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AVEX KFT. – CONTROLLINGRENDSZER A GYAKORLATBAN 

 

2/b. rész: Kiszervezési döntések előkészítése és értékelése 

 

“Ez nagyon kínos!” - mondogatta magában Balázs, amikor megtudta hogy elfogyott a szerelt 

kerék1 a raktárban. Hogy fogom én ezt Palinak elmondani? Tutira ki fognak rúgni, noha nem 

az én hibám!” – mormolta a szobájában. 

 

Balázs a százhalombattai kerékpárgyártó üzem fő felelőse volt, az elmúlt két évét azzal 

töltötte, hogy az üzemet felfejlessze a megnövekedett mennyiség legyártására, átvegye a 

Caprine márkájú kerékpárok gyártását, emelje az összeszerelés minőségét, valamint 

csökkentse a működési költségeket és a selejtet. Ifj. Purnhauser Pali pedig az ő főnöke, a 

Kerékpár Üzletág igazgatója, a Purhauser család idősebbik fiúgyermeke, akiről köztudott volt, 

hogy nehezen viseli el, ha emberi mulasztás miatt éri nehézség, hátrány a céget. 

 

Ám hiába minden pótszámítás, a szerelt kerék valóban tényleg kifogyott a raktárból. A Nagy 

Machinátor könyvelőprogram sem hazudik, abban is nullára futott ki a készlet. Ez azt jelenti, 

hogy egy hétig nem tudnak több kerékpárt összeszerelni, mivel fűzött, kikészített kerekek 

hiányában azokat nem lehet sem mozgatni, sem eladni. Ráadásul éppen csúcsidő van, 

készülnek a húsvéti szállításra, legrosszabbkor jött az eset, mert így a heti átlag 50 darabbal 

szemben most heti 80 darab kerékpár kiszállítása válik lehetetlenné. Egy heti leállás az 

üzemben azzal jár, hogy kb. 10 dolgozónak kell állásidőt fizetni, miközben az értékesítés 

elmaradásából származó kár kb. 20.000 Ft kerékpáronként, azaz nagyjából 1,6 millió forint 

naponta, vagyis 8 millió forint a teljes leállás idejére. Volt tehát mitől tartania az 

                                                 
1 A szerelt kerék nem más, mint a felni, a kerékagy és az azt összekötő küllők összeszerelése révén 
előálló félkész termék, amelyre a gumiabroncsot húzzák fel. 
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üzemvezetőnek, de minden bátorságát összeszedve belépett Pali irodájába, és beszámolt a 

helyzetről. 

 

„Hogyhogy elfogyott a kerék? Én 14 éves korom óta ebben az üzemben dolgozom, de ilyenre 

még nem emlékszem, hogy elfogyott volna a szerelt kerék. Pont csúcsidőben! Ez beláthatatlan 

következményeket hozhat a szezon kellős közepén! A felelősöket itt akarom látni az 

irodámban öt percen belül!” – csapta be az ajtót Pali, és kiviharzott a raktárba megnézni, hogy 

tényleg elfogyott-e a kerék, vagy csak ugratják a kollégák. 

Fél órával később mindenki csendben ült Pali irodájában, és a kialakult helyzetet elemezték 

közösen. A probléma gyökerét Imre, a beszerzésekkel foglalkozó raktáros a következőkben 

ismertette: „Egy székesfehérvári vállalkozó gyártja nekünk a szerelt, fűzött kereket. 3 nappal 

ezelőtt telefonon jelezte, hogy elromlott a kerékfűző gépe, ezért leállt a termelés nála. Kiadta 

a feladatokat egy alvállalkozónak, de az még most szerez be anyagot a megrendelések 

legyártásához. Amikor legutóbb beszéltem vele, azt ígérte, hogy másnap tud részteljesíteni, 

azaz ma reggelre itt lesz 100-120 kerék, amivel tudunk dolgozni. Sajnos még el sem indultak, 

most fogják csak gyártani a mi tételeinket, mert előbb a Schwinn Csepel rendelését készítik 

el, csak utána jövünk mi. Kb. 4-5 nap múlva kapunk szállítmányt.” – vázolta a helyzetet Imre. 

„Ez csodás!” – felelte Pali. „Keressetek azonnal alternatív beszállítókat!  Kell lennie az 

országban még 2-3 kerékfűzőnek.  Hozassatok be minden szerelt kereket a Csepeli boltból is, 

kb. 20-30 darab ott is van még raktáron!” – adta ki a parancsokat Pali. 

 

Ezt követően Balázshoz fordult. „Balázs, itt egy könyv, az a címe, hogy Kiszervezve. 

Légyszíves olvasd el Te is, és készíts egy rövid összefoglalót nekem, hogy mely területeken 

kellene kiszervezni feladatokat és mely területeken nem. A mai eset jó példája annak, hogy 

hová jutunk, ha kulcstevékenységeket kiszervezünk a saját üzemünkből.” 

Balázs örömmel vette át a könyvet Palitól és megígérte, hogy konstruktív elemzést készít két 

héten belül neki, melynek alapján felülvizsgálhatnak néhány stratégiai kérdést az üzletág 

működésével kapcsolatosan. 

 

Kiszervezések az AVEX Kft. életében 

Az AVEX Kft-ben a kiszervezések a közeli múltra tekintenek vissza. Amikor a cég elindult, a 

szülők mindent megvásároltak a cég számára, amit csak lehetett. Saját IFA teherautót vettek, 

ezzel kezdték a kiszállításokat a cég alakulása után. Saját takarítónőt foglalkoztattak az 

irodában, aki egészen 2009-ig volt a cég állományában. Amikor Százhalombattán felszabadult 
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egy-egy ingatlan, a szülők vételi ajánlatot tettek rájuk, s általában jó áron meg is tudták venni 

azokat a cég számára. A szemlélet tehát egyértelműen a saját tulajdon, saját kockázat elvét 

követte egészen a 2000-es évek közepéig. 

A forgalom felfutása és a méretbeli növekedés megkövetelte, hogy 2005-től folyamatosan új 

szállítójárműveket vegyenek igénybe. Ekkor döntött úgy a család, hogy nem a saját 

teherautóflottát bővítik, hanem megversenyeztetik a szolgáltatást, és külső fuvarozó céggel 

oldják meg a többletkiszállításokat. A Harbor Parkba való költözés előtt a régi rossz 

fénymásolókat leselejtezték, és az új irodába már bérelt fénymásolók kerültek. A HTG 

Üzletág területi képviselői is lízingelt és flottamenedzselt gépjárműveket kaptak, szemben a 

korábbi saját tulajdonú, „puttonyos” Fiat Dublo-kkal.  

De vannak ellenpéldák is az AVEX történetében. Korábban külső grafikus és szövegíró 

készítette a reklámkiadványokat, katalógusokat, ám az Értékesítéstámogatási egység 

létrejöttével ezek a feladatok a cégen belülre kerültek, saját munkavállalók vették át a 

feladatot a külső reklámszolgáltató cégektől. Házon belül szervezte meg a cég az informatikai 

és hardvereszközök kezelését is, belső munkatárs foglalkozott ezen eszközök 

karbantartásával, installálásával, a nyomtatótonerek cseréjével. Végül ott a komplett 

raktározási feladat, amely bármikor kiszervezhető lenne, ám a cég mégis házon belül látja el 

ezt a feladatot saját targoncákkal, saját raktárosokkal, saját tulajdonú állványzatban, saját 

raktári adminisztrációval. 

 

A kerékfűzési feladat kiszervezési dilemmája 

Balázs végigolvasta a kapott könyvet, s utánajárt az interneten néhány további 

összefüggésnek a kiszervezésekkel kapcsolatosan. Rájött, hogy a fűzöttkerék-szállítás 

problémája klasszikus kiszervezési kérdés az AVEX Kft. életében, ezért alaposan elemezni, 

boncolni kezdte a problémát. Lassan, de szisztematikusan haladt előre, és a következő  

információkat gyűjtötte össze a kerékfűzéssel kapcsolatosan: 

 

Technológia: A kerékfűzés lényege, hogy a kerékagyat és a felnit a küllők szisztematikus 

összefűzésével egy szétválaszthatatlan egységgé alakítják. A kerékpár kerekeire nehezedő 

nyomást a küllőknek és a kerékagynak kell ellensúlyoznia; ezt a nyomást összeszereléskor 

géppel fejtik ki, erre szolgál a kerékfűző-gép.  Egy ilyen gép óránként 5-25 darab komplett 

kereket tud elkészíteni attól függően, hogy milyen méretű, küllőszámú, fűzésmintájú kereket 

gyártatnak. Az agy, a felni és a küllők összeszerelése történhet kézzel és gépi úton is, ma már 

a nagy gyártók üzemcsarnokaiban a fűzést gépesítve végzik, emberi felügyelet mellett. 
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A gép: A kerékfűző gép a fenti technológiát kiszolgáló, mechanikus elven működő, de részben 

automatizálható berendezés. A betárolt alapanyagokból (agy, küllők, felni, csavarok, stb.) 

maga fűzi meg a kereket, azt csak ki kell venni elkészülés után és persze még tesztelni, 

centírozni és ellenőrizni kell azt. A kevésbé automatizált gépekbe a fűzött kereket kézzel kell 

betenni, amelyet a gép megszorít, majd a küllőket behúzza és megfeszíti. Ezért a gép 

mindenképpen legalább egy fő gépmesterrel együtt üzemel, noha önállóan is tudna dolgozni, 

de az anyagbeadás és a kész kerekek ellenőrzése mindenképpen emberi feladat. 

 

Lehetséges szükségletkielégítési módok az AVEX Kft. esetében: 

Az AVEX esetében egy évben kb. 12.600 db legyártott kerékpárhoz mintegy 25.200 kerék 

lefűzése szükséges. Az AVEX saját raktárában egyszerre legfeljebb 800 db fűzött kereket tud 

tárolni kb. 180 nm2-en; ennél több raktárkapacitást nem tud erre a feladatra biztosítani. Ez kb. 

8 napnyi termelésre elegendő hely csak. 

 

A szóba jöhető megoldások a következők: 

1. Komplett kerékfűző alvállalkozó(k) megbízása 

Az AVEX Kft. felmérte a piacot és a következő egységárakat kapta ajánlat 

formájában: 

- kerékfűzés munkadíja: nettó 1.400-2.000 Ft/db között szóródik, jellemzően 1.700 

Ft/db, de a vállalkozók a nagy mennyiségre tekintettel árengedményt is hajlandók 

adni. 

- kerékfűzés anyagára: típustól függ, és a vállalkozások többsége hozott anyagból 

gyárt fűzött kereket bérmunka keretében.  Egy kerék anyagának ára becslés 

alapján átlagosan 1.400 Ft, ami már a csomagolóanyagokat (papír, fólia, 

ragasztószalag) is tartalmazza. 

- szállítás Százhalombattára 200-400 Ft/db között van a távolságtól függően (sajnos 

a kerekek közötti nagy üres légtér miatt a fajlagos szállítási költség igen magas). 

Összességében az AVEX kerékpárgyártó műszaki csapata egy székesfehérvári 

székhelyű vállalkozást bízna meg elsődlegesen a kerek fűzésével (primer beszállító), 

ahol az anyagköltség 1.350 Ft/db, a munkadíj 1.600 Ft/db, a szállítás pedig 250 Ft/db 

lenne. Mindösszesen tehát egy kerék kompletten beszállítva 3.200 Ft/db + ÁFA áron 

kerülne be az AVEX Kft. készletébe.  Az anyagokat teljes körűen a vállalkozó 



5 

 

biztosítja, ahhoz az AVEX-nak anyagot előre nem kell beszereznie, majd kiadnia, 

átadnia. 

Ha ez a szállító nem tudna szállítani, akkor másodlagos beszállítóként rendelkezésre 

áll a jelenlegi bérgyártó is, aki továbbra is vállalja az AVEX kiszolgálását – leszállítva 

kerekenként nettó 1.650 Ft/db áron, ám minden nyersanyagot az AVEX-nak kell 

biztosítania a bérgyártó számára. 

2. Kerékfűző gép vásárlása, majd saját tulajdonú gépként való üzemeltetés 

Egy új, kellőn jó minőségű és megbízható kerékfűző gép egy cseh gépgyártótól 

rendelhető 2 hónapos átfutási idővel mintegy 450 ezer EUR-ért, mely 

Százhalombattára leszállítva és üzembe állítva mintegy 486 ezer EUR-ba fog kerülni. 

A gépről a következő adatok ismertek: 

- névleges kapacitása 14 db/óra; 

- egy termékre jutó fajlagos energiaköltség 12,00 Ft; 

- értékcsökkenése az aktuális számviteli politika alapján 7 év alatt számolandó el, 

lineárisan történik a leírása; 

- egy fő gépmester óradíja bruttó 1.100 Ft, a bért havi 35.000 egyéb juttatás és 

28,5% járulék (szociális hozzájárulási adó) terheli. 

3. Kerékfűző gép bérlése és saját vagy idegen kerékfűző munkás, gépmester biztosítása 

Ezt a vegyes konstrukciót az AVEX megvizsgálta mint lehetőséget, de elvetette a 

számos kockázati tényező és bizonytalanság okán. Ugyanakkor a gép lízingelését 

megvizsgálandónak tartotta a csapat, ezért bekértek a különböző lízing cégektől 

ajánlatokat a fent leírt gépre. 

 

 

Balázs ezek tudatában már telefonált is a controllereknek. „Fiúk, van itt egy komplex 

kiszervezési probléma, amiben szükség lenne a segítségetekre! Küldöm az adatokat, holnap 

reggel találkozzunk!”  
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Feldolgozandó egyéni feladat az esettanulmányhoz kapcsolódóan  

Ön az AVEX controllere és nemrég találkozott Balázzsal. A kapott információk alapján 

értékelje a kialakult helyzetet, világítson rá a kiszervezés pro és kontra érveire, és készítsen 

döntés-előkészítő írásos anyagot, megfogalmazva benne saját javaslatát a kerékfűzés további 

ellátására vonatkozóan! Javaslata ne csak gazdasági számításokat tartalmazzon, hanem egy 

komplex elemzést a vállalati és/vagy divizionális stratégiával összefüggésben! 

 

Az elkészített döntéstámogató anyagot a szemináriumvezető instrukciói alapján töltse fel a 

Moodle-ba, ill. a következő szemináriumra hozza magával kinyomtatva! 

 


