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Formázás nélküli dokumentum 

 

Kurucz Beáta II. évfolyam 

Farnadi Brigitta Éva II. évfolyam 

A raktározás bemutatása egy termelővállalaton keresztül 

The demonstration of storage trough a manufacturing company 

 

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 

 

Beáta Kurucz II. course 

Brigitta Éva Farnadi II.course 

The demonstration of storage trough a manufacturing company 

A raktározás 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 method is the 

fastest, it is not the safest. The safest method is probably the MNB order. At last we analysed 
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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, 

könnyen alulmaradhat a kiélezett piaci versenyben, ugyanis a versenytársak, akik ezt a 
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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 

megrendelés az áruátvétel a berakodás és tárolás valamint a kitárolás folyamata. A második 

részben egy értékelést fogunk elvégezni a raktározásnál használt eszközök hatékonyságáról. A 

végén pedig az elemzés alapján javaslatokat teszünk, miként lehetne ezt a hatékonyságot 

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 raktári folyamatok elemzése egy bázisvállalat példáján 

1.1. A megrendelés folyamata a raktári tevékenységben 

 

A megrendelésnek több módja van: a postai úton történő megrendelés, a telefonos 

megrendelés és az e-mailen keresztüli megrendelés. 

A postai úton történő megrendelésnek több előnye és hátránya is van. Előnyei között 

elmondhatjuk, hogy megrendelésüket több helyre is eljuttathatják, ahova esetleg más úton 

nem tudnák más elérhetőségek hiányában. Azonban hátránya, hogy a megrendelés továbbítása 

késlekedhet, hisz jelentős mértékben függ külső körülményektől (pl. dugó) és az esetleges 

balesetveszély miatt lehetséges, hogy nem is jut el a megrendelés a beszerzéshez. 

A telefonos megrendelésnél szintén vannak előnyök és hátrányok is. Előnyei között 

elmondhatjuk a gyors ügyintézést, azonban hátránya, hogy a beszerzés telefonon nem mindig 

elérhető, ráadásul aktívan kell használni a közös nyelvet az esetleges fogalmazási akadályok 

kiküszöbölése végett. 

A megrendelés feladása lehetséges még e-mailen keresztül is. Ez manapság a leggyakoribb, 

hisz ez a legmodernebb is és a legelőnyösebb is. Előnye, hogy gyors az ügyintézés és mindig 

elérhető, akár még otthonról is feladható. Azonban azonos nyelvet kell használni, ehhez 

elengedhetetlen a hibátlan fogalmazás az esetleges félreértések elkerülése végett. Ráadásul, ha 

külföldön van a megrendelés, akkor az azonos rendszer használata is szükséges az ügyintézés 

meggyorsítása végett. 

Az anyavállalattól e-mailen megkapják a megrendelést. Általában a megrendelések hetente 

egy alkalommal hétfőn kerülnek rögzítésre.  A két logisztikai munkatársuk Fischer Tibor és 

Tomayer András rögzíti. A megrendelés megerősítés (Auftragbestätigung) kinyomtatásán 

rajta kell, hogy szerepeljen a rögzítő neve (Sachbearbeiteter). Sajnos nem mindegyiken 

szerepel, ezt még az informatikusoknak meg kell oldaniuk. A Profid rendszerben viszont a 

megrendelést megnyitjuk ott meg tudjuk nézni, hogy ki rögzítette, csak a nyomtatásban nem 

szerepel. 

 

A vállalat logisztikai tevékenysége az anyavállalat által is használt Profid rendszert használja. 

A Profid az is egy egységes vállalatirányítási rendszer, hasonló, mint a Magyarországon 

legtöbbet használt SAP. Ebben a rendszerben a személyzeti rész, a könyvelési rész, 

különböző statisztikák, év végi záráshoz szükséges leltárak, a logisztikai rész az elejétől a 

végéig benne van. A logisztikai részben a megrendelés rögzítésétől kezdve a kiszállításig 
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nyomon lehet követni, hogy a megrendelt termék, milyen stádiumban van. Egy termék a 

következő logisztikai folyamatokon megy keresztül a rendszerben: megrendelés felvétele, a 

megrendelés rögzítésének visszaigazolása és a megrendelés megerősítésének a kinyomtatása 

(Arbeitsbestätigung), a gyártások felvitele a megrendelt termékekhez, ennek szabaddá téve a 

raktár felé, anyagjegyzék kinyomtatása, ami alapján történik a komissiózás, a késztermék 

legyártása után a visszajelentés, ami alapján kivezetik a terméket és a szállítólevelet 

elkészítik. A szállítólevél kinyomtatása után kerül sor a számla kinyomtatására. A 

kinyomtatott számla így automatikusan a könyvelési rendszerbe kerül.  

A megrendelés tartalmazza a következő adatokat: ki a megrendelő, a rendelés dátuma, 

ügyintéző nevét, a megrendelés számát, a pozíció számát, a kiszállítási határidőt. Sajnos a 

kiszállítási határidők nagyon szélsőségesek. Van olyan megrendelés melyet egy hét alatt 

kellene legyártani, van olyan, melynek több hónapra előre van a kiszállítási határideje. A 

határidő a megrendeléseken hétben van megadva. A rendszerben pedig a határidőt naptári 

napra kell megadni. Ehhez egy speciális naptárt használnak. A naptáron két év szerepel. 

Hetekre bontva, az ünnepek és hétvégék kiemelésével. A napok mellett az ötezres szám a 

Profidban levő naptári napot jelenti. Ők a rögzítésnél nem azt használják, a kiszállítás 

dátumának, hanem a naptári napot írják be.(pl. 23.04.2011). Kék kijelöléssel a szombatok és a 

vasárnapok vannak. Piros kijelöléssel az ünnepek. Sárga kijelöléssel az áthidaló napok. 

Ezeken a kijelölt napokon nem dolgoznak. Mivel a kiszállításuk hetente kétszer van, kedden 

és csütörtökön, így a határidő mindig az azon a héten a csütörtöki nap. A rövid határidejű 

megrendelésnek az a veszélye, hogy ha esetleg anyaghiányos, nem lehet időben legyártani. A 

beszerzés tájékoztatása (Becom GmbH), a kapott információ alapján a határidő 

megváltoztatása a beszerzés által, ha nem tudják időben beküldeni az anyagot. A több 

hónapos határidejűnek meg az a veszélye, hogy többször módosítják a határidejét, vagy a 

végén törlik a megrendelést. Hetente a megrendelésekkel együtt a módosításokat is fel kell 

rögzíteni a rendszerbe. A megrendelés a számítógépes rendszerbe a megrendelésszámmal és a 

megfelelő pozícióval kerül felrögzítésre. A Profid rendszerbe bevéve automatikusan kap egy 

megrendelésszámot (ami 800…. számmal kezdődik), a pozíció száma viszont megmarad, 

amit az osztrákok adnak.  Ez nagyon fontos, hogy hiba nélkül kerüljön a rendszerbe, mert ez 

alapján tudják nyomon követni a megrendelés útját. A 800…. megrendelésszámmal tudnak 

szállítólevelet és számlát nyomtatni. 

A rögzített megrendelések és módosítások után minden héten listát nyomtatnak ki egy 

bizonyos hetekre szóló megrendelésekre. Az arra a hétre szóló rendelésekhez hozzárendelnek 
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egy gyártási számot. A gyártások általában két, három héttel előbb kerülnek be a rendszerbe, 

mint a kiszállítási határidő. Ha bekerültek a rendszerbe, akkor sajnos nem minden esetben 

lesz szabaddá téve, mert a raktár látja a rendszerben, de nem tud vele dolgozni. Ekkor szól a 

raktár, hogy az ügyintéző tegye szabaddá, hogy tudjanak vele dolgozni.  Ezen a területen 

kapcsolódik be a raktár tevékenysége, innen veszi kezdetét a kitárolás. 

Az anyacég rendeli meg a felhasználandó anyagokat a Kft részére és saját maga részére. 

Vannak olyan anyagok, melyeket az anyacég küld visszfuvarral, vannak olyanok is, amelyek 

futárszolgálat által kerülnek hozzájuk. Bevételezés szállítólevél vagy számla alapján történik. 

A szállítólevélen, vagy a számlán szerepel a megrendelés száma, amit alapján tudnak 

rögzíteni a rendszerbe. Amennyiben nem szerepel rajta a megrendelés száma, érdeklődni kell 

az anyavállalat beszerzésénél a cikkszámra hivatkozva, hogy hova legyen lekönyvelve. 

Cikkszám és szállító szerint a beszerzés meg tudja mondani, hogy mi a megrendelés száma.  

A megrendelt áruk többféleképpen juthatnak el a céghez. Természetesen ezen lehetőségek 

között szerepel a vasúti, a közúti, a légi és a vízi úton történő szállítás is. 

A vasúti fuvarozást elsősorban a szóródó tömegáruk és nehéz áruk nagyobb távolságra történő 

szállításánál alkalmazzák. A vasúti áruszállítás előnyei közé sorolhatjuk, hogy előre jól 

kalkulálható a tarifa, a rakományhoz igazodó vasúti kocsi típusok, hogy független az időjárási 

viszonyoktól és hogy nagy tömegű áruk szállítására is alkalmas. Azonban hátrányai közé 

sorolható, hogy az iparvágányok kivételével egyik másiknál sem biztosítható a háztól-házig 

fuvarozás, a közúti fel – és átrakodásból adódóan átrakási többlet keletkezik, a vasúti kocsi 

rendezés miatt fontos az ütközésbíró csomagolás alkalmazása, hisz kényes áruk esetében nagy 

a károsodás veszélye, hogy hosszú az eljutási idő és hogy az áralkalmazásban csekély a 

rugalmasság. A cég ezt a fuvarozási módot nem is használja, hisz árui főként elektronikaiak, 

amiknél fontos a biztonságos szállítás. 

A közúti fuvarozás a szárazföldi áruszállítás leggyorsabb módja. Számos előnye miatt az a 

legalkalmazottabb mód. Előnyeihez tartozik a gyors árutovábbítás, a teljes hálózati lefedés, 

hogy lehetséges a háztól-házig fuvarozás, rugalmas az áralakítás és kicsi az árukárveszély az 

árukímélő fuvarozás miatt. Azonban mint minden áruszállítási módnak, így ennek is 

megvannak a hátrányai. Ezek között elmondható, hogy a szállítás jelentősen függ külső 

körülményektől, a forgalmi és időjárási viszonyok miatt fokozott a balesetveszély, nagy 

árumennyiség és szóródó áru továbbítására csak korlátozottan alkalmas és nemzetközi 
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forgalomban az engedélykontingensek és korlátozások beszűkítik az alkalmazást. A cég a 

beszűkítések ellenére is ezt a szállítási módot alkalmazza a leginkább. 

A légi fuvarozásnak a nagy távolságú szállításban kiemelkedő szerepe van. Előnyei és 

hátrányai körülbelül összhangban vannak egymással. Előnyei között mondható el, hogy gyors 

az árutovábbítás, kicsi az árukárveszély, alacsonyak a csomagolási költségek és megbízható, 

viszonylag rugalmas tarifaalakítással rendelkezik. Azonban hátránya, hogy a személyszállító 

gépek rakterében korlátozott a fuvarozható áruk nagysága, a repülőtéri árukezelések és 

zsúfoltság miatt jelentősek az időveszteségek, szükséges a reptéri el – és felfuvarozás, 

magasak a fuvarköltségek és időjárás függő ez a szállítási mód. A tengerentúli megrendelések 

esetében azonban a cég ezt alkalmazza az áruk céghez történő szállítására Európából. 

A vízi fuvarozás nagyobb méretű és tömegű áruk szállítására alkalmas. Sok előnye között 

említhető az olcsó árueljuttatás (emiatt napjainkban is versenyképes), hogy a menetrend 

szerint közlekedő vonalhajók meghirdetett fuvardíjai előzetes kalkulációt tesznek lehetővé 

hisz az eljutási idő jól kiszámítható, az áruk szinte minden fajtájára alkalmazható. Talán egyik 

legnagyobb előnye, hogy a kikötők az áruk behajózásán és fogadásán kívül számos egyéb 

funkciót is – például a csomagolást, a raktározást – elvégzik. További előnye, hogy 

viszonylag rugalmas az áralkalmazás. Azonban ennek is megvannak a hátrányai: hosszú 

eljutási idővel kell számolni, a kikötőkbe és az onnan történő szárazföldi áruszállítás 

szükséges többletköltséget generál, az időjárás és a kikötők zsúfoltsága igen jelentős 

befolyásoló tényező, továbbá fokozott figyelmet és költséget kíván az áruk csomagolása. A 

tengerentúli megrendeléseknél a cég Európába így szállíttatja az árut, majd a megrendelt áru 

repülőre kerül. A reptérről közúton továbbítják az árut a cégnek. Ez persze jelentős 

költségekkel jár. 
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1.2. A szállítók kifizetésének módjai 

 

Belföldi fizetési módok 

Készpénzes fizetési mód: Ezalatt a bankszámlára történő közvetett (postán keresztül), vagy 

közvetlen készpénz be – illetve kifizetés módszereit, mivel jegybank pénz átadására kerül sor. 

Készpénz befizetés bankszámlára: 

 pénzintézeti befizetési lap segítségével bankfióknál.  

 készpénz átutalási postautalvány (köznyelven csekk ) 

 belföldi postautalvány: bárki részére lehet pénzt küldeni, mivel a számlacím és a 

kedvezményezett neve nincs kitöltve 

 bankjegykiadó automatánál történő befizetés 

Készpénz kifizetése: 

 bankkártya segítségével 

 pénzintézeti kifizetési lappal: a bank dolgozóinak ellenőrizniük kell, hogy a pénzt 

felvevőnek megvan-e a jogosultsága a pénz felvételére 

 pénzintézeti postautalvány: az utalvány segítségével a bank fiókhálózatában a jogosult 

személy felveheti a nyomtatványon szereplő összeget 

 távirati MNB postautalvány: a pénzt postán keresztül lehet felvenni és a felvett 

összeggel a banknál vezetett számlát terhelik meg. 

 csekk: fizetési felszólítást tartalmaz, kibocsátója azzal bízza meg a bankját, hogy a 

csekken megjelölt összeget a csekk birtokosának fizesse ki vagy annak számláján írja 

jóvá. 

Készpénz nélküli fizetési forgalom: a bankszámlák között pénzmozgást értjük ez alatt, 

hiszen nem szükséges jegybankpénz. 

Belföldi fizetési módok feltétele, hogy mind a fizető, mind a kedvezményezett rendelkezzen 

bankszámlával a fizetés úgy történik, hogy a fizető fél bakszámláját megterhelik az összeggel 

és a számlapénzt jóváírják a kedvezményezett bankszámláján. 

A fizetés kezdeményező fél megbízást ad bankjának. 
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Megbízások fajtái 

Átutalási megbízás: a fizetésre kötelezett megbízza a számlavezető pénzintézetet, hogy a 

bankszámlája terhére utaljon át a jogosult bankszámlája egy meghatározott összeget. 

Csoportos átutalási megbízás: azonos jogcímen kötegelve benyújtott megbízások 

összegével a bank megterheli a kötelezett számláját és jóváírja a jogosultak bankszámláin a 

megjelölt összegeket (pl. bérfizetés lakossági folyószámlára) 

Beszedési megbízás (inkasszó): a jogosult bízza meg a bankot, hogy a kötelezett 

bankszámlája terhére és saját bankszámlája javára meghatározott összeget szedjen be. 

Változatai 

Csoportos beszedési megbízás: A jogosult azzal bízza meg számlavezetőjét, hogy az azonos 

jogcímen kötegelve benyújtott megbízások összegét a megjelölt terhelési napon bankszámlája 

javára és a kötelezettek bankszámláinak terhére szedje be. (pl. közüzemi díjak beszedése) 

Azonnali beszedési megbízás: A jogosult megbízását a bank a kötelezett hozzájárulása 

nélkül azonnal teljesíti. 

Alkalmazása akkor lehetséges: 

 ha jogszabály írja elő 

 Ha a kötelezett felhatalmazó levélben bejelenti bankjának azoknak a 

számlatulajdonosoknak a nevét, akik jogosultak számlája terhére azonnali beszedési 

megbízást benyújtani 

 a váltó lejáratkori benyújtása esetén 

 Értékhatárhoz is köthető 

Határidős beszedési megbízás: a jogosult megbízza a számlavezetőjét, hogy követelését a 

megbízásban feltűntetett kifogásolási határidő után szedje be. Ebben az esetben a kötelezett a 

megbízás teljesítése előtt élhet kifogásolási jogával. 

Átvezetési megbízás: egy számlatulajdonos két számlája közötti megbízást jelenti. 

Okmányos meghitelezés (akkreditív): főként a külkereskedelemben használatos forma, de a 

pénzforgalomról szóló törvény a belföldi fizetések esetén is engedélyezi használatát. A vevő 
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bankjának fizetési ígérete arra, hogy ha az eladó adott határidőn belül a teljesítéssel 

kapcsolatos okmányokat benyújtja hozzá, akkor a meghatározott összeget kifizeti. 

A Becom Kft közel 100 szállítóval áll kapcsolatban. Ebből 20%  magyarországi, 75% EU-s 

tagállambeli, és 5% harmadik országból való szállító. Mivel a cégnek anyavállalata osztrák, a 

munkát tőlük kapja, így a beszerzés 90%-át ők végzik. Elsősorban osztrák, német, swájci 

tagállamokból  szerzik be gyártáshoz szükséges alapanyagokat. A szállítókat különböző 

szempontok szerint csoportosítják, az attól függ, hogy kikkel milyen megállapodást kötöttek. 

A szállítók kiválasztásánál az alábbi szempontokat veszik figyelembe. A megrendelések 

darabszáma, gyakoriság, pontosság és minőség. A nagy beszállítók számláinak kiegyenlítése 

átutalással történik. Vannak 90, 60, 45 és 30 napos fizetési határidejűek. A nagyobb 

beszállítókkal a hosszabb fizetési határidejű megállapodások kötettek eltérő fizetési 

kedvezményekkel. A skonto fizetési meghagyások bizonyos %-os kedvezmények rövidebb 

határidejű kifizetés érvényesítésével. Ezek általában 2-3 %-os kedvezmények 30., 14., 10 

napos fizetéssel. A vállalat által használ könyvelési  program úgy van beállítva, hogy 

konvertáláskor a banki programba utaláshoz ezek a fizetési kedvezményeket figyelembe 

veszi. 

Vannak olyan beszállítók melyekkel 30 napos fizetési határidejű megállapodások kötettek 

kedvezmények nélkül. 

A számlák kiegyenlítése a következők szerint történik anyagbeszerzési számlák tekintetében. 

A beszerzés rögzíti a gépben a megrendelést. A szállító leszállítja az árut hivatkozva a 

megrendelés számára. A raktár bevételezi a megrendelési szám alapján mennyiségi és 

minőségi ellenőrzés után. A megrendelési szám alapján  a beérkezett beszállítói számlák a 

számlán szereplő számlaszám és a fizetési meghagyások alapján rögzítésre kerülnek. 

Könyvelés után a banki program alapján kerülnek bele az átutalás csomagba. 

Akadnak olyan számlák mely előre fizetést tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a számla 

kiegyenlítése után kapjuk csak meg az árut. A számla beérkezése után azonnal kézi bankon 

keresztül kerül átutalásra a számla végösszege. Ide tartoznak még a Proforma számlák utalása 

is. Itt is az árut az átutalás után kapjuk meg a rendes számlával együtt és az kerül 

lekönyvelésre. A Proforma számlákat általában a harmadik országból származó anyagok 

beszerzésénél találkozunk (Taiwan, Kina, Honkong). A számla kiegyenlítése után kerül 

Magyarországra az áru, melyet le kell vámoltatni. A vámhatározaton szereplő Vám és Áfa 

átutalásának befizetése után kerül csak kiszállításra. Ez az átutalás több napot vesz igénybe, 
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de vannak olyan esetek mikor nagy szükség van a beérkező anyagra – a termelés zavartalan 

működése érdekében -  készpénzfizetéssel egy a meghatározott bankban történő befizetéssel, 

az ott kapott igazolással tudjuk azonnal elhozni az árut a vámról. A bankok közötti átutalás, a 

beérkezett utalás lekönyvelése és a rendszerben való látása 2-3 napot vesz igénybe. A 

készpénzbefizetéssel egy pár óra alatt meg lehet oldani ezt a sürgős helyzetet. 

Magyarországi szállítók közül, mint például a közüzemi számlák (telefon, víz, gáz, villany, 

…..) banki átutalással működnek, a számlák beérkezése után kerülnek lekönyvelésre, onnan 

pedig konvertálással a banki csomagba. 

Anyagok beszerzése tekintetében Magyarországon is a szállítókkal való megegyezés után 

lehetnek a számlák utalásosak bizonyos napon belüli utalással, előre fizetéssel, utánvéttel 

vagy készpénzfizetéssel. utánvétel azt jelenti, hogy a megrendelt kisebb anyagot, szerszámot, 

árut csomagban kapjuk meg, és a csomag átvételekor kell fizetni a csomagot hozónak. Ez 

lehet postai úton kézbesített vagy csomagküldő cégeken keresztül (TNT, GLS, UPS, DPD….) 

Még egy banki művelettel találkozhatunk a cégnél számla kiegyenlítés terén, az azonnali 

inkasszóval. Tankoló kártya használat tekintetében alkalmazzuk ezt a fizetési módszert.  Az 

üzemanyagtöltő kártya kibocsájtójával kötött szerződés feltétele ez a számlakiegyenlítési 

mód. Ez azt jelenti, hogy kéthetente elküldi a számlát és az aktuális összeget leemeli a vállalat 

bankszámlájáról. Amennyiben nincs fedezet az összeg leemelésére felfüggeszti az 

üzemanyagkártya használatát addig, míg a vállalat kézi átutalással ki nem egyenlíti a számlát, 

mivel csak egyszer próbálkozik a bankból a pénz leemelésével.   Addig míg újra nem aktív a 

kártya készpénzzel, vagy bankkártyával történik vásárláskor a számla kiegyenlítése.  

Készpénzt vagy bankkártyás fizetést alkalmazunk kisebb dolgok beszerzésénél. 
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1.3. Az áruátvétel folyamatainak szervezése, szerepe a raktározási folyamat 

eredményességében 

 

A vállalati logisztika három területe: 

 

Az ellátási logisztika a vállalatot látja el alapanyagokkal, segédanyagokkal annak érdekében, 

hogy a termelési tevékenység végzése során ezek felhasználásával (számviteli 

csoportosításban) befejezetlen termelés, félkész termékek és késztermékek készüljenek. 

 

A termelési logisztika segíti a termelési folyamatban az anyagáramlás megvalósulását így a 

termelési folyamat hatékonyságát jelentősen növeli. 

 

Az elosztási logisztika a késztermék készletre vételét, tárolását, majd a vevőhöz történő 

juttatását segíti. 

 

Az ellátási logisztika operatív feladatait tekintve a következő tevékenységcsoportok 

különböztethetők meg: 

 a beszállítási megrendelések lebonyolítása, 

 a beszállítás lebonyolítása, és 

 az alapanyag-raktározás. 

 

A témánk szempontjából a beszállítás lebonyolítása a kiemelt tevékenység, mert ezen belül a 

beszállítást, az árufogadást és az áruátvételt különböztetjük meg. 

 

Az áruátvétel az a tevékenység, amelynek során a megrendelt áru a vállalat birtokába kerül. 

 

Az áruátvétel csoportjai (Prezenszki szerint): 

 szállítólevelek, egyéb árukísérő okmányok átvétele, 

 ellenőrzés (pl. azonosság, mennyiség, minőség, határidő szempontjából) 

 az áruátvétel igazolása, 

 reklamáció, esetleges visszaszállítási utasítás továbbítása. 
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A beszállítás során az áruátvétel tulajdonképpen a szállítólevelek és az egyéb árukísérő 

okmányok (pl. számlák) áttekintésével kezdődik. Meg kell állapítani, hogy számunkra jött-e 

az áru, ki a feladó, mi az áru pontos megnevezése és milyen jellemzői vannak. Ha a feladót, 

ill. az árut tekintve kételyeink vannak, akkor feltétlenül el kell utasítani az átvételt. Célszerű 

természetesen a dokumentumokat is áttekinteni, vajon megfelelnek-e a számviteli törvény 

szabályainak. Hibás, hiányos dokumentum esetén jegyzőkönyvet kell felvenni vagy meg kell 

tagadni az áruátvételt. 

 

Az áruátvétel legfontosabb szakasza az ellenőrzés. Az ellenőrzési típusokat sokféle szempont 

szerint csoportosítjuk. 

Az ellenőrzés típusai az irányultság alapján: 

 mennyiségi ellenőrzés, és 

 minőségi ellenőrzés. 

 

A gyakorlati életben nem válik el élesen a két ellenőrzés típus. A mennyiségi ellenőrzés 

során a beszállított áru mennyiségét vizsgáljuk meg. Lehet tételes és szúrópróbaszerű 

ellenőrzés. A tételes ellenőrzéskor a teljes mennyiséget megvizsgáljuk, megmérjük, 

megszámoljuk. Sok esetben valamilyen oknál fogva ezt nem tudjuk megtenni. Nincs elég idő, 

nem elégséges az erőforrás, nincs elég eszköz, stb. Ha magas ár fekvésű árut kell átvennünk, 

akkor feltétlenül tételes áruátvételt kell alkalmazni. Ilyenkor egyenként vagy szállítási 

egységenként számláljuk az árut. A számolás (részszámolás) eredményét célszerű feljegyezni. 

 

A minőségi ellenőrzés szintén tételes és szúrópróbaszerű lehet. A minőségi ellenőrzés során 

eszköz nélküli és eszközös módszereket alkalmazunk. Eszköz nélkül tulajdonképpen csak az 

átvevő dolgozó gyakorlati tapasztalatára épül az átvevő módszere. A módszerek közül a 

számlálás, a megtekintés, a szaglás, kóstolás, a tapintás emelhető ki. A módszer kellő 

áruismeret birtokában begyakorolható, némi betanítással. A minőségi áruátvételhez eszközök 

is használhatók, pl. kés, kanál, különböző vegyi anyagok, hőmérő, stb. 

 

Az áruátvétel helye különböző lehet, pl. a szállító gépkocsi, rakodóterület, átvevőtér, 

tárolótér. Olyan területet célszerű kijelölni, amelyen zavartalanul elvégezhető az áruátvétel. 

Nem szabad siettetni a vizsgálati folyamatot, sőt nem szabad megengedni, hogy a beszállító 

beleszólásaival zavarja az átvételt.  
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Ha rendellenességet tapasztalunk, akkor érdemes azonnal jegyzőkönyvet felvenni és a 

beszállítóval aláíratni a jegyzőkönyvet (1. melléklet). A beszállítóval minél előbb tisztázni 

kell a probléma okát és a rendezés módját. 

 

Az áruátvételt úgy kell szervezni, hogy az áruátvételi helyet ki kell jelölni, biztosítani kell az 

áruátvételhez szükséges eszközöket, amennyiben ezek szükségesek. 

 

Ki kell jelölni az átvevő dolgozót. Ha több átvevő dolgozó van, akkor célszerű az egyes 

dolgozókat az egyes árucsoportokra állandóan alkalmazni. Gyakorlati ismeretük így fejlődik a 

legjobban, tapasztalatot szereznek, így az átvételi munka szükséges időtartama csökken, 

hatékonysága pedig jelentősen növekszik. Az ellenőrzés pontosságának növelése 

mindenképpen fontos, sőt vannak olyan esetek, amikor ún. átvételi hiba nem is engedhető 

meg, pl. nemesfémek esetén.  

 

A hibás áruátvétel esetén a folyamatainkba az előírt minőségi paraméter alatti termék kerülhet 

be.  

 

Egyrészt ez jogilag jelenthet problémát, hiszen ez szerződésszegés. Szerződésszegés, mert a 

szállítói szerződések csak jó minőségű termék leszállítását írják elő. Szerződésekben 

rendelkezni kell a hibás szerződések következményeiről, a megoldásuk módjáról is. 

 

Másrészt a hibás termékek ronthatják a jó minőségű terméket is, pl. rossz minőségű moníliás 

alma a hibátlan termékhalmazt akár néhány nap alatt teljesen meg tudja fertőzni. 

 

A raktározás főbb folyamatai: input, tárolás, output. 

 

A minőségi jellemzőket tekintve az input nagyobb egyenlő paraméterekkel rendelkezik, mint 

az output (általában). Egyszerűbben ezt úgy mondjuk, hogy az áruk legnagyobb része romlik. 

Vannak kivételek, pl. a betárolt gyümölcsök egy részének szüksége van tárolásra, mert akkor 

alakulnak ki azok az íz anyagok, amelyek szükségesek a fogyasztói elégedettséghez. 

 

Az áruátvételi munka szervezésének technikai feltételei is vannak. Az áruátvétel zömmel 

árumozgatási és rakodási feladat. 



18 
 

Az áruátvételhez kapcsolódó függőleges kézi árumozgatás építészeti vagy gépi megoldással 

kiküszöbölhető. 

Az építészeti kiváltást eredményezi a raktár gazdasági bejáratához épített rámpa. A rámpa és a 

gépkocsiút közötti szintkülönbség szabvány szerint 112 cm, ez a bolt földszinti padozatának 

megemelésével vagy a gépkocsiút lesüllyesztésével érhető el. Ez csak a nagy alapterületű, 

tőépítkezéses és egyedülálló épületben valósítható meg. Kisebb alapterületű raktáraknál jó 

szolgálatot tesznek a függőleges árumozgatást segítő gépi megoldások. 

Árumozgató gépek: 

 szállítói láncok kialakításának következtében a szállító járművekre szerelt emelő-

berendezések: egységrakományok emelésére alakították ki, illetve bármilyen alakú 

teher vagy árumozgató eszköz emelésére alkalmas hidraulikus emelőhátfal. Ezek csak 

a velük ellátott gépkocsik rakodását könnyítik, szemben a bolthoz tartozó gépi emelő-

berendezésekkel. 

 a raktárhoz tartozó gépi emelő-berendezések: villás targonca, szállítópálya 

 A törekvések előtérbe helyezik a nagy terjedelmű és súlyú rakategységek mozgását, 

ami csak a szállítói láncok teljessé tételével és az árurakodás gépesítésével érhető el.  

A gazdasági bejárat fölött esővédő előtető is létesíthető. 

A vízszintes árumozgatási feladat nagyobb belső szállítási útvonal esetében igényli a gördített 

árumozgatást. 

Feltételei: 

 az áru jellegének megfelelő teherbírású és kialakítású szállítóeszköz 

 a gördített áruszállítás célszerű szállítóeszközének megfelelő ajtónyílások 

 a küszöbök és lépcsők nélküli árumozgatási útvonal 

 a gördülősúly (áru + szállítóeszköz) dinamikus igénybevételét tartósan elviselő 

burkolat 

Az ideiglenes tárolás gyakran szabályszerűtlenséget, torlódást, balesetveszélyt és áruromlást 

von maga után. 

Az áruátvételi terület az áru folyamatos átáramlására szolgál, ami állandóan szabad 

közlekedő-utakat igényel. Az itt elhelyezett áru a teljes áruátvételi folyamatot akadályozza, 

ezért a helyiség padozatán célszerű festeni az árutárolásra és a kizárólag közlekedésre 

használható területeket. Az így kijelölt közlekedési területeken áru még ideiglenesen sem 

helyezhető el. 
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A táramérleg teherlapját célszerű a padozat szintjéig lesüllyeszteni, ez lehetővé teszi a 

gördített rakomány bruttó mérlegelését (bruttó súly – göngyöleg és áruszállító kocsi = nettó 

súly). Így nem kell ismételten átrakni az árut. 

A mennyiségi átvétel helyét célszerű a gazdasági bejárathoz közvetlenül kapcsolódóan 

elhelyezni és építészetileg elválasztani a minőségi áruátvételi helyiségektől, területtől.  

A gyakori áruszállítás miatt télen nehezen biztosítható a folyamatos munkavégzéshez 

szükséges, munkavédelmi előírásokban rögzített klimatikus állapot. A mennyiségi áruátvétel 

céljára szolgáló terület elhatárolása fokozza a tulajdon védelmét. 

Sajátos problémakör az éjszakai szállítás, ilyenkor az áruátvételi zsilipet használják. A 

szállítók éjszaka berakodják az árut a zsilipbe a bizonylatokkal együtt, reggel pedig a bolt 

alkalmazottai a másik oldalról átveszi az árut, amelyet a mellékelt bizonylatokon igazol. A 

bizonylatok begyűjtése napközben történik. 
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1.4. A raktárak belső és külső tulajdonságai és megközelíthetőségi módjai 

 

1. A raktárak csoportosítása:
4
 

A logisztikai folyamatban a raktárak különféle alrendszerekhez kapcsolódhatnak, ezért 

elhelyezkedésüket és jellegüket sajátos funkciójuk határozza meg. Ennek alapján a főbb 

raktártípusok a következők: 

 

– alapanyag-, alkatrész-, részegység-raktár, mely általában a termelő-, illetve szerelőüzem 

bemeneti oldalán található, ezért a beszerzési logisztika részének is tekinthető; 

 

– közbenső (félkészáru)-raktár, egy termelési folyamat műveletei között, mely tehát 

szorosan a termelési logisztikához tartozik; 

 

– készáruraktár a termelés vagy az összeszerelés befejezése után, mely létesülhet a 

termelőüzem területén, de lehet teljesen önálló létesítmény, akár vállalat is; 

 

– ha a készáruraktárnak közvetlen kapcsolata van az értékesítés helyeivel, elosztóraktárnak 

is tekinthetjük, ekkor az elosztási logisztika szerves része. 

 

- Termelő ellátó raktár, a termék-előállító vállalat telephelyén, melyből az árut saját 

vagy külső fuvareszköz viszi a megrendelés helyére. Ez lehet akár egy kereskedelmi egység, 

de akár egy másik termelőüzem un. alapanyag vagy részegység raktára. 

- Kihelyezett ellátó raktár, mely általában, mint létesítmény független a 

termelővállalatoktól, hanem önálló cégként feladata több termelő különféle árujának 

időszakos tárolása mindaddig, amíg a felhasználó, a neki legmegfelelőbb időpontban az áruért 

el nem jön. 

- Abban az esetben, ha egy termelő üzem, mind tárolási mind áruelosztási funkcióit, 

mint általa „termelésidegen tevékenységet” vállalatán kívülre helyezi, úgynevezett kihelyezett 

raktárról beszélünk. 

- Az előzőnek lehet további variánsa, melyet gyakran alkalmaz a kereskedelmi ágazat, 

amikor több termelő „dolgozik rá” az egyetlen kihelyezett ellátó raktárra. Ezek az ún. 

nagykereskedelmi raktárbázisok, ahonnan azután szinte tetszőleges számú fogyasztó/ 

felhasználó ellátása történik. 
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- Utóbbiak már lehetnek „logisztikai szolgáltató központok” területén belül elhelyezett 

raktárak is. Az előzőtől csak annyiban különböznek, hogy sokoldalú szolgáltatási funkciójuk 

is van. 

 

Tárolási rendszerek 

 

Állványos statikus tárolási rendszer: 

A tárolási egységek anyagmozgató rendszer segítségével változtatják helyüket. A tárolási 

rendszer lényege: a tárolási egységeket speciális állványokon helyezik el. A teherviselő az 

állványrendszer lesz. Kiszolgálása kézi/gépi úton oldható meg. Követelmény: a tárolási 

egységek olyan felülettel rendelkezzenek, hogy az állványba behelyezhetők legyenek. Az 

állványok közötti anyagmozgató rendszer működéséhez szükséges kiszolgálási utakat 

biztosítani kell. 

Formái: 

 soros állványos tárolás: Az állvány nélküli soros tárolás „állványosított” változata. A 

tárolási egységek a megfelelő állványba helyezkednek el. Az állványok kialakítása 

más és más lehet. Pl.: polcos, rakodólapos, rekeszes állványok. Az állványkiszolgáló 

anyagmozgató rendszer működéséhez az állványtömbök mellett kiszolgálási utat kell 

biztosítani. 

 be- illetve átjárható állványos tárolás: A tömbös tárolás „állványosított” változata. 

A tárolási egységek a speciális nagy teherbírású konzolos állványba helyezkednek el.  

Az anyagmozgató gépek be-, illetve át tudnak haladni rajta. A tárolási rendszer célja, 

hogy lecsökkentse a tárolási a területigényt. Az állványkiszolgáló anyagmozgató 

rendszer működéséhez az állványtömbök mellett kiszolgálási utat kell biztosítani. 

 

Állványos dinamikus tárolási rendszer: 

A tárolási egységeket speciálisan kialakított állványokban helyezik el. Egy-egy tárolási 

egység állványba való behelyezése, kiemelése esetén változtatja helyzetét. A teherviselő az 

állványrendszer lesz. Követelmény: a tárolási egység felülete olyan legyen, hogy az állványba 

be tudjuk helyezni. Kiszolgálása kézi/gépi úton oldható meg. 

 utántöltő állványos tárolás: Az állvány nélküli tömbös tárolás másik „állványosított” 

változata. A tárolási egységek tárolócsatornán belüli mozgását a csatorna lejtésével 

biztosítják. 
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 gördíthető állványos tárolás: A soros állványos tárolás változata, az állványok 

közötti folyosókat megszüntetik, az állványrendszert a hossztengelyére merőleges 

irányban összenyomják. Az állványok aljára kerekek vannak felszerelve, biztosítva a 

hozzáférést. 

 

Az áru elrendezése a raktárban lehet: 

– helyhez kötött (előre meghatározott módon); 

– részben helyhez kötött (az áruk forgási sebessége alapján); 

– kaotikus elrendezésű (tetszés szerinti elrendezés). 

 

2. A raktárak megközelíthetőségi módjai:
5
 

Nagyon szembetűnő a különbség a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi raktárak között. A 

nagykereskedelmi raktárak általában a települések külső részén találhatóak. Feltétlenül ki kell 

alakítani a közúti kapcsolatokat, amelyek közül a mellékútvonalas és a kitérő utas rendszer 

terjedt el a legjobban. 

 

A régebbi raktártelepek több épületből állnak, az alapelvük, hogy az egyes árucsoportokat az 

igényüknek megfelelően külön tárolnak. Az egyes árucsoportok közötti ártalmas reakciók így 

elkerülhetők. De külön épületben található az iroda, a szociális helyiség is. 

Az újonnan épült nagykereskedelmi raktárak általában téglatest alakúak és egy légterűek. 

Raktárépületen belül találjuk azokat a helyiségeket, amelyek a logisztikai tevékenység 

működtetésében részt vesznek. 

 

Az épületeket könnyűszerkezetes technológiával építik, általában az építés rövid időt vesz 

igénybe és a beruházási költség egy négyzetméterre számolva alacsony. 

A nagykereskedelmi raktárak terület szempontjából nagy változatosságot mutatnak a néhány 

száz négyzetmétertől a több tízezer négyzetméterig. 

A magasság különböző lehet, sokszor hat méter alatti normál, de már gyakori az e feletti ún. 

magas raktár alkalmazása is. Az épületek egyszintes, többszintes és átriumos kialakításúak is 

lehetnek, ahol belső galériarendszert is alkalmazhatnak. 

 

A nagykereskedelmi raktárakat a fokozott közlekedési balesetveszély és áruvédelem miatt  

kerítéssel körbe kell venni. Célszerű a telep területén a KRESZ betartásának szabályait 



23 
 

számon kérni. Az épületeken – sokszor teljesen körben – rámpával ellátott rakodóterületeket 

alakítanak ki. 

 

Régi és az Új raktár összehasonlítása 

Régi: A Kft régi raktára a termelő területtel egy légtérben volt. Ide tartozott az áruk fogadása, 

kiszállítása, és a kész áruk tárolása is. Egy idő után a megrendelések miatt kinőtte magát, és 

egy másik telephelyen is végzett a cég termelő tevékenységet, ezért bizonyos anyagokat ott is 

raktározni kellett. A nagyobb termékeket, síneket, csomagoló anyagokat, amire nem volt 

szükség nap mint nap,ezeket bér raktárban tárolták. Így a raktározás három részre bomlott 

szét,ami nagy munkaigénnyel járt, és ehhez biztosítani kellett a megfelelő létszámot és 

szállító eszközt. Rekeszes és kevés állványos tárolás volt.  A rekeszekben az apróbb 

anyagokat, alkatrészeket tárolták. Az álványoson pedig a készárut. A régi raktárban a 

késztermékek a polcok, álványok elé lett pakolva,  mikor a kitárolás volt bizonyos 

anyagokból előbb el kellett onnan tenni a készterméket egy másik helyre, ki lett a 

kommisiózva onnan az áru, és utána vissza lett megint téve, hogy elférjen. 

Új: A gyártócsarnok bővítésével egyidőben külön elválasztva a termeléstől került az új raktár 

kialakításra. Az árufogadó és kiadó tágas légtere lehetővé teszi a készáruk tárolását a kimenő 

áruk csomagolását és mérlegelését. A bejövő áruk kicsomagolását, átvételét. A raktárban 

soros állványos tárolás van, polcos rakodólapos és rekeszes tárolás van. Az új raktárban már a 

jól átgondolt, kidolgozott rendszer biztosítja az optimális tárolás lehetőségét. A bérraktárban 

tárolt anyagot kerülnek felülre. Ezek nagy terjedelműek, nem nagy a forgási sebességük. A 

raktárban kapott helyet a gyártás előkészítési munkafolyamat is. A kikommissiozott árut a 

dolgozók összeszerelik és a félkész áru kerül be a termelésbe további feldolgozásra. A 

termelésbe csak az aznap felhasznált alapanyagok kerülnek a termelő területek a polcokra. A 

készáruból is csak egy raklapni lehet a gyártás területén. A raklap elérte a megfelelő 

mennyiségű árut kikerül a készáru raktárba. Az új raktárnak azaz előnye a régivel szemben, 

hogy minden anyag készterméknek megvan a saját maga helye, targoncával, kézi kocsival 

könnyen megközelíthető.  

Megközelíthetőség: A vállalat egy ipari parkban helyezkedik el, melynek az a jellemzője, 

hogy az ipari parkok jól megközelíthetőek a tehergépjárművek számára,közel az 

autópályához. A bővítéssel úgy lett kialakítva a raktár, hogy rámpás megoldással bármilyen 

típusú szerelvényről könnyen le lehet pakolni. Megközelíthetőség szempontjából az új raktár 
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elhelyezkedése biztosítja , a bejövő kijövő árut egyszerre tudják kezelni, erre szolgál a 

megfelelő személyzet és a gépek. 
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1.5. A raktározásra történő előkészítés 

 

A raktározásnak két alapvető része van: a beszerzett áruk raktározása, illetve az ott gyártott 

termékek raktározása. Beszerzett áru esetén az áru átvétele után az áru egy ellenőrzésen esik 

át. 

Az ellenőrzés során az áru több ellenőrzésen megy át. Első lépésben az ellenőrizendő 

mennyiséget beszállítási egységenként ellenőrzik, tehát 5-5 db-ot ellenőriznek 3 különböző 

egységből. A második lépésben a termékből véletlenszerűen kivesznek egy mintát, amit aztán 

ellenőriznek. A harmadik ellenőrzési résznél több ellenőrzési ponton vizsgálják át a terméket. 

Megnézik a termék átmérőjét mikrométerrel. Az átmérő akkor megfelelő, ha 4,997 és 5,000 

mm között van. Ezután a felület minőségét, állapotát vizsgálják meg. A felület nem lehet 

durva, egyenetlen. Ha a felület érezhetően illetve láthatóan barázdált, akkor megbukik a 

vizsgálat során. Ennél a vizsgálatnál a körmöt a stift mentén végighúzzák, és ha nem érezhető 

barázda, akkor az áru továbbmehet a következő áruellenőrzési részhez. A felületvizsgálatnál 

minta is rendelkezésre áll arra, hogy milyen egy hibás termék. A felületvizsgálat után a 

következő ellenőrzési pont a fejforma vizsgálata, aminek mindig gömbölyűnek kell lennie. 

Áru bevételezésnél rendelkezésre állnak hibás darabok mintának. Ha az áru ezeken az 

ellenőrzéseken átesett, akkor még aláírják a WBB-n, ezzel megjelölve a terméket. Ha ez is 

megvan, akkor megnézik a verziótörténetet, és ezzel be is fejeződik az áru ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés során az ISO 14 000 szabványsorozat elveit alkalmazzák, melyek alapján 

ellenőrzik többek között a csomagolást és a szállítólevelet is. A szállítólevélnél megnézik, 

hogy ténylegesen azok az adatok lettek-e feltüntetve, amiknek azon szerepelniük kell. A 

csomagolásnál megnézik, hogy hibás-e a csomagolás, és ha hibás, azonnal szólnak vagy a 

szállítónak vagy a beszerzésnek. A hiba észrevétele után a terméket azonnal kicserélik minden 

további ellenőrzés nélkül. Ha azonban nem hibás a csomagolás, akkor ellenőrizni kell magát a 

terméket, tehát hogy tényleg az van-e a csomagolásban, aminek lennie kell. Ellenőrzik még az 

áru darabszámát, azonosítószámát, amit a SOBA rendszeren keresztül tesznek meg. Ha ez is 

megfelel, akkor megkezdődhet a raktárhelyre történő könyvelés a WBB rendszeren keresztül 

is. 
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Az ott gyártott termékek esetében a csomagolásellenőrzés kiesik, ilyenkor azonban a termékre 

még egy belső szállítólevelet is készítenek. Ettől kezdve azonban már minden ugyanúgy 

történik, mint a beszerzett áruk raktározásra történő előkészítésénél. 
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1.6. A berakodás és betárolás szervezése 

 

Ahhoz, hogy a berakodás és a betárolás a vállalat számára minél kevesebb költséggel járjon, a 

vállalat és a raktárak közötti távolságot minimálisra kell csökkenteni. Berakodásra csakis az 

ellenőrzött áruk kerülhetnek. 

A raktár mérete és a raktározandó áruk milyensége jelentős mértékben befolyásolja a 

berakodás és a betárolás folyamatát. Nem mindegy ugyanis, hogy például egy elektronikai 

terméket normál vagy vízálló csomagolásban tárolnak-e be. Továbbá az sem mindegy, hogy 

az egyes termékek tárolására mekkora hely jut. 

A helykihasználás vizsgálatánál figyelembe veszik az alapterület, az alapfelület és az alaptér 

nagyfokú kihasználásának lehetőségeit. A tárolt anyagok elhelyezésének egyik alapelve a 

gyors elérhetőség, mely egyes esetekben ellentmond a helykihasználás szabályainak. 

A tárolás miatti anyagmozgatás minimalizálásának céljából a gyakran ki- és betárolt 

anyagokat a FIFO elv (angol mozaikszó: First In First Out; jelentése: Elsőként be – elsőként 

ki) szerint tárolják. 

A raktározás során kiemelt fontosságú az anyag állagának megóvása. Ezt raktározás közben a 

megfelelő fizikai körülmények, míg ki- és betárolás közben a technológia garantálja. Az 

állagmegóváshoz tartoznak a különböző higiéniás, és egyéb szabályok, ajánlások betartása is. 

Ha raktári anyagmozgatás ergonómiai és munkavédelmi környezete nem megfelelő az ott 

dolgozók részére, akkor a fellépő negatív hatásokat kompenzálni szükséges (például 

megfelelő öltözékkel, védőeszközökkel stb.). 

Az anyagtárolás technikai megoldásai: 

 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 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=FIFO_elv&action=edit&redlink=1
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 automata magas raktár: az egyik legkorszerűbb tárolási forma, megfelelő 

térkihasználást biztosít, számítógépes rendszer irányítja 

A nyilvántartási rendszer olyan naprakészen tartott adatbázis, amely előírásai szerint kerülnek 

ki- és betárolásra az anyagmozgatásban résztvevő anyagok. 

 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 

A Becomnak kicsi raktárhelysége van, emiatt itt a termékek berakodását főként kézzel végzik. 

A nagyobb termékekhez targoncát és békát alkalmaznak, ám ez a szűkös hely miatt nem 

mindig előnyös. 

A betárolás során az egyes alkatrészeket és a kész termékeket polcokon tárolják szabadhelyes 

elrendezés alapján. Ez a helykihasználás szempontjából igen fontos a vállalat számára.  
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2. A szállítás és berakodás hatékonyságának vizsgálata, javaslatok ennek 

javítására 

 

A régi raktár 80 raklapnyi férőhelye a dinamikusan növekvő termeléshez nem tudott igazodni, 

ezért szükség volt egy bővítésre. Ezt a bővítést a cég pályázati úton tette meg. Az új raktár 

mérete már megfelel a termelés mértékének, ráadásul a méreti növekedés új eszközök 

alkalmazását is lehetővé tette. Az új eszközök alkalmazásával a be és kirakodás, valamint a 

tárolás is gyorsabbá, és hatékonyabbá válhatott. 

A régi raktárhoz képest hatékonyabbá tudták tenni a be és kirakodást. A régi helyen kint az 

udvaron kellett le és felpakolni a teherautókat, télen, nyáron, esőben, szélben, hóban és 

napsütésben. Most már a rámpás és szallagfüggönyös megoldással a kinti időjárási viszonyok 

elkerülhetők.  A kinti időjárásnak megfelelően a kapu kinyitásával a légfüggöny hideg- meleg 

levegőt fújva egyenlíti ki a hőmérsékletet. Ez a hőmérsékletkiegyenlítés az elektronikai 

eszközöknél nagyon fontos, hisz azok a szélsőséges időjárás változásokra nagyon érzékenyek. 

A hirtelen hőmérsékletváltozás tönkre tehetné az áramköröket, ami bevételkiesést 

eredményezhetne. 

Az új eszközök alkalmazása a tárolásban is nagyobb hatékonyságot eredményezett. A 

nagyobb raktár jobban kiépített polcrendszert is eredményezett, így az eddig földön tárolt 

termékeknek is jutott hely. Ez a raktárban történő közlekedést gyorsabbá tette. Azonban a 

jobban kiépített polcrendszernek köszönhetően az áruk már csoportosítva is tárolhatóak lettek, 

ami jelentősen javította a leltározási tevékenységet. A leltározási tevékenység könnyebbé 

válásával elkerülhetőek a tévedések, ami a cég tevékenységét is biztosabbá teszi. 

A nagyobb raktárban természetesen most már nem feltétlen kell kézzel tárolni, bár a kisebb 

méretű és súlyú termékeknél még ez a megoldás is hatékony. A nagyobb termékeknél 

azonban most már lehetőség van targoncák alkalmazására, ami új munkalehetőséget is 

teremtett a cégnél. A targoncák alkalmazását ugyanis csak az arra kitanított emberek 

végezhetik. Az új munkaerő ugyan újabb költségekkel is jár a cég számára, ezt azonban a 

megnövekedett termelés kompenzálja. 

Egyes szállításokat saját szállítóeszközével végzi a cég, ami nagyfokú rugalmasságot 

eredményez, nem kell előre megrendelni a szállítást, ha szükség van rá, bármikor, bármilyen 

időben el tudják végezni. A többi szállításra szerződése van a cégnek, bizonyos napokon 
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történik a kiszállítás, ami egyben a beszállítást is magával vonzza. Ahova kiszállítjuk a kész 

termékeket, visszáruba hozzuk az anyagokat a gyártáshoz.  
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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 az áruk 

berakodásánál használt módszereire és eszközeire. Az információgyűjtés során megtudtuk 

továbbá, hogy régebben a kis raktárhelyiség miatt a legtöbb árut kézzel raktározták el, mivel 

nem volt elegendő hely a modern raktározó eszközök alkalmazására. 

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. 

Bemutattuk továbbá, hogy a vállalat a szállítókat több módszerrel is kifizetheti, többek között 

készpénzben, vagy átutalással. Továbbá megtudtuk, hogy a szállítókat általában megbízással 

alkalmazzák. 

Ezek után elemeztük a vállalat berakodásának és betárolásának hatékonyságát, melyben 

említésre került a múltbeli helyhiány okozta gondok. Illetve bemutattuk, hogy a már 

végbement bővítés hatására a termelés és a raktározás összehangoltabbá vált, így a vállalat 

versenyképessége is nőtt. 
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