elhatárolásáról, 

• a saját és idegen eszközök szétválasztásáról és megjelöléséről, 

• kéziraktárak rendbetételéről, 

• felesleges idegen göngyölegek visszaküldéséről, 
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• munkahelyekről a felesleges készleteknek raktárba való visszaszállításáról, 

• a folyamatos termeléshez nem szükséges, megmunkálatlan (null-műveletes) 

anyagok raktári visszavételezéséről, 

• a befejezett termékek raktárra szállításáról, 

• az idegen helyen tárolt eszközök számbavételéről. 

Felelősei a gazdálkodó egységek vezetői. 

A leltározás előkészítéséért a szervezeti egységek vezetői a felelősök a következő 

formában: 

Vásárolt készletek és anyagok leltározásának előkészítése 

Mind a raktárban, mind a szabadban tárolt készleteket szakszerűen elő kell készíteni, hogy 

a leltározás rövid idő alatt biztonsággal és zökkenőmentesen elvégezető legyen: 

• a központi raktárakban tárolt új és használt eszközök elkülönítése, 

• csomagolt anyagok, áruk külső burkolatán a tartalom és mennyiség feltüntetése, 

• szabadban tárolt anyagok rendezése oly módon, hogy leltározás megszámlálással, 

fajsúly-, térfogat-, számítással stb. lehetséges legyen, 

• szerszámok, vasanyagok fajtánkénti, minőség és méretek szerinti csoportosítása, zárt- és 

szabad tárolású készletek előírás szerinti cikkszámozása (raktári fejlapok, jelzőtáblák 

használata). 

Göngyölegek előkészítése és rendezése 

A göngyölegek előkészítésénél, rendezésénél meg kell állapítani, hogy melyek az idegen 

tulajdont képező göngyölegek, ezeket lehetőleg a fordulónap előtt vissza kell juttatni a 

kibocsátóhoz. A saját göngyölegek számbavételekor külön kell ki mutatni a külső cégeknél 

levő a cég tulajdonát képező göngyölegeket. 

A göngyöleg érték-megállapításához már az előkészítő munka folyamán célszerű a 

göngyölegeket megkülönböztető jelzéssel ellátni. Rendeltetésüknek már meg nem felelő 

göngyölegeket még a tényleges felvétel előtt ki kell selejtezni. 
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Munkahelyen levő tárgyi eszközök és készletek leltározásának előkészítése 

Az előkészítés főbb szempontjai: 

• a használatra alkalmatlan eszközök és készletek selejtezése folyamatosan, de 

legkésőbb a leltár megkezdését megelőző két héttel 

• a tartós, vagy ideiglenes használatra kiadott eszközöket és készleteket a leltározás idejére 

– ha ez a működésben fennakadást nem okoz – a raktárba vissza kell vinni. 

Tartós ideiglenes használatra kiadott tárgyi eszközök és készletek leltározásának 

előkészítése 

A leltározást megkezdésének időpontjára kell előkészíteni mind 

– a tartós használatra, mind 

– az idegen használatra 

kiadott tárgyi eszközök név szerinti és cikkenkénti tételes kimutatását. Ugyancsak el kell 

készíteni a leltározás időpontjára az irodák, egyéb helyiségek szobaleltárát is. 

Az eszközmozgások (forgalom) szüneteltetése 

A leltározás teljességének, valamint a kettős felvétel elkerülésének biztosítása érdekében 

különös gonddal kell kezelni a leltározás idején a készletmozgásokat. Ennek érdekében a 

raktárakat a leltározás idejére legfeljebb 3 napig zárva lehet tartani. Erről minden 

szervezeti egység vezetőjét tájékoztatni kell a Beszerzési Főosztályvezetőnek. Ez 

időszakban a raktárba folyamatosan beérkező árukat elkülönítetten kell kezelni, raktárból 

való kivételezés csak sürgősségi esetben lehetséges. 

Az idegen tulajdon elkülönítése 

A cég leltárában az idegen tulajdont képező tárgyi eszközöket szerepeltetetni nem lehet. A 

készleteket külön leltáríveken kell tételesen szerepeltetni. A leltározás időpontját a külső 

tulajdonosok felé az Egyetemnek előzetesen be kell jelenteni és megbízottjukat a 

leltározáshoz meg kell hívni. A külső tulajdonosok kérése alapján a leltározást nem csak 

fordulónappal lehet elvégezni.  



19 
 

1.5. A kitárolás logisztikája 

 

„A komissiózó térben akkor történhet komissiózás, ha ezt a tevékenységet nem a 

tárolótérben végzik. A komissiózás az előre meghatározott megrendelői igények szerinti 

kigyűjtést jelenti. 

Ha ezt a tevékenységet komissiózó térben végezzük, akkor a tárolótérből a komissiózó 

térbe kivitt tárolási egységből a dolgozók kiveszik a szükséges árut, majd összekészítik a 

kiszállítandó egységrakományt. A komissiózó térben a komissiózáson kívül csomagolni is 

kell, ezért itt lehetnek elhelyezve a csomagológépek vagy az egységrakomány-képző 

eszközök.”
4
 

Komissiózási stratégiák a megrendelt áruk összegyűjtésével és ehhez kapcsolódóan a 

rendelések (a kiszállítási egységek) összeállításával összefüggésben alakíthatók ki statikus 

áru előkészítés esetében. A számításba vehető komissiózási stratégiák: 

 a megrendelésenkénti soros, egylépcsős stratégia 

 a megrendelésenkénti párhuzamos stratégia 

 a zónánkénti (osztályonkénti) kétlépcsős stratégia 

A megrendelésenkénti soros, egylépcsős stratégia esetében a komissiózó dolgozó egy teljes 

megrendelés áruit gyűjti ki függetlenül attól, hogy az áru tárolótér melyik részében 

található. A megrendelőlap tehát egyben kigyűjtési jegyzés is lehet, csupán a kigyűjtési 

sorrendet kell azon külön feltüntetni. 

Az egylépcsős komissiózás előnye, hogy kevés szervezési munkát igényel, a sürgős (soron 

kívüli) igények könnyen kielégíthetők, az esetleges tévedéseket gyorsan korrigálhatják, és 

gyorsan összegyűjthetőek egy-egy megrendelés árui. Hátránya, hogy viszonylag kis 

komissiózási teljesítmény érhető el. 

Kitárolni csak a beérkezett, raktározott anyagokat lehet. Egy gyalogkíséretű targoncájuk 

van és öt darab békájuk. A kis raktár miatt a legtöbb anyag kézi erővel van mozgatva. Ezek 

az anyagok kis terjedelműek (0,5 mm vagy egy-két cm átmérőjű), a nagyobb darabok a 

csomagolóanyagok, sínek a bérraktárban vannak raktározva.  

Minden egyes részleg komissiózása egyedi, mivel különböző terjedelmű és mennyiségű 

alapanyagok kerülnek ki a gyártásba. A megrendelésekhez kapcsolódó gyártások alapján 

lehúzott komissiólista alapján a raktári dolgozók kikészítik a termékbe beépülő anyagokat. 

Nagyon fontos, hogy a komissiólista alapján készítsék ki és a megfelelő anyagokat a 

raktári cikkszám és a raktárban elfoglalt helye szerint kerüljenek összekészítésre. Ez 
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nagyon fontos a leltározás végett, mert a leltáríven a beérkezéskor adott kód alapján kell 

megkeresni, megszámolni az anyagokat. A Profid rendszerből van kinyomtatva a 

leltárlista. A leltárlista alapján kézi számolással veszik fel az anyagokat és a leltárlistára 

írják fel. A lista alapján a megszámolt anyagokat kézzel felviszik a rendszerbe. 

 A másik fő szempont alapján, ha minőségi kifogás lép fel a késztermék vevőnél történő 

használata során, először is meg kell vizsgálni, hogy gyártás közbeni hibáról van szó, vagy 

az alapanyag a hibás. Ha anyaghibás, akkor a megrendelés alapján vissza lehet keresni, 

hogy melyik cikkszámú termék lett beépítve a késztermékbe. Akkor meg kell nézni, hogy 

melyik beszállítótól érkezett az áru és hány darab. Meg kell nézni, hogy hány 

késztermékbe építették be a hibás alapanyagokat. A minőségügyes azonnal leállíttatja a 

termelést és utasítást ad a raktárnak, hogy a hibás anyagokat a gyártási tilalom miatt nem 

szabad kikomissiózni. Ezeket az anyagokat egy külön raktári helyre kell betárolni. A még 

gyártásban levő anyagokat átvizsgálják, ha azok megfelelnek a követelményeknek, akkor 

tovább mehet a termelés, ha nem akkor azt visszavételezik és visszaküldik a beszállítónak.  

A kikomissiózott anyagok gyártáskísérővel kerülnek ki a gyártásba. A dolgozó a 

gyártáskísérő alapján felhasználás előtt leellenőrzi a megkapott anyagokat, ha valami nem 

egyezik, akkor visszaviszi a raktárba, hogy nézzék meg mi a hiba. 

Az AKG részleg az egyik legkényesebb terület, mivel innen a gyártásból egyenesen a 

felhasználóhoz a boltokba kerül az áru, Bécsbe. Az itt felhasználandó anyagokat a 

komissiózás után, mielőtt a gyártásba kerülnének minőségi ellenőrzésen mennek keresztül. 

A műanyag fröccsöntött termékekkel van a legtöbb minőségi kifogás, mivel a legtöbb 

anyag a harmadik országokból kerül beszerzésre. Hongkong, Taiwan, Kína. Több esetben 

előfordult, hogy ezek minőségi problémáik miatt nem lehetséges legyártani a készterméket 

és a jó terméket vissza kell vételezni, a hibásakat pedig a beszállítónak visszaküldeni. Van 

olyan eset, hogy nem lehet visszaküldeni az anyagokat, így gondoskodni kell, mint 

hulladék elszállításáról, újra felhasználásáról. Mivel az AKG részleg nem a székhelyen van 

ahol a raktár, ezért naponta többször autóval kell fordulni, hogy a megfelelő mennyiségű 

anyagot kiszállítsák a termelés zökkenőmentesítéséhez. Több esetben részkomissiózás van, 

addig is tudnak dolgozni, félig összeállítani a terméket, és ha napközben a futárszolgálattal 

beérkezik az áru, akkor vagy valamelyik raktári dolgozó viszi ki a hiányzó anyagot, vagy 

az egyik dolgozó megy be érte.  
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A Tekercselő részleg egyik fele a másik telephelyen van. Ez azért került oda, mivel ők 

dolgoznak a legkisebb méretű darabokkal, nem kell hozzá nagy autó, hogy a 

kikomissiózott anyagok kiszállításra kerüljenek. Itt darabszám komissiózása sokszor nem 

számolással történik, hanem súly alapján.  Ezek olyan kicsik darabok, hogy rátesznek tíz 

darabot a mérlegre és annak a súlya alapján számolják ki a megfelelő darabszámot. A 

tekercsek (ezek 15-25 kg-os tekercsben vannak) azok a felhasználás helyén, a gyártásban 

egy polcrendszeren helyezkednek el, mivel súlyuk miatt nehezen mozgatható és kevés 

mennyiség kell belőlük, esetleg csak pár méter. Itt a dolgozók az anyagjegyzék alapján 

megfelelő hosszúságú rézhuzalt vág le magának. Itt a dolgozó saját maga komissiózza ki 

magának az anyagot. Ezen a részlegen van olyan késztermék, mely a másik részlegnél, 

mint alapanyag szerepel. Mikor a késztermék elkészült, a raktár bevételezi és az AMIS 

részlegnél, mint felhasználandó anyag kerül kikomissiózásra. 

Az AMIS részleg a másik legérzékenyebb terület. Itt lett beiktatva a raktár és a 

felhasználás között egy munkafolyamat. A kikomissiózott anyag összeszerelése után újbóli 

kikomissiózása. Az azt jelenti, hogy a dolgozó szemrevételezéssel átvizsgálja a műanyag 

fröccsöntött alapanyagokat. Ha azok megfelelnek, akkor a villanyóra típusának 

megfelelően belehelyez egyes alkatrészeket, és utána kiviszi a megfelelő dolgozóhoz, aki 

összeállítja a végterméket. Ezen a részlegen megpróbálkoztak a termék előállításához 

szükséges forrasztóanyag salakanyagából újbóli forrasztóanyag, ón visszanyerését. Ez azt 

jelenti, hogy a szilárd, kihűlt salakanyagot beleteszik egy olvasztó gépbe, mely 

szétválasztja az tiszta ónt és a salakanyagot. A tiszta ónt így újból vissza tudják helyezni a 

hullámforrasztóba. Ezzel az eljárással időt tudnak nyerni a mindig későn érkező ón miatt, 

kevesebb munkája van így a raktárnak is és kevesebb veszélyes hulladék keletkezik. 

 A Tridonic részleg a legtöbb létszámot foglalkoztatja. A dolgozók fele ezen a területen 

dolgozik. Mivel ez a munkafolyamat bérmunka, így az alapanyagokat nem az 

anyavállalattól kapják, hanem a Tridonic ausztriai vállalattól. Ezeknek az anyagoknak 

külön a raktárban egy elkülönített része van, úgy van ez elhelyezve, hogy egyes anyagok 

közvetlenül a dolgozók mögött helyezkednek el, melyeket bevételezés után a raktáros oda 

helyez el. A megrendelések alapján a lehúzott komissió lista alapján a raktári dolgozó a 

raktárban levő anyagokat kikészíti és a gyártáskísérővel kiadja a dolgozónak. A dogozók a 

hiányzó anyagokat a mögöttük tárolt helyről az anyaglista, cikkszám alapján összeszedik. 

Vannak olyan termékek, ahol a LED égők sínbe lesznek behelyezve és lencse jön a 

tetejére. A sínek és a lencsék három vagy öt méteres szálakban érkeznek meg a céghez. 
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Sajnos a beszállító olyan csomagolásban küldi, hogy nehézségbe ütközik az áru átvétele, 

tárolása és szállítása. Mivel az alapanyagok nem mindig a két-három hetes 

megrendeléseknek megfelelően érkeznek be, hanem nagyobb mennyiségben. Mivel kis 

raktárra vannak berendezkedve, csak egy gyalog kíséretű targoncájuk és négy békájuk áll a 

rendelkezésre az áruk mozgatására. A sínek raklapon érkeznek meg, sokszor szállítás 

közben szétcsúsznak, mert nem a megfelelő szögben tették fel az autóra, ezért vagy kézzel 

kell leszedniük az árut, vagy nagy nehézségek árán targoncával és sok időveszteséggel 

sikerül az árut átvenni. Sokszor a targonca teherbírását is meghaladja az áru súlya. Mivel 

ezek az anyagok sok helyet foglalnak el, a felesleges mennyiséget, mely egy hónap múlva 

kell, azt bérfuvarossal (melynek van emelőhátfala) a bérraktárba vitetik ki. Amely 

anyagokra szükség van a gyártás során, azt ki kell szállítani a másik telephelyre, ahol egy 

vágógép segítségével méretre vágják. A méretre levágott anyagok darabszáma levágás után 

megszámolva bevételezésre kerül a raktárba. Mivel minden szál anyagból marad hulladék, 

azt összegyűjtve visszaküldik a megrendelőhöz. Így a kinti telephelyről a gyártáshoz 

szükséges levágott anyagokat a komissió lista alapján hozzák be a termelésbe. 

Tehát láthatjuk, hogy a Becom cég sok különböző terméket gyárt, ezekre a termékekre 

pedig különböző ellenőrzési előírások vonatkoznak, ahogyan különbözőképpen kell 

raktározni is őket. 
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1.6. Az áruk vevőkhöz való eljuttatásának módjai 

 

Az összeállított egységrakományokat el kell juttatni a kiskereskedőkhöz illetve a vevőkhöz. Az 

áruk boltokba történő juttatásának két módja ismeretes: 

· slepptúrával és 

· túrajáratok alkalmazásával. 

 

A slepptúra esetén egy kisebb tehergépjármű rakterébe tetszőleges mennyiségű és választékú 

áruegységet helyeznek, majd általában egy megadott útvonalon a kiskereskedelmi egységeket 

felkeresve a szükséges igényt azonnal teljesítik is és azonnal ki is állítják a számlát. Gyakran 

az üzletkötők végzik a bemutató készlet összeállítását, a rakodást, a bolti igény felmérését és a 

áru rakodását is valamint a számlázást. Különösen kisebb tömegű, nagy forgási sebességű 

áruk esetében alkalmaznak slepptúrás áruterítést, ilyenek az alkoholos italok, édességek, 

kávék. A slepptúra költségét úgy optimalizálják, hogy költségoptimalizált útvonalat 

alkalmaznak és igyekeznek jól meghatározni a várható szükségletet. Nagy előnye ennek a 

módszernek, hogy a perszonális kapcsolatos erősek, így az értékesítés maximalizálható. 

 

A túrajáratok összeállítását a leadóhelyeken megrendelt igény és a közöttük lévő távolság 

alapján minden kiszállítás előtt optimalizálják. A legelterjedtebb módszer az útvonaltervezés. 

A két módszer közötti döntésben főként a szállítandó áru mennyisége, milyensége, illetve a költség 

nagysága a mérvadó. Kisebb megrendelések esetén a slepptúra az alkalmasabb, hiszen a kevés 

áruhoz egy kisebb tehergépjármű is alkalmas a szállításra. 

Természetesen ezen módszerek mellett lehetőség van egy szállítót is megbízni arra, hogy a cég 

áruját a vevőhöz/megrendelőhöz elszállítsa. Ez a lehetőség akkor előnyös, ha a szállító olyan 

kedvező feltételekkel továbbítja az árut, mely költségében kifizetődőbb, mint a saját szállítás. 

Abban az esetben is jobb megoldás, ha olyan piacon akarja a cég értékesíteni az áruját, ahol még 

nincsenek kapcsolatai illetve tapasztalata. Ilyen esetben egy, a cégnél tapasztaltabb szállító 

alkalmazásával nagyobb sikert érhetünk el, és természetesen nagyobb profitot is ezáltal. Azonban 

ennél az eshetőségnél mindenképp egyeztetni kell a vevővel a szállítás módjáról, illetve a 

biztosítási, kártérítési eshetőségekről, illetve a szállítással kapcsolatos megegyezési pontokat a 

szállítóval is közölni kell. 

Mivel a Becomnak magyarországi értékesítése nincs, a külföldi megrendelések nagyobb részét 

pedig az anyavállalat teljesíti, így a Becom a két módszer közül a slepptúrát választja. Ez számára 

azért előnyösebb, mert csak kevés árut kell elszállítania a megrendelőhöz, amihez egy kisebb 
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tehergépjármű is alkalmas. Ez a megoldás a Becom számára a leghatékonyabb és a 

legkifizetődőbb, hiszen egy kisebb tehergépjármű fenntartási költségei alacsonyabbak, ami a 

profitot kevésbé csökkenti, mint a nagyobb tehergépjárművek fenntartására fordított összegek.  
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2. A Széchenyi-terv megjelenésének hatása a vállalatra 

 

A Széchenyi-terv hazánkban 2000-ben jelent meg. Ez a program a vállalatok, a vidék és az oktatás 

fejlesztésére specializálódott az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásával. Ezek a projektek 

nem visszatérítendő támogatási formában jelennek meg, ami azt jelenti, hogy a támogatás összegét 

a termelés újra megkezdése után a vállalatoknak nem kell visszafizetniük.  

 

A Széchenyi-terv hatása hazánkban igen jelentős. Rengeteg iskola, önkormányzat és vállalat 

használta ki a terv keretében megvalósuló pályázatok adta lehetőségeket. Új városközpontok jöttek 

létre, jobb felszereltségű laborok az iskolákban, illetve a vállalatok jobb eszközökhöz juthattak 

általa. Azonban voltak olyan vállalatok is, amelyek nem a jobb eszközök megvétele miatt 

pályáztak, hanem termelési hatékonyságuk növelése érdekében történő bővítési célzattal. A Becom 

is ezek között a vállalatok között volt. 

 

A Becom raktára 80 raklapnyi férőhelyes volt, ami termeléséhez képest túlzottan kicsi volt, így a 

Széchenyi-terv megjelenése előtt bérraktárra volt szüksége. Bár a bérraktár az üzemtől nem volt 

távol, és megközelíthetősége is megfelelő volt, mégis, az alapanyagok átszállítása a bérraktárból a 

termelés helyére többlet időbe, és költségbe került. 

 

A Széchenyi-terv megjelenésével a Becomnak lehetősége nyílt egy új, nagyobb raktár építésére, 

mely hatására a termelés is tovább nőhetett. Azon a területen, melyben a Becom tevékenykedik, a 

versenyképesség igencsak fontos tényező. Azzal, hogy a vállalat nagyobb raktárat tudott építeni, és 

nőtt a termelése, nemcsak a profitja lett nagyobb, de újabb tárolóeszközöket is beszerezhetett, ami a 

tárolás hatékonyságát is növelte, illetve a versenyképesség is javuló tendenciát mutatott. 

 

 

Bár a vállalat beszerzését az anyavállalat intézi, az új raktár kiépítésének hatására a megrendelt 

tételek mennyisége is nőhetett. Ennek egyeztetési módjában az eddig bevált rendszer, a Profid a 

mai napig megfelelő. 
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3. A raktározás hatékonyságának növelési módszerei, fejlesztési 

lehetőségek, javaslatok 

 

A hatékonyságot megpróbálták úgy növelni, hogy minden raktári dolgozónak van egy 

részlege, amit kiszolgál. Mivel minden nap annak a területnek az anyagát komissiózza ki, 

már tudja, hogy hol mit talál, így gyorsabban és hamarabb tudja elvégezni a dolgát. Előny 

az is, hogy a betárolást is ugyanaz a dolgozó végzi. Természetesen minden raktári 

dolgozónak tudni kell a másik tevékenységét is, mivel hiányzás esetén helyettesíteni kell a 

dolgozót. A raktár szűkössége miatt csak egy termék anyagát készíti ki a raktáros, nincs 

mód arra, hogy több terméknek egyszerre szedje össze az alapanyagait. Ez mutatkozott 

eddig a leghatékonyabb módszernek. Van olyan eset, hogy csak egy kis doboznyi termékre 

van szükség a gyártásban, akkor valaki személyautóval kimegy az anyacéghez 

Lockenhausba és elhozza, így már négy-öt óra múlva tudják tovább folytatni a gyártást. 

Nem kell megvárni a keddi vagy csütörtöki transzport visszaérkezését, sokszor az már 

késő.  

Egy új csarnok építésével remélhetőleg megoldható lesz a raktári probléma.  A tavasszal 

kezdődő új, 2000 négyzetméteres csarnoknak legalább a fele a raktár rendelkezésére fog 

állni. Felmérték a jelenlegi csarnokban levő raktári kapacitásukat, a bérraktárban 

raktározott áruk raktári elfoglalt helyét, a másik telephelyen levő és a gyártásban tárolt 

anyagok elfoglalt helyét. A ki és betárolás nem egy helyen lesz, mindegyiknek külön tér áll 

majd rendelkezésére, rámpás ki és berakodás lehetőségével. A hulladéktároló is külön lesz, 

nem úgy, mint most egy helyen mind a három. Az ESD-s védelem (elektromos feltöltődés 

elleni védelem) végett a jelenlegi rendszer nem is megfelelő igazán, mivel egy légtérben 

van a gyártás és a termelés. A tervek szerint is, meg szabályosan is úgy kellene működni az 

egésznek, hogy a raktár teljesen elzárt legyen a gyártástól. A raktári dolgozónak a 

kikomissiózás után a dolgozóhoz ki kell vinnie az anyagot. Amikor a dolgozó befejezte a 

gyártást akkor a raktári dolgozónak el kell onnan hoznia a készterméket és a raktárban kell 

becsomagolnia. Ez természetesen többletidővel jár. Mivel a csomagolás bizonyos porral 

jár, ez viszont az ESD védelemnek nem felel meg. Most ki- és beszállításkor nyitva van az 

ajtó, ami a szabadba nyílik, ez sem igazán megfelelő. Mivel több raktári férőhellyel fognak 

rendelkezni, több munkaerőre és raktári gépekre lesz szükségük. Az építést egyrészt saját 

erőforrásból, másrészt hitel és pályázat útján nyert összegből finanszírozzák. 
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A pályázatnak köszönhetően az addigi 80 raklapnyi férőhelyes raktár kibővült, így 

lehetőség nyílt új munkaerők illetve új eszközök alkalmazására. Ez egy ilyen dinamikusan 

fejlődő piacon fontos szempont, hiszen a jobb és hatékonyabb eszközök alkalmazása segíti 

a versenyképesség fenntartását. Az új munkaerők alkalmazása ugyan többletköltséget 

jelent a cég számára, azonban a megnövekedett termelés és felgyorsult raktározási 

tevékenység ezt a többletet bőven képes fedezni. 

Az újításoknak köszönhetően a Becom raktározási folyamata jelentősen hatékonyabb lett 

tehát, a megnövekedett bevétel pedig lehetővé tette az új, korszerűbb eszközök 

alkalmazását, illetve a régi, már elhasználódott gépek lecserélését. 
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Befejezés 

 

Dolgozatunk célja az volt, hogy a raktározás folyamatát bemutassuk egy termelő vállalat – 

a Becom Electronics Hungary Kft. – tevékenységén keresztül. 

Az információgyűjtés során megismerkedtünk a vállalattal, és betekintést nyertünk 

jövőbeli terveire nézve, miszerint tovább szeretné a fejleszteni raktározási folyamatát. Az 

információgyűjtés során megtudtuk továbbá, hogy erre azért akar sort keríteni, mert a 

vállalat kinőtte magát, és a raktárhelységben használt eszközök mennyisége már nem 

elegendő a beszállított illetve a legyártott termékek elraktározására. 

A raktározás lehetőségeinek bemutatása során sort kerítettünk a csomagolás kritériumainak 

bemutatására, ezek között megemlítettük, hogy a csomagolás jelentősen függ attól, hogy 

milyen terméket szeretnénk csomagolni, illetve hogy a későbbiekben milyen szállítási 

módszerrel fogják továbbítani a vevőkhöz az adott terméket. 

A csomagolás bemutatása után áttekintettük a raktározási módokat, mely során bemutattuk, 

hogy a raktár mérete jelentősen befolyásolja azt, hogy milyen módszerrel tárolják el az 

adott termékeket. Ezek alapján meghatároztuk, hogy a vállalat a polcrendszert és a 

szabadhelyre raktározást részesíti előnyben. 

A raktározási módok között azonban megemlítettünk pár raktározási eszközt is, többek 

között a targoncát, a békát, ámde meg kellett említenünk, hogy a kis raktárhelység miatt a 

legtöbb termék elhelyezése leginkább kézzel, illetve békák alkalmazásával történik. 

Az áruk vevőkhöz való eljuttatásának módjainál bemutattuk a slepptúrát, illetve a 

túrajáratokat, illetve megtekintettük a külső szállító alkalmazásának előnyeit és hátrányait 

is. 

Ezek után elemeztük a vállalat előnyeit és hátrányait, ezek között főként a helyhiányt 

említettük, mint hátrányt, továbbá az újabb tranzit bevezetését, ami ugyan a vállalat 

számára pluszköltséggel járt, egy ember számára azonban munkalehetőséget kínált. 
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