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AVEX KFT. – CONTROLLINGRENDSZER A GYAKORLATBAN 

5/E.  eset: AVEX Kft.  KERÉKPÁR ÜZLETÁG – FOLYAMATKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS  

“Szerintem a női fehér-narancssárgát nem fogják venni, csak ráfizetünk majd vele.” – mondja Pali, az 
üzletágvezető határozottan. 

“Az új tour cross vázon a villákat kézzel kell majd összerakni, ez lassítani fogja a szerelést és sokkal 
több lesz a selejt, mint eddig.” – kiált fel Balázs, a battai üzem vezetője. 

“Viszont a city-khez a sebváltó-tartozékokat könnyebb lesz csomagolni, mert ezentúl szetben kapjuk 
őket.” – reagál Anna, a csepeli értékesítési részleg vezetője. 

 

Az AVEX Kft. kerékpárgyártó műhelyében már izgatottan szaladgáltak a kollégák, mivel ma döntenek az 
új modellekről a következő két évre. A döntést öttagú, mindent mérlegelő és szem előtt tartó bizottság 
végzi, amelynek tagjai: üzletágvezető, csepeli értékesítési vezető, százhalombattai üzemvezető, 
százhalombattai termelésvezető, székesfehérvári termelésvezető. 

Döntéseik során mindent mérlegelni próbálnak, amit csak lehet: piaci igények és trendek, szín- és 
méretválaszték márkánként, szerelhetőség, tartósság, alkatrész-utánpótlás, korábbi évek jó és rossz 
tapasztalatai, szubjektív benyomások stb. Egyet azonban kevésbé figyeltek eddig: az önköltséget.  

 

“Vajon mennyi lehet egy City vagy egy MTB típus teljes önköltsége, ami mindent tartalmaz?” – teszi fel 
a kérdést Pali költőien az üzemcsarnok közepén, miközben az egyik modell fényképeit nézi. 

A jelenlévők mindannyian tudták, hogy erre a kérdésre nem tudnak válaszolni. Noha jártasak voltak a 
piaci trendekben, a kerékpárgyártásban, a vevői igények felismerésében, a beszállítókkal való 
alkudozásban, de nem ismerték a termékek (számviteli értelemben vett) önköltségét és az arra rakódó 
egyéb üzemi és általános költségeket sem. 

“Csőlátóak vagyunk!” – ismerte fel a problémát Balázs, majd Palihoz fordul és javasolja, hogy a 
Vezetéstámogatási Egység controllereitől kérjenek segítséget a teljes összeszerelési költség 
meghatározásához. Pali a javaslattal egyetért és visszarobog irodájába, hogy azonnal e-mailt írjon a 
controllereknek.  
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A controllerek megkezdték a munkát és a következő adatokat tudták összegyűjteni, kiszámolni a 
különféle nyilvántartások és saját felméréseik alapján (megjegyzés: ezek a költségek hasonlóak, de 
nem azonosak a korábbi 5/b., 5/c és 5/d. esetben megismert és felhasznált számadatokkal): 

A kerékpár-üzletág gyártó egységében felmerülő legfontosabb közvetlen költségek: 

Ktgnemek / Márka  City kerékpár 
Gyermek  
kerékpár 

Montainbike -
kerékpár 

Anyagok és alkatrészek közvetlen költségei 
(Ft/db.)* 

6 200 Ft 4 300 Ft 43 050 Ft 

Szerelést végző munkatársak személy 
jellegű direkt költségei (Ft/db.)** 

321 Ft 210 Ft 1 435 Ft 

Szerszámok és egyéb segédanyagok direkt 
költségei (Ft/db.)*** 

800 Ft 880 Ft 600 Ft 

*  tartalmazza a főegységek, kiegészítők költségeit és a csomagolóanyagok költségeit. 

**  tartalmazza a megismert K1-K2-K3, stb. költséghelyeken felmerült direkt bér, személyjellegű és bérjárulékok összegét. 

***  tartalmazza a kiskéziszerszámok, zsírok, akkus csavarhúzók, sűrített levegős szerelőpisztolyok, valamint a gumiápoló és 
tisztótórongy költségeit. 

 

Az üzletágban egyébként összeszerelési feladattal kapcsolatos tevékenységek közvetlen és 
általánosköltségei a következők: 

Tevékenység Költséghely 
megjelölése 

Tevékenység rövid leírása Költség megjelölése 

Üzletág irányítása 

 

KP Általános Üzletág vezetése, gyártás és 
értékesítés irányítása, 
felügyelete, üzletág képviselete 
cégcsoporton belül és kifelé 

1 fő üzletágvezető 
valamennyi költsége 
900.000 Ft/hó 

Felmerülő egyéb 
általános költségek: 
1.000.000 Ft/hó  

ÉT, VT, GA 
szolgáltatók átterhelt 
költségei: 1.000.000 
Ft/hó 

Beszerzés  KP Általános Alapanyagok, kereskedelmi áruk 
beszerzése  Százhalombatta, 
Székesfehérvár és Csepel 
részére 

1 fő beszerző 
valamennyi költsége 
700.000 Ft/hó 

Üzemvezetés és 
termelésvezetés 

Batta 
általános 

Battai üzem és a telephely teljes 
felügyelete, minőségbiztosítás,  
foglalkoztatás-egészségügy, 
titkársági feladatok, biztosítás 
stb. 

1 fő üzemvezető 
valamennyi költsége 
800.000 Ft/hó  

1 fő termelésvezető 
valamennyi költsége 
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500.000 Ft/hó  

Felmerülő egyéb 
általános költségek: 
2.000.000 Ft/hó 

Infrastruktrúra és 
létesítményfenntartás 

Batta 
általános 

Energetika biztosítása 

Azonnali karbantartások, 
javítások szervezése, elvégzése 

Fűnyírás, hóeltakarítás 

Egyéb feladatok szervezése 
(őrzés-védelem stb.) 

Energetika: 1.000.000 
Ft/hó 

1 fő karbantartó 
valamennyi költsége 
400.000 Ft/hó  

Felmerülő egyéb 
általános költségek: 
2.000.000 Ft/hó 

Raktározás Batta raktár 
- alkatrészek átvétele, betárolása 
alapanyagraktárba,  
- kitárolás, átvitele az üzemi 
tárolóhelyre 
- kész biciklik raktárba vitele 
- kész biciklik becsomagolása 
- kész biciklik teherautóhoz vitele 
és felpakolása 
- raktári adminisztráció ellátása 

 

2 fő raktáros 
valamennyi költsége 
200.000 Ft/hó/fő 

1 fő 
raktáradminisztrátor 
valamennyi költsége 
250.000 Ft/hó  

2 fő targoncás 
valamennyi költsége 
250.000 Ft/fő/hó  

Felmerülő egyéb 
általános költségek: 
3.000.000 Ft/hó 

Szerelőhelyek Batta üzem 
alkatrészek kihozatala az üzemi 
tárolóhelyről (kerekek is) 
- összeszerelés 
- kész bicikli  átvitele a 
minőségátvevőbe 
- hibajavítás (hibásan szerelt 
kerékpár kijavítása) 
 

Lásd fenti táblázat 
középső sorát 

Gumizó Batta üzem 
- Gumik szerelése, leápolása 
- Kész szerelt kerék átvitele a 
tárolóhelyre 

Lásd fenti táblázat 
középső sorát 

Minőségvizsgáló  Batta üzem 
- Minőségvizsgálat 
- hibás biciklik visszajuttatása 
üzemi tárolóhelyre 
- megfelelő biciklik átvitele a 
raktári átadó tárolóhelyre 
- minőségtanúsítvány kiállítása 

1 fő minőségellenőr 
valamennyi költsége 
350.000 Ft/hó  
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A kerékpár típusok átlagos piaci (nettó) eladási ára a következő: 

Márkacsalád City kerékpár Gyermek  
kerékpár 

Montainbike -
kerékpár 

Átlagos nettó eladási ár (Ft/db) 15.000 25.000 109.000 

Eladott mennyiség (db/év) 8.000 7.000 2.000 

 

 

A százhalombattai gyártócsarnok egyszerűsített felülnézeti ábrája a következő: 

 

 

Gyártási tudnivalók és technológiai adatok: 

A kerékpár-összeszerelés folyamata az üzemcsarnok kiépítését követi, mely a következő: 

1. Az üzemcsarnok mellett található a telken még egy gázátadó állomás, raktárépületek, porta, 
irodaépület, valamint egy szociális épület. A fenti ábra csak az üzemcsarnokot és a raktár 
csonkáját mutatja. 

2. Az összeszereléshez szükséges kerékpár-alkatrészeket a raktárosok a raktárból kiveszik és az 
üzemi alkatrész-tárolóhelyre mozgatják kézzel vagy targoncával. A gumiszereléshez szükséges 
szerelt kerekeket, gumikat pedig a gumizó műhelyrészbe szállítják a raktárból. 
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3. Az üzemcsarnokban a kerékpárok összeszerelése ún. szerelőhelyeken történik, melyek I-VI. 
számozottak. A szerelőhelyeken egyidőben ugyanazon típusokat készítik. A szerelők az 
alkatrész-tárolóhelyről veszik magukhoz a szükséges alkatrészeket. A gumiszerelő kolléga az 
általa elkészített kerekeket ugyancsak az alkatrész-tárolóhelyre viszi át. 

4. A kész, összeszerelt kerékpárokat a szerelők egyenként viszik át a minőségátvevő és –
ellenőrző üzemhelyre, ahol egy független kolléga vizsgálja át a szerelés minőségét és a 
beépített alkatrészek épségét, hibamentességét. A hibás kerékpárokat a minőségellenőr 
visszaadja a szerelőnek, a kritériumoknak megfelelő kerékpárokat az ellenőr kiadható 
matricával látja el és átviszi a kész kerékpárok üzemi tárolóhelyére. 

5. A kész, kiadható kerékpárokat az üzemi tárolóhelyről a raktárosok viszik át a készáruraktárba, 
ahol becsomagolják azokat (papírkartonba vagy fűanyag fóliába), majd a becsomagolt 
kerékpárokat a raktárból mozgatják ki a későbbiekben a teherautókhoz. A kész kerékpárokat a 
gépjárműsofőr segítségével közvetlenül a szállító tehergépjárművekre teszik, ekkor helyezik 
melléjük a fel nem szerelt egyéb alkatrészeket (pl. pedál, prizma stb.). 

 
A százhalombattai gyártás legfontosabb naturális, ill. kapacitásadatai a következők: 

- A kerékpárok modelljeinek darabszámai: 
o City: 6 féle modell 
o Gyermek: 8 féle modell 
o Montainbike: 9 féle modell 

- Az eltérő márkák és alkatrész-típusok miatt az AVEX összesen egy évben kb. 3000 cikket 
szerez be. Egy cikk beszerzése a hosszú átfutási idő és a keretszerződések miatt egyszer 
történik az évben, a többletet raktározza a cég a következő szezonra. Egy kerékpár átlagosan 
800 cikkelemből áll össze, de ezek modellenként eltérnek. Azonban a háromféle modell 
cikkelemszáma jól behatárolható, ezek a következők: 

o City: 450 féle cikk 
o Gyermek: 850 féle cikk 
o Montainbike: 1700 féle cikk 

- A raktárosok és adminsztrátoruk a munkaidejük kb. 50%-át a beszerzett alapanyagokkal, másik 
50%-át a késztermékek csomagolásával és mozgatásával, gépkocsira pakolásával töltik el. A 
betárolás során meghatározó terhelést a bejövő konténerek darabszáma okozza, amely a 
következő: 

o City: 20 db. konténer/év 
o Gyermek: 40 db. konténer/év 
o Montainbike: 20 db. konténer/év 

A kitárolás során a termelési programban feltüntetett heti összeszerelési darabszám a 
meghatározó. 

 

Egyéb információk: 

- A kerékpárok K+F-ével, ill. design- és szerelési terveinek összeállításával foglalkozó, az eset 
elején bemutatott 4 fő munkaidejének a tervezési feladatokkal arányos része fix költséget okoz, 
ami kb. 1.800.000 Ft. Ezeket a költségeket az Értékesítástámogatási osztály terheli át a KP 
általános költséghelyre. Az Avexnél általában 25-féle modell kapható, a modelleket kétévente 
újítják meg, cserélik ki. 
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- Az üzletág irányításának terhe általában megoszlik a két telephely között, ezért 50%-ban 
Százhalombattára, 50%-ban Csepelre terhelendő (a székesfehérvári telephely elhanyagolható). 
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Feldolgozandó egyéni feladat az esettanulmányhoz kapcsolódóan: 

Ön az AVEX egyik új controllere és nemrég találkozott Palival. A fenti információk alapján számítsa ki a 

termékköltségeket a City, a Mountainbike és a Gyerekkerékpár  termékeknél a megadott tevékenységek 

hozzárendelése segítségével! Értelmezze az eredményeket! 

 

Az elkészített számítást a szemináriumvezető instrukciói alapján töltse fel a Moodle-ba, ill. a következő 

szemináriumra hozza magával kinyomtatva! 

 


