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Elosztó központok telephelyének kiválasztása
A elosztó központok telephelyének kiválasztása előzetes tervezést
és kutatást igénylő feladat. Jó hír azonban, hogy számos kutatási
eredmény áll a telephelyválasztás problémájával foglalkozó szak-
emberek rendelkezésére. Még napjaink visszaesést mutató gazda-
ságában is az üzleti vállalkozások terjeszkedésének lehetünk tanúi.
Képzeljük el, hogy egy vállalat értékesítési mutatói drámai módon
növekednek és a cég már nem képes kielégíteni az újabb és újabb
megrendeléseket. A vezetés az igények olyan mértékű növekedését
tapasztalja, hogy nem képes egy adott régióban a megrendeléseket
időben teljesíteni. Ez a tény, valamint a növekvő szállítási költségek,
a profit csökkenését eredményezik. A megoldás: új elosztó közpon-
tot kell létesíteni a régióban. A kérdés csak az, hogy pontosan hol.
Hogyan határozható meg az optimális telephely, és milyen szem-
pontok szerint kell a keresést elvégezni?

Elosztóközpont-telepítés és információmenedzsment
A stratégiai döntési szinten az üzleti megfontolások kijelölik azt a régiót,

ahová a leendő elosztó központ kerül. Ebből kiindulva a működési költségek
és a munkaerő-ellátottság együttes figyelembevételével tovább szűkíthető a
lehetséges telephelyek köre. Ezt követően pedig az ingatlanpiaci lehetősége-
ket kell alaposan megvizsgálni.

A telephelyválasztás folyamatában rengeteg információ zúdul a döntés-
hozók nyakába. A lehetséges telephelyül szolgáló városok önkormányzataitól
kapott információkat mérlegelve mindig szem előtt kell tartani a városatyák
természetes lokálpatrióta törekvéseit.

A végső döntés meghozatala előtt ajánlatos választ találni a következő
kérdésekre:

• Az adott lehetséges telephelyen hogyan fognak alakulni a működési
költségek?

• Képes-e a cég az új telephelyen olyan versenyképes áron előállítani
termékeit, ami biztosítja a megfelelő profitot?

Soha ne felejtsük, hogy a végső döntés gazdasági elemzés eredménye.

Ismerjük meg a helyi településfejlesztési társaságot!
Ha a vállalkozás terjeszkedése küszöbön áll, a legjobb telephely megvá-

lasztáshoz hasznos segítség lehet az adott régió településfejlesztési szakem



bereivel felvenni a kapcsolatot. Ez által jó lehetőség kínálkozik a térség meg-
ismerésére, megtudni mivel foglakoznak, miből élnek ott az emberek. A helyi
településfejlesztési társaság szakemberei gyakran fontos tisztségeket töltenek
be (például a településfejlesztési hivatal igazgatója vagy a kereskedelmi ka-
mara elnöke), és egy-egy város vagy egy egész régió érdekeit képviselik.

Nem kétséges, hogy ezek a szakemberek elsősorban a helyi közösség
érdekeit tartják szem előtt és céljuk a régióba betelepülő vállalkozások támo-
gatása, amelyek munkalehetőséget teremtenek, tőkét fektetnek be, és növelik
a régió adóbevételeit.

Mivel az adott régió településfejlesztési szakemberei már hosszú évek
óta részt vesznek egy-egy térség gazdasági életében, hatékonyan képesek
segíteni az új telephely kiválasztását.

A legtöbb régiófejlesztési szakember egyenesen megmondja, ha nem bí-
zik a betelepülni kívánó cég sikerében. Saját közösségük fellendülése érde-
kében ugyanis csak a sikerrel kecsegtető üzleti vállalkozásokat támogatják.

A településfejlesztési társaságok értékes szolgáltatásokkal támogatják a
betelepülni kívánó cégeket. Szakembereik jól ismerik a helyi viszonyokat, se-
gítik a céget a telephely-választási folyamatban.

Minden államban, minden megyében, minden városban működnek ha-
sonló szervezetek, amelyek sokféle szolgáltatással segítik a betelepülni szán-
dékozó üzleti vállalkozásokat. Érdemes tehát e szervezetek segítségét igény-
be venni a megfelelő telephely kiválasztása érdekében.

Költségvizsgálatok
A döntéshozók legnagyobb ellenfele az idő. Az új létesítményeket a le-

hető leghamarabb üzembe kell helyezni, hogy minél előbb elkezdődhessen az
árucikkek kiszállítása. Ezen a téren a már meglévő épületek felhasználása,
valamint a gyors és egyszerű engedélyezési eljárás kulcsfontosságú lehet,
mivel ezáltal az új elosztó központ kiépítésére fordított idő jelentős mértékben
csökkenthető.

A költségvizsgálatok során külön figyelmet kell fordítani a bérköltségek
elemzésére. Meg kell vizsgálni, hogy mekkora munkabérköltséggel jár az új
elosztó központ üzemeltetése és, hogy milyen bérmegtakarítást lehet elérni
korszerű anyagmozgató gépek és technológiák alkalmazásával az élőmunka
kiváltása révén.

Vizsgálni kell az ingatlanhasználatból származó költségeket is. Ide tarto-
zik például az ingatlan bérleti díja, valamint az esetleges jelzálogkölcsön tör-
lesztésének költsége is. Kérdés: csökkenthetők-e a működési költségek ezen
a területen, vagy ha nem, akkor az itt jelentkező költségnövekedés nem
eredményez-e más területeken (pl.: munkabér) költségmegtakarítást?

Szintén figyelmet érdemlő terület az adóköltségek vizsgálata. Nem
pusztán a bevételek utáni adóterheket kell figyelembe venni, de számolni kell



az ingatlan, és készletvagyon utáni adóterhekkel és a munkavállalók után fi-
zetendő adóköltségekkel is.

Ott vannak továbbá a közüzemi költségek. E költségkörbe nemcsak az
elektromos és gázszolgáltatók díjai tartoznak bele, de ide kell számolni a tele-
kommunikációs költségeket, a víz- és csatornadíjakat is. A tényleges működé-
si tevékenységtől függően e területen elért fél centes költségcsökkentés éves
szinten több tízezer dollár megtakarítást jelenthet. Ez igaz abban az esetben
is, ha az egyik tényezőre (pl.: az elektromos energiára) többet költünk, ugya-
nakkor, ezzel az egyéb közüzemi díjakat csökkentjük.

Nem szabad megfeledkezni az olyan egyéb költségekről sem, mint pél-
dául a környezetvédelmi díjak.

A legfontosabb kérdés végül pedig az, hogy az új elosztó központ révén
képes-e a vállalat nagyobb ügyfélkört kiszolgálni, illetve nagyobb piaci része-
sedést elérni.

Az ingatlanpiac elemzése
Az előzőekben folytatott elemzést ki kell terjeszteni az ingatlanpiacra is.

Az elsődleges kérdés, hogy kínálnak-e eladásra, üzleti vállalkozásunknak
megfelelő épületet, területet. Általában igaz az a megállapítás, hogy olcsóbb
megoldás egy meglévő ipari épületbe telepíteni a leendő elosztó központot,
mint egy zöldmezős beruházás keretében kiépíteni azt. És ami még fonto-
sabb, az elosztó központ előbb kezdheti meg tényleges működését, ha fel-
használjuk a már meglévő infrastruktúrát.

A következő kérdés az, hogy megfelelő-e a rendelkezésre álló terület
nagysága. Ez a kérdés akkor is felmerül, ha az adott ingatlan már beépített, és
akkor is, ha csak üres telekről van szó. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell
venni a vállalkozás jövőbeni várható növekedését is.

A megfelelő ingatlan kiválasztásában fontos szerepet játszik a közleke-
dési lehetőségek vizsgálata is. Melyik a leendő vállalkozás szempontjából a
legfontosabb közlekedési mód? Vannak-e elérhető közelségben megfelelő
közutak, autópályák a központ üzemeltetéséhez?

A terület közműellátottsága szintén alapvető fontosságú. Egy közművek
nélküli terület ugyan nem akadálya a beruházás megvalósításának, de az
elektromos, víz-, és gázszolgáltatás megléte csakúgy, mint a minimális úthá-
lózaté nagymértékben segíti a beruházás megvalósítását.

Meg kell vizsgálni, hogy a földterület és az azon álló épületek felhasznál-
hatók-e a tervezett céloknak megfelelően. Létezik-e a területre érvényes ható-
sági rendelkezés, vagy környezetvédelmi előírás, amely korlátozhatja a vállal-
kozás tevékenységét? Ha igen erről feltétlenül tájékozódni kell.

Mentes-e a terület a környezetszennyezéstől, nem működött-e korábban
a területen például festék- vagy szárazelemgyártás. Ez esetben ugyanis a te-
rületet meg kell tisztítani a szennyező anyagoktól, de ennek többletköltségeit
általában senki nem akarja vállalni.



Az ingatlan tulajdonviszonyairól feltétlenül tájékozódni kell. Ismert-e a
tényleges tulajdonos, él-e még az értékesítési ajánlat? Nem áll-e több önálló
telekből a kiszemelt terület, ill. nincs-e több tulajdonosa?

Fontos kérdés, hogy megfelelő-e az eladásra felkínált földterület, illetve a
rajta álló ingatlanok ára. Figyelembe kell venni azt is, hogy a tulajdonosok a
leendő elosztó központ sikerében bízva felverhetik az ingatlan árát. Ez a té-
nyező annál fontosabb minél több tulajdonosa van az ingatlannak.

Végül pedig arról is tájékozódni kell, hogy milyen pénzügyi támogatásra
jogosult a terület vásárlója. Milyen szövetségi, állami, illetve helyi támogatáso-
kat vehet igénybe a terület lelendő tulajdonosa? Ezzel kapcsolatban ne feled-
kezzünk meg a területen közüzemi szolgáltatásokat nyújtó vállalatokról sem.

Ha a fenti kérdéseket mind megvizsgáltuk, és összehasonlítottuk a lehet-
séges telephelyek költségeit, csakis ezek után jelölhetjük ki a tervezett elosztó
központ végleges telephelyét.

A döntést jól meg kell fontolni, mivel az esetleges tévedésért éveken ke-
resztül nagy árat kell fizetni.

 (Fülöp Tibor)
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