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Bevezetés 

 

A dolgozatom témáját úgy választottam ki, hogy az illeszkedjen a jelenlegi 

tanulmányaim és a tavaly nyáron végzett szakmai gyakorlatom alatt megismert logisztikai 

folyamatok kérdéseivel. A szakmai gyakorlatomat két helyen végeztem, a budapesti Kerex 

uszodatechnikai nagykereskedésnél, valamint a mosonmagyaróvári Galus uszodatechnikai 

Kft.- nél.  A Galus kft legnagyobb beszállítója a Kerex kft. Így tehát a két cég szorosan 

összefügg egymással. Tanulmányaim során megismerkedhettem a kereskedelem minden 

egyes szegletével és a logisztikai területen is bővíthettem tudásomat. 

A dolgozatomban először a Galus kft. történetét mutatom be. Foglalkozom a 

forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal. 

A szakmai gyakorlatom végén a Galus mikrovállalkozás ügyvezetőjével való 

összegzés során elmesélte, hogy a cég legnagyobb problémája az intenzív növekedés általi 

terjeszkedés. Közös megegyezéssel szabad kezet kapva, az eddigi megszerzett ismereteim 

alapján elkészíthetek egy tervezetet a telephely fejlesztésére. Ő is elismerte, hogy a 

vállalkozás jelenlegi logisztikai folyamatai nem gördülékenyek.  
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1. A vállalkozás bemutatása 

A jelenlegi Galus Uszodatechnikai kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(továbbiakban Galus Kft.) 1992-ben alapították családi vállalkozásként Mosonmagyaróváron. 

Kezdetben mezőgazdasági szolgáltatást és mezőgazdasági kutatásokat, kísérleti fejlesztést 

jelölt meg a társaság fő tevékenységi körének. Azonban a 1990-es évek végén a háttérbe 

szorult a mezőgazdasági termelés, nagykereskedelem, kutatás-fejlesztés. Az akkori ügyvezető 

korára tekintettel kilépett, továbbiakban a Taggyűlés úgy döntött átveszik és továbbviszik a 

céget (1996), az új Társasági Szerződés szerint 3 fő vitte tovább a vállalkozást, új telephelyen, 

új tevékenységi körökkel. A Taggyűlés közös beleegyezéssel Gaál Jánost nevezte ki 

ügyvezetőnek, aki szakképzettsége és érdeklődési köre az építőiparra irányult. A módosítás az 

építőipart, speciális szaképítést jelölte meg fő irányvonalként.  

A speciális szaképítés közösségi és magánmedencék építését, fenntartását, szaunák 

építését, medencefedések telepítését foglalja magában. A cég telephelye jelenleg is a család 

otthona van megjelölve. A módosítás után a cég lassú fejlődésnek indult, elsősorban a család 

jövedelmének biztosítása volt a cél. A 2000-es évektől azonban ez az iparág jelentősége 

megemelkedett, nagyobb érdeklődést mutattak a magánemberek a luxusterméknek számító 

medence építésére. 

 A telephely városa a hármas határnál a Nyugat-Magyarország régióban helyezkedik el 

(magyar-osztrák-szlovák határ). Ebből kifolyólag a magyar turizmussal együtt ez az iparág is 

fejlődött, változott. A három különböző valuta árfolyam változása nagyban befolyásolta a 

megrendelések nagyságát a magánrendelésekben. A 2000-es évek elején elsősorban 

megemelkedett Euró árfolyam hatására az Ausztriából érkező osztrák állampolgárok 

nagyszámú határ mentére telepedése során egyenes arányban növekedtek a megrendelések. 

Ezzel együtt a cég további bővítésére volt szükség, mint tárolás helyét illetően és a 

munkaerőben. A készlet nagyságát és sokféleségét a gyorsan megváltozott piaci helyzethez 

sikeresen igazította a Kft. Több beszállítóval szerződött, sőt a jobb minőség irányára fektetett 

(fektethetett) nagyobb hangsúlyt. Az akkori turizmusfejlődéssel a régió is a 

szállásszolgáltatásra helyezte a főbb fejlesztéseket. Új, modernebb termálhotelek, szállodák, 

panziók építését támogatták a helyi önkormányzatok. A megindult beruházások során a helyi 

építőipari cégeket kérték fel.   
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A Galus kft üzleti tervében/ jövőbeni tervében 20% áruforgalmi növekedés várható, ennek a 

többletnek a tárolása a jelenlegi raktározási módszerrel és helyen nem tartható fenn.  

2. Forgalmazott termékek és szolgáltatások 

A Galus Kft. fő profilja a kültéri és beltéri medencék tervezése, kivitelezése és fenntartása, 

medencefedések telepítése. Ezenkívül foglalkozik még masszázsmedencék és szaunák 

eladásával. A főszezonban (nyár) bolti kiskereskedelmet folytat.  

2.1.A medence  

2.1.1. Medence típusok: 

 a fémpalástos,  

 betonos,  

 csempézett,  

 legmagasabb igényeket is kielégítő poliészter (egybeöntött kész) medence.  

A fémpalástos és a betonos utólag fóliázott medencére nagy az igény, kedvező ára és 

formagazdagsága miatt. A fémpalástosok előnye továbbá a gyors telepítés kisebb munkaerő 

befektetéssel.  

A csempézett medencék alaptípusa a kék- fehér szín. A Galus kft. azonban kész akár 

arannyal futtatott csempék felrakására is.  

A poliészter medencék minden igényt kielégítenek. Sajátosságuk a változó vízmélység, 

ami azt jelenti, hogy pl. a 8 méter hosszúságú medence lépcsős oldalán a vízmélység kb. 1 

méter, ugyanakkor a vízelszívási oldalon akár 1,8 mélység is lehet. 

Nagy választékot kínál a cég a fólia színét, mintázatát tekintve. Ezek a kék, sárga, a zöld, 

a márványmintás ill. mozaik mintás lehetőségek.  

Ha a megrendelőnek sikerült kiválasztania a fent említett medencetípusok közül a neki 

megfelelőt továbbá még számtalan dolog beépítésére van lehetőség. 

 

2.1.2.A szűrő forgató berendezés: mint a neve is mutatja a medence vizét szűri és 

forgatja. A nagyáruházakban kapható medencéknél a szűrés un. papírfilteren keresztül 

történik. Ez kiválóan működik 10 m3 –es medence méret alatt. A 10 m3 feletti úszómedencék 

szűrése homokszűréssel történik, hasonló elven, mint ahogy az a természetben történik.  
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2.1.3.A víztisztítás: Nem elég szűrni és forgatni a medence vizét, meg kell akadályozni az 

algásodást is. Ennek legegyszerűbb módja a kézi klór alapú vegyszerezés. Ha a medence 

vizébe hetente megfelelő mennyiségű klórt adagolunk, akkor megakadályozzuk, hogy 

elszaporodjanak az algák és hogy zöld színű legyen a víz. A klór akkor fejti ki a hatását, ha 

megfelelő a víz pH- értéke. A napsugárzás, a szél, az időjárás mind-mind a pH-értéket a lúgos 

irányba tolja el- nyálkásssá és csúszóssá válik a fala és alja- ezt a pH-csükkentő vegyszer 

segítségével állíthatjuk vissza a megfelelő szintre. 

A kezdő medence tulajdonosok gyakran felteszik a kérdést, hogy ezek a vegyszerek (Maxi-

kombi-klór és a pH-csökkentő) mennyire veszélyesek, főként kisgyeremekek, érzékenyek 

esetén. A kérdés jogos. Ezért a vegyszerezés nagy körültekintéssel jár. Minden esetben egy 

egyszerű mérőszer segítségével ellenőrizhetjük a klór és pH szintet, így megakadályozhatjuk 

a túladagolást. Mind az előbb említettem, nem minden családnak megfelelő a klóros 

fertőtlenítés, ezért léteznek más megoldások is. Ezek a brómos, oxigénes és sós vizes 

fertőtlenítés. A luxus medencék vizének fertőtlenítése automata beépítésével történik. A csúcs 

minőséget az a fajta automata vegyszeradagoló képviseli, amellyel a tulajdonos a mobil 

telefonján figyelemmel kísérheti a medence vizének tisztaságát, hőmérsékletét, akár 

külföldről is. Ennek ára azonban felér egy kis autó értékével. 

 

2.1.4.Komfortnövelők: olyan extra felszerelések, melyek elsősorban a kényelmet 

biztosítják. Különösen este nyújt kellemes élményt a medence vízének megvilágítása. 

Lehetőség van akár zöld, sárga, piros LED-es lámpák beépítésére is, ami igazán exkluzív 

látványt nyújt.  

A fűtés a beltéri medencék esetében alkalmazható leginkább. A ház fűtésrendszeréből a hőt 

hőcserélő segítségével lehet „lelopni”. Automata érzékeli és állítja be a kívánt hőfokot.  

Igazi élményt nyújt az ellenáramoltató berendezés, amely azt az érzetet kelt, mintha az árral 

szemben úsznánk. 

Trambulin: Biztonsági okokból csak 2 méternél mélyebb medencékhez ajánlja a cég. 

 

2.2.A fedés: 

A legegyszerűbb formája a ponyvával való takarás. A Kft.20 éve működő cég. Az első 10 

évben egy-egy polikarbonátos fedést telepített évente. Az utóbbi 5 évben a megrendelések 

száma nagyon megugrott. Különösen Ausztriába telepít a cég. A polikarbonátos fedés 
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rendkívül drága, majdnem annyiba kerül, mint a medence. Az utóbbi időben tapasztalt 

változékony időjárásnak a fedetlen medencék tulajdonosai sem örülnek. Már két- három esős 

nap után a medence vize lehűl, kellemetlen a fürdés és még további 2-3 napra van szükség, 

hogy elérje a 28-30 °C-ot. A polikarbonátos fedés olyan, mint egy fóliasátor, megakadályozza 

a víz lehűlését. Sőt kevesebb szemét kerül a medence vizébe, így kevesebb vegyszer 

felhasználására lesz szükség. A fürdési idény kitolható kora tavasztól késő őszig. Van 

kulccsal zárható fedés is, amely nagyfokú biztonságot ad, baleseteket előzhetünk meg vele.  

 

2.3. Masszázsmedencék, szaunák:  

A köztudatban a masszázsmedencéket jakuzzinak is nevezik. A jakuzzi egy márkanév, tehát a 

masszázsmedencék egyik típusa. A Galus Kft. a masszázsmedencéket és a szaunákat nem, a 

Kerex Kft.-től rendeli meg. Olcsóbb és jobb minőségű árukkal foglalkozó cégekkel vette fel a 

kapcsolatot, amelyek erre szakosodtak. A közelben több ilyen üzlet is működik, ezért a Kft. 

nem kíván konkurens lenni, ugyanakkor megrendelés esetén is foglalkozik ezzel.  

 

3. Értékesítés: 

3.1. Marketing 

A cég célcsoportja elsősorban a magánszemélyek A hirdetések az azonosítást szolgálják, 

mivel ebben a szakágban lévő termékek eladásáról nem kell meggyőzni a vevőket, hiszen az 

igények adottak. A Kft. megjelentetett hirdetést a helyi nyomtatott sajtóban Magyarországon, 

Burgenlandban és Szlovákiában. A visszajelzések azt mutatták, hogy ez a fajta reklámhordozó 

bizonyult a legjobbnak. A tematikus csatornákon, vagyis a helyi televízióban való hirdetés 

nem váltotta ki a hozzá fűzött reményeket. Ennek az oka valószínűleg az, hogy magas volt a 

meddő szórás. A cég marketingje alapvetően a vevő igényeire épül, pull stratégia alapján. 

 

A honlap www.galus.hu rövid tájékoztatót ad a medence típusokról, medencefedésekről és 

masszázsmedencékről. Fényképek segítségével az érdeklődő kiválaszthatja a neki megfelelő 

típust. A fényképek egyben referenciák, amelyek már a kész medencetulajdonosok 

hozzájárulásával kerülhettek fel a honlapra. A weboldal tartalmazza az elérhetőséget, részletes 

térképet valamint GPS koordinátákkal segíti az érdeklődőket. Továbbá megtalálható egy 

általános árajánlat kérő lap. Itt az érdeklődő megadhatja az általa elképzelt medence típusát, 

http://www.galus.hu/
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méretét, szerkezetét, elhelyezkedését valamint bejelölheti, hogy milyen extra felszereléseket 

kíván.  Amennyiben medencefedés vagy masszázsmedence érdekli a szövegdobozban erre is 

kérhet árajánlatot. 

 

1. kép: A Galus Kft. honlapjának részlete 

 

 Forrás: www.galus.hu 

 

 

3.2.Szaküzlet: 

A szaküzletnek elsősorban az a szerepe, hogy a nagy áruházláncoknál vásárolt 

úgynevezett kerti medencék (mobil) fenntartásához, tisztításához alkatrészekkel lássa el a 

környékbeli lakosságot. Nyitva tartása szezonális jellegű- május elejétől szeptember végéig 

tart. 

 A kiskereskedelmi bolt kínálata: 

 kis kiszerelésű vegyszerek 

 fölözőhálók 

 hőmérők 

 papírfilterek 

 gégecsövek 

 egyszerű takaróponyvák 

 teleszkópos nyelek 

 porszívókefék  

 teszterek 

http://www.galus.hu/
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Ezek az árucikkek a közeli nagyáruházakban is megtalálhatók, mégis sokan felkeresik az 

üzletet, mert itt személyre szabott szaktanácsadást kapnak. 

3.3. Megrendelés: 

A személyes találkozás alkalmával két ügyfél típust lehet felismerni. Van, akinek konkrét 

elképzelése van a megépítendő medencéről, általában tájékozott, akár az internetről, akár 

mások tapasztalataiból. Másik fajta ügyfél azzal keresi fel a céget, hogy tervezi egy medence 

megvalósítását és tanácsot, információt kér. Az ügyfelek a személyes találkozáskor 

tájékoztatást kapnak az ügyvezetőtől a medencetípusokról, azok előnyeiről, hátrányairól. 

Típus-, méret- és felszereltség választás után előzetes árajánlat készül, amelyet az ügyfél 

átgondol. Ezután történik meg a helyszín megismerése, bejárása. Majd az árajánlat 

véglegesítésre kerül. A végleges árajánlat a vállalkozási szerződés mellékleteként lesz 

csatolva.  

A vállalkozói szerződésben a vállalkozó valamely eredmény elérése vállal 

kötelezettséget, tehát eredménykötelemmel felel. A vállalkozási szerződés akkor jön létre, ha 

a felek következőkben megállapodnak: meghatározzák a szolgáltatás tárgyát, annak 

mennyisége és minősége figyelembevételével. A műszaki leírásban rögzítik a fontosabb 

adatokat. A felek a szolgáltatást műszaki tervekre és költségvetésre utalással is 

meghatározhatják. Meg kell határozni a vállalkozói díj összegét, valamint a teljesítési 

határidőt. A Galus Kft. vállalkozási szerződésének főbb pontjai: 

1. a megrendelő és a kivitelező adatai, 

2. a létesítmény pontos megnevezése, méretei, típusa 

3. kivitelező kötelezettségei pl: a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el, az 

elvégzett munkára a Ptk. által előírt tartós fogyasztási eszközökre vonatkozó 

garanciális és szavatossági kötelezettséget vállalja; környezet megóvása; munka- és 

tűzvédelmi előírások betartása 

4. megrendelő kötelezettségei pl. az építkezéshez az áram és víz biztosítása; az építési 

területre való bejutás megoldása; 

5. fizetési ütemezés 

1. ütem- megrendelési előleg 

2. ütem- szerkezetkész állapot 

3. ütem- üzembe helyezés 

6. vállalkozási díj 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Teljes%C3%ADt%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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7. határidők; kikötések 

8. vitás esetek rendezése esete; hivatkozás a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseire 

A medence szerkezeti megépítését, majd a gépészet üzembe helyezését egy hetes próbaüzem 

követi, amely során a tulajdonos megtanulja a gépésztet kezelését és a vízkezelést. 

Mindezekről dokumentációk készülnek, amit a gépkönyvekkel, garancialevelekkel átadás-

átvétel zár. 

Az építésen kívül a cég vállalja az általa megépített medence fenntartását, karbantartását. A 

szezonális időszakban heti rendszerességgel végzi a vízfertőtlenítést, vegyszerezést, 

porszívózást, szűrő-forgató berendezés karbantartását. A szezon után a medencéket téliesíteni 

kell, (első fagy beálltakor) amelyet igény esetén szintén vállal.  
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4. A cég logisztikája: 
 

A cég beszerzése főként EXW paritás alapján dolgozik. Néhány speciális terméket azonban a 

beszállító nagykereskedés tehergépkocsijával történik. A beszerzett termékek körét két részre 

osztható a raktározás szempontjából, melyek a következők:  

 Raktározott termékek: kisebb nagyságúak, melyek nem igényelnek speciális szállítást 

(vegyszerek kivételével) és könnyen raktározhatóak. A beszerzett termékeket 

raktározza és onnan azokat a fogyasztóhoz juttatja el valamely értékesítési csatornán 

keresztül.  

 Nem raktározott termékek: Ebben az esetben az áru mérete miatt nem vagy csak rövid 

ideig tárolják a telephelyen. A beszerzésük a fogyasztói megrendeléseken alapul, 

fogyasztói rendelést azonnali beszerzés követ. E beszerzés jellemzője a gyors 

reagálóképesség, a szigorú időkeretek tartása és a gördülékenység.  

o speciális szállítási módot megkövetelő termék a medencefedés és a 

masszázsmedencék, amelyek közvetlenül a telepítés helyére érkezik a 

gyártótól. 

 

Javaslatom alapján JIT beszerzést lehetne alkalmazni továbbá pl. szegélykő, geotextília, 

medence pótfólia esetében is. 

 „A JIT (éppen időben) termelés lényege, hogy az anyagok, alkatrészek akkor érkeznek a 

termelési folyamatba, amikor azokra éppen szükség van és olyan mennyiségben csak, amelyet 

rögtön felhasználnak a folyamatban.” (Szegedi és Prezenszki, 2003)  

Tehát a cégnek nem feltétlenül kell készleten tartania az általam megnevezett további három, 

nagy értékű, terjedelmű árucikket. A hazai gazdasági helyzetben való versenyzés során nem 

engedhető meg a nagy mennyiségű tőkelekötés. A mikro-, kis- és középvállalkozások 

jelenlegi nagy problémája a pénzáramlásának lassulása. Ennek az egyik oka a tőkelekötés, 

nagy mennyiségű árut tartanak készleten a bebiztosítás érdekében. .A raktárkészletek 

csökkentése, a szállításoptimalizálás, az éppen időben (JIT) szállítások, a beszerzés 

újragondolása stb. újabb és újabb ötleteket adhatnak költségek további csökkentéséhez – 

jelentősebb beruházás nélkül A napjainkban leginkább alkalmazott két stratégia – a 

tőkemegtérülés és a pénzáramlás – javítására a következőket teheti a cégvezetés:  
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• a kintlévőségek csökkentése, illetve 

• a raktári készletek csökkentése. 

A jelenlegi beszerzésük nagy része a Kerex Nagykereskedelmi Uszodatechnikai Kft.-től 

történik. Az elmúlt pár évben a megváltozott piaci és gazdasági helyzethez alkalmazkodva a 

cég bizonyos árucikkeket úgy szerez be, hogy a nagykereskedések kiiktatásával egyenesen a 

gyártóktól szállít. Ezek az árucikkek az alábbiak: 

o Szűrőhomok: Olyan apró szemcséjű speciális homok, amely a beépített 

medencék vizének tisztítását végzi. Beszerzése a sóskúti kvarcbányából 

történik zsákos kiszerelésben.  

o Medencefedés: Szerződésben áll a cég a közelben (40 km) lévő győri 

Aquacomet Kft.-vel, amely nem csak értékesíti de gyártja is a 

medencefedéseket. 

o Szegélykő: A javaslatom alapján a szegélykő jelenlegi, távoli de kedvező árú 

beszállítását fel kellene váltani a közelibb, gyorsan elkészítő kőfaragó 

vállalkozásra. Ez szintén elősegítheti a pénzáramlást. 

A szaunák és a masszázsmedencék megrendelői köre magas szintű igényeinek kielégítésére 

beépítésük, beszerzésük egyedi módon történik. 
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2. kép: Szauna belső tere    3. kép: Masszázsmedence 

 

 

Forrás: Kerex Uszodatechnikai Kft. szórólapja 

Áruszállítás: 

A jelenlegi helyez a cégnél, hogy a nagykereskedelemből érkező áruk többféle 

szállítóeszközzel érkeznek a raktárba, személyautóval, kis tehergépkocsival, tehergépkocsival, 

kamionnal és speciális járművekkel érkezik a rendelés/ szállítmány. A közúti árutovábbítás 

keretében zajlik, darabáru fuvarozásként.   

    4. kép: Speciális jármű 
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Forrás: Aquacomet.hu 

5. Az új telephely tervezete: 
 

„A raktár nem egyszerűen épület, hanem egy komplex logisztikai rendszer, mely nem 

csak megőrzi a benne tárolt készletek mennyiségét és minőségét, hanem azáltal, hogy a 

készletek optimális időben történő elérhetőségét, valamint a vevők igényeinek megfelelő 

szerkezetét biztosítja, szintén értéknövelő funkcióval rendelkezik.” (Dr. Miller György)  

A jelenlegi raktározási mód és a területének nagysága már nem képes teljes mértékben 

kiszolgálni a cég szükségleteit. Ezért az ügyvezetéssel együtt felvetettük a lehetőséget egy új 

raktár tervezésére. A szakdolgozatomban a tanulmányaim során szerzett ismeretek 

felhasználásával elkészítek egy mai igényeknek megfelelő raktár tervezetét. A raktár jelenleg 

a telephelyen helyezkedik el, azonban a 2009-es szomszédos telek megvásárlása lehetőséget 

adott az ügyvezetésnek egy új, modern létesítmény felépítésére. Az új telephely keresése 

során felvetődött annak lehetősége, hogy pályázatok támogatásával fejlesztenék a céget. A 

probléma, hogy a kiírt pályázatok egyike sem támogatja az úgynevezett zöldmezős területen 

való építkezést, amely kifejezi az új vállalkozások kiszorítását a lakóövezetekből.  Ösztönzi a 

helyi önkormányzat a vállalkozásokat, hogy az általa kialakított barna mezős területekre, 

vagyis ipari parkba építkezzenek. A Galus kft. mikrovállalkozásként nem képes és nem 

gazdaságos megoldása a kitelepülés a város túlsó felére. A kft azonban tovább figyeli a 

pályázatokat. 

 A teljesség igénye nélkül felsorolnám azokat a követelményeket és szakhatósági 

engedélyeket, melyeket elsősorban szükségesek lesznek építés során: 

o OTÉK: Országos Településrendezési és építési követelmények 

o A település helyi építési szabályzata 

o ÁNTSZ és a Környezeti Hatóság bevonása 

o Tűzvédelmi Szakhatóság: 
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A telephely épületének egy hosszanti kialakítást terveztem, mely egy szintes. 

Fejelrendezéses kialakítást tartom praktikusnak, ahol az áruk be- és kitárolása a tárolótér 

azonos oldalán történik.  

 

 

1. ábra: Az új telephely tervezetének rajza 

 

   Forrás: Saját forrás 

 

 

A fenti ábra vázlatosan bemutatja az új telephely részeit. 

„Á”- átvevő helyiség 

„K”- kiadó helyiség 

„T”- tárolóterület 

 „V”- vegyszerraktár 

„SZ”- szociális helyiségek 

„B”- bemutatóterem 

 

5.1. A raktár 

 

Átvevő és kiadó terület:(előkészítő terület) a betárolásra kerülő árukat itt ellenőrzik, 

csoportosítják, címkézik, valamint a kiszállításra kerülő áruk összeállításának helye. A 

helyiség lényeges eleme a raktárkapu. A leendő raktárkapu magassága 2,8 m, amely igazodik 
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a Galus kft.-hez érkező szállító járművek magasságához. Szélessége 3 m, amely a 

legszélesebb árucikk szélességének felel meg. Szerkezeti kialakítása szerint a kapu 

függőlegesen felfelé nyílna, így nagyobb tér áll rendelkezésre a  helyiségben és a raktár előtt 

is, valamint a teljes áthajtóút szabaddá válik. A lerakodás jelenleg kézi erővel történik. 

Javasoltam az ügyvezetésnek egy kézi működtetésű univerzális hidraulikus raklapmozgató 

(béka) beszerzését, amely gyorsabbá és hatékonyabbá tenné a ki- és berakodást.  

 

Tárolóterület. A szakirodalom két fő csoportba osztja a betárolandó árukat: 

 egyedi darabáruk, 

 egységrakományba foglalt darabáruk. 

Amelyek közül az egyedi darabáruk kategóriába sorolhatjuk a beérkező termékeket. Tehát 

el lehet mondani, hogy általában kisméretű, 20…50 kg tömegű termékek (alkatrészek, 

anyagok, szerszámok, stb.). Többségében a betárolandó termékek és csomagolásuk nem 

rendelkeznek kellő szilárdsággal, illetve nem lehet belőlük megfelelő stabilitású halmazt 

képezni, ezért ezeknek állványos, statikus tárolási rendszert kell kiépíteni. Az állványos 

tárolási rendszerek előnye az állványok nélküli tárolási rendszerekkel összehasonlítva, hogy a 

tárolási magasság tetszés szerint növelhető, valamint az árunyilvántartás és a tárolótéri (be- és 

kitárolási) folyamat irányítása egyszerűbb módszerekkel megvalósítható. A tartóállványok 

rendszerint hidegen hajlított, acélból készülnek. A tartóoszlopokat kisebb teherbírású 

állványokban nyitott (L,U vagy C) szelvényekből, nagyobb teherbírási tartományokban zárt 

(kör vagy négyszög keresztmetszetű cső) szelvényből 1,5…3mm-es falvastagsággal gyártják. 

Az elemek kapcsolása hegesztéssel, csavarozással vagy kötőelemek nélkül (pl. lyukasztott 

szögacél állványoszlop, kapcsolófejes hossztartó) oldható meg. A gyors szerelés és 

variálhatóság szempontjából az utóbbi két megoldás kedvezőbb.  

Állványfajták a következők: 

 polcos állványos tárolás 

 tároló ládás állványos tárolás, 

 rekeszes állványos tárolás, 

 át- illetve bejárható állványos tárolás. 
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A leendő raktáron belül e négy fajta közül csak az első három faját tartom lehetségesnek. 

A polcos állványokra azokat az árukat helyezzük el, amelyek fizikai jellemzőik alapján, 

kisméretű árucikkek. ilyenek: szűrőbetétek, szűrő kezelőszelepek, fölözők, kiegészítőik, 

porszívó csatlakozók, vízbevezető idomok, lámpák, takarók, ellenáramoltatók. 

A tároló ládás rendszerben helyezzük el a vízbevezető idomokat, a golyós csapágyakat, a 

masszázsbefúvó elemeket, a PVC nyomócső idomokat, szerelvényeket, kellékeket. 

A rekeszes tárolásba tehetjük a szűrőtartályokat, transzformátorokat, hőszivattyúkat, automata 

porszívókat, porszívó gégecsöveket, szauna kályhákat.  

Mivel a leendő raktár anyagmozgató rendszere kézi és kézi eszközös lesz, ezért a rakodási 

magassága 2,4 m, a közlekedőút szélessége pedig 1,5 m. Nyílván ezek az értékek a pontos 

tervezésnél kismértékben változhatnak. 

 

Vegyszerraktár: A raktáron belül egy elkülönített részen kell kialakítani a vegyszerek 

tárolását. Ehhez az alábbi szabályok betartása szükséges: 

 

 A tárolásnál- ugyanúgy, mint a felhasználásánál is- figyelembe kell venni a 

termékismertetőkben, használati utasításokban, biztonsági adatlapokban és a termékek 

címkéin feltüntetett kockázati, biztonsági, egészségügyi, tűz- és munkavédelmi 

előírásokat, valamint a vegyszerekkel való munkavégzésre vonatkozó általános 

szabályokat. 

 Mindig használni kell az előírt munkavédelmi eszközöket és védőfelszereléseket, 

amennyiben az adott munkafolyamatnál bármilyen veszélyforrás (pl. tűz, baleseti vagy 

expozíciós kockázat, stb.) várható. A kockázat értékelésénél figyelembe kell venni az 

adott munkahely, raktár, telep sajátosságait, s lehetőleg kérjük ki és fogadjuk meg az 

illetékes szakemberek tanácsait. 

 Az összeférhetetlen anyagokat nem szabad együtt tárolni (ld. biztonsági adatlapok 10. 

pontja). Különböző anyagok nem keveredhetnek egymással. 
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   Forrás: Kerex Kft. belső anyaga 

 Savas és lúgos kémhatású készítményeket elkülönítve kell tárolni. 

 Savas és aktív klórt tartalmazó készítményeket egymástól jól elkülönítve kell tárolni. 

 Oxidálószert tartalmazó készítmények savas készítményekkel, szerves vegyületeket 

tartalmazó készítményekkel és gyúlékony szerves anyagokkal (pl. papír, rongy, stb.) 

nem tárolhatók együtt. 

 Az elkülönített tárolás alatt azt értjük, hogy egymástól minimum egy raklapnyi 

távolságra vagy egy raklapnyi olyan áru van közöttük, amellyel egyik sem lép 

reakcióba. A legjobb megoldás az újonnan épített raktárnál, hogyha válaszfallal 

elválasztva tárolhatjuk ezeket.  

 Tilos bármiféle vegyszert, egyéb fel nem ismerhető anyagot, eszközt, alkatrészt 

(magyar nyelvű) felirat nélküli csomagolásban, edényzetben tárolni. 

 

 

 

 

 

 

 

1. táblázat: A vegyszerek összeférhetetlenségi táblázata 

  

Savak Lúgok Aktív klór Oxidálószerek 
Oldó-
szeres Semleges 
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Savak: Maxi-Classic 
klór, Maxi-kombi klór, 
OpHtima Minus, 
Pelyhesítő, Téliesítő 
folyadék 

 

+ - - - - + 

Lúgok:Fliesen-rein 
(csempemosó) 

- + + (+) (+) + 

Aktív klórt tartalmazó 
anyagok: Maxi-Classic 
klór, Maxi-kombi klór, 
Rapidmini klór,Téliesítő, 
Szuperbróm 

- + + - - + 

Oxidáló szerek: Maxi-
Classik klór, Maxi-kombi 
klór, Mini-kombi klór, 
Szuperbróm 

- (+) - + - + 

Oldószeres termékek: 
Tisztítószer fóliás és 
műanyag medencékhez 

- (+) - - (+) + 

Semleges termékek: 
Algenin, Sótabletta 

+ + + + + + 

   Forrás: Kerex Kft. belső anyag 

 

Szociális helyiségek: öltöző, wc 

5.2. Bemutatóterem 

A kutatásaim során a Kerex kft. –vel franchiseban működő Kerex Zugló Uszodatechnikai 

Kft-t kerestem fel. Érdeklődtem, hogy kiskereskedésként foglalkozó uszodatechnikai cég 

bemutatótermének kialakításakor milyen lényeges szabályokat kellett betartani. Így a 

Kerex Zugló bemutatótermének kialakítását veszem alapul a tervezett új telephelynél.  

 

 

Az elmondottak alapján a következőket kell betartani: 

Mind a bemutató teremben, mind a raktárban is tárol vegyszert a cég, ezért az ablakokat 

betörés elleni riasztóval és rácsokkal kell felszerelni. A tervezett bemutatóterem azonban 
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marketing szempontból előnyösen az utcafrontról üveges fal lett volna. Mivel a hatályos 

jogszabályok nem engedélyezik ezt kivettem a tervből.  

 

6. Interjú az ügyvezetővel 
 

Ön szerint az általam elképzelt új telephely megvalósítása mikorra tehető? 

Az azonnali kivitelezést hátráltatja elsősorban a saját tőke hiánya. Másrészt a leendő telephely 

területének megvásárlása során felvett mikro hitel törlesztése még folyamatban van. Továbbá 

a pályázatok nem segítik a lakóövezetben amúgy létrehozható üzletek, kisebb raktárak 

megépülését. Ezek mellett a jelenlegi gazdasági helyzet is hátráltatja a Kft-t abban, hogy az új 

telephelyet egy-két éven belül megépítse. Így ezt középtávú megvalósításra tervezném. 

Elegendőnek tartja a magánszektort, mint célcsoport kiszolgálását? 

Igen, a cég új kapukat keresett a versenyben maradás érdekében. Nyitott a külföldi 

magánszemélyek felé. A potenciális vevők figyelmét többek között hirdetésekkel nyerte el.    

Mennyire érinti a vállalkozást a körbetartozás csapdája, a késedelmes fizetések, 

amelyek esetleg meghiúsítaná a beruházást?  

Ezek kivédésére az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb volumenű, közösségi 

beruházásokat nem vállalunk. A magánszektorú kivitelezés során a fizetés teljesítése belátható 

időn belül megvalósul.  

A mostani telephelyen a raktár jelenleg mennyire tudja kielégíteni a cég igényeit? 

A vállalkozás logisztikai folyamatai nem gördülékenyek, azaz a raktár és a kivitelezés nem 

hatékony, hosszas időigényű a ki- és bepakolás. A raktár az évek során kialakított nyomvonal 

alapján rendeződött be. Hiányos a raktár épület, nincs hely a napi folyamatokhoz szükséges 

gépek, berendezések összekészítéséhez. A sok árufajta tárolása állvány nélkül valósul meg és 

ez néha kaotikus állapotot idéz elő.  Az uszodatechnika egyik sajátossága a szezonalitás, 

ebből kifolyólag az árukészlet a tavaszi, ill. nyári időszakban tetőzik. Ezért lenne aktuális egy 

nagyobb, modern logisztikával rendelkező telephely kialakítása. 
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Összegzés: 
 

Az általam választott téma jelentőségét és időszerűségét az adja, hogy napjainkban 

minden vállalat, vállalkozás egy hihetetlenül felgyorsult, globalizált gazdasági és társadalmi 

környezetben kell, hogy nyereséget termeljen és hosszú távon is képes legyen a gyarapodásra. 

A modern gazdaságban a versenyben maradásnál elengedhetetlen, hogy a gyors vevői igények 

kielégítése mellett maximalizálja a minőséget és minimalizálja a költségeket. 
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