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Korszerű árufogadás 
 

Mindenki ismeri az árufogadó rakodóhelyeken kialakuló forgalmi dugók gondját. Ennek orvoslá-
sára kétféle megoldás kínálkozik: az egyik helyi (vagy ha úgy tetszik tüneti) kezelésként a rakodó-
helyek átalakítását helyezi előtérbe, a másik az intelligensebb szabályozásban, szervezésben látja a 
siker titkát. Az eredményt alighanem a két módszer kombinált alkalmazása hozhatja meg. Az aláb-
biakban mindkettőre találhatunk példát: hogyan javíthatjuk az áruátvételt anyagátrakó övezetek 
kialakításával, illetve egy belső negyedik fél (logisztikai szolgáltató) létrehozásával. 

 

Tárgyszavak: árufogadás; rakodóhely; félpótkocsi; targonca; fejlesztés; logisztikai szolgáltató; 
negyedik fél logisztikai szolgáltató (4PL); Amerikai Egyesült Államok; Németország. 

 
Anyagátrakó övezetek Bonyolult kölcsönhatások 

  
Az ellátási lánc logisztikai rendszerében a jöve-
delmezőséget jórészt hatékonyság révén lehet elér-
ni. Az ellátási lánc hatékonysága iránti igény növe-
li az anyagátrakó övezet jelentőségét: az anyagát-
rakó övezettel kapcsolatos kihívások sosem voltak 
olyan jelentősek, mint manapság.  

Az anyagátrakó övezetet olyan szelepként foghat-
juk fel, amelyik a rendszerből ki- és oda beáramló 
javak sebességét szabályozza. A piaci verseny 
szempontjából a rakodóhely termelékenysége 
alapvető követelmény. Amennyiben az anyagáram-
lás folyamatos, akkor nincs késés, kevés a baleset, 
megakadályozható a termékek sérülése, a határidők 
betarthatók és az ügyfelek elégedettek.  

 
Az üzemi terület és a beszállító, valamint kiszállító 
járművek közötti anyagmozgatás látszólag egysze-
rű folyamata a valóságban nem is olyan magától 
értetődő. Bonyolult kölcsönhatások érvényesülnek 
az alábbi szempontokból: 

 
Az anyagátrakó övezet a behajtási tereptől a szállí-
tási, vételezési és kezelési terekig tart. Régebben 
sokan leegyszerűsítve, ezt az övezetet tartották a 
rakodóhelynek. Azonban az anyagátrakó övezet 
ma már ennél sokkal több. Ennek megfelelően sok 
gondot vet fel, ugyanakkor új megoldásokra kínál 
lehetőséget az üzemmérnöknek. 

 
• tehergépkocsi-forgalom az üzemen belül, körül 

és a rakodóállomás megközelítésekor, 
• anyagmozgató járművek, 

 32



Tanulmánytár * Ellátási/elosztási logisztika 
 
 

• a legkülönbözőbb típusú pótkocsik és vontatók, 
• változó rakományok és rakomány-összetételek, 
• rakodóhelyek kapunyílásai, 
• a rakodóhelyek berendezéseinek megválasztása, 
• biztonsági kérdések kezelése. 
 
 
Megváltoz

k. 

ott körülmények 
az Amerikai Egyesült Államokban 
 
A közúti teherszállítás irányzatai 
 
Az újabb irányzatok a közúti teherszállításban is 
erőteljesen érvényesülnek. Az utánfutó-konstruk-
ciók fizikai változásai messzemenően befolyásol-
ják a szállítmányok fogadásának és továbbításának 
hatékonyságát. Mindenekelőtt az utánfutóméretek 
növekedésének irányzatára kell tekintettel lenni. A 
legnagyobb befogadóképesség érdekében a félpót-
kocsik falai is vékonyabbak lettek. Egyes esetekben 
a belső hasznos tér szélessége eléri a 101 hüvelyket 
(≈ 257 centiméter). 
 
Egyes félpótkocsiknál kisebb gumiabroncsokat 
vezettek be. Ezzel is növelni akarják a hasznos 
belső térfogatot. Az ilyen gumiabroncsok alkalma-
zásakor az utánfutószekrény magassága 15–20 
centiméterrel megnövelhető, ugyanakkor a jármű 
teljes magassága változatlan marad. Ezenkívül 
egyre több utánfutónak van pneumatikus rugózása. 
Ez csökkenti a szállítmányok sérülését és növeli az 
utánfutó élettartamát, ugyanakkor a be- és kirako-
dásnál – amikor az emelőtargonca ki- és befelé 
halad – a rakodóhelyen több centiméterrel is meg-
változhat a rakterület magassága. 
 
A teherátrendezés gondjai 
 
Ahogy a félpótkocsik méretei növekedtek, a szállí-
tók a teher átrendezésével igyekeztek kihasználni a 
nagyobb hasznos tehertérfogat előnyeit. A 102 

hüvelyk (259 centiméter) belső szélességű félpót-
kocsik lehetővé teszik, hogy a 48 × 40 hüvelyk 
(122 × 102 centiméter) alapterületű rakodólapok 
90 fokos elfordításával megnöveljék a hasznos 
teher súlyát. Ha a rakodólapokat kétemeletes for-
mában, kettős elfordítással (egymás mellett két, 90 
fokban elfordított sor) rakodják, a teljes hasznos 
terhelés 12 rakodólappal növelhető. 
 
Függetlenül a félpótkocsik szélességétől, egyes 
szállítók a rakodási ciklusok számának csökkenté-
se (és ezzel az időmegtakarítás) miatt a teljes 
szélességet kitöltő áruelrendezés lehetőségét 
kívánják kihasználni. A teljes szélességű rakomány 
fa-, vagy műanyag-rakodólapon továbbítható. Az 
autóiparban arra is van lehetőség, hogy a terméke-
ket különleges szállítókereteken továbbítsá
 
A tehergépkocsik, a pótkocsik és a terhek változá-
sai javíthatják a szállítás hatékonyságát. Azonban 
az anyagátrakó övezetben szűk keresztmetszetet is 
okozhatnak. 
 
Az összhang hiánya 
 
Sok rakodóhely túl kicsi, vagy nem rendelkezik a 
jelenlegi szállítmánynagyságok és a különböző 
utánfutó-konstrukciók rakodásához szükséges be-
rendezésekkel. Ehhez még az is hozzájárul, hogy 
az új rakodóhelyek kialakításakor elavult adatokat 
alkalmaznak a magasságra, a szintmagasság-
kiegyenlítő lemez méretére és terhelhetőségére, 
valamint az ajtónyílás mérete és az ajtótömítés 
szempontjából. Ennek következtében a rakodóhe-
lyen nincs meg az összhang, ami végső soron 
fennakadásokat idézhet elő az ellátási láncban. 
 
Az ajtók nagysága 
 
Vizsgáljuk meg egy olyan, 259 centiméter széles 
utánfutó beállását egy hagyományos rakodóra, 
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Káros következmények amelyik teljesen ki van töltve kétszeresen elfordí-
tott, 122 centiméter széles rakodólapokkal. Továb-
bi jellemző méret a jelenlegi rakodóhelyeken ren-
delkezésre álló, leggyakrabban 244 centiméter 
széles ajtó, műanyaghab-szigeteléssel. A rakodóla-
pok széltében teljesen kitöltik az utánfutót. Így 
gyakorlatilag semmi manőverezési lehetőség nincs. 
Az emelőtargonca az első terhet az utánfutószek-
rény végéről csak úgy tudja eltávolítani, ha azt 
teljesen egyenesen kihúzva sikerül kiemelnie. Ez 
azonban nehézségbe ütközik, mert a habszigetelés 
és az ajtóperem útjában van a kiemelendő teher-
nek. 

 
Amennyiben a rakodótér nincs összhangban a kor-
szerű követelményekkel, csökkenhet az ellátási 
lánc hatékonysága és jövedelmezősége. 
 
A termék károsodása 
 
Nem ritka, hogy a termék károkat szenved, amikor 
az emelőtargoncának nem megfelelő méretű ajtó-
nyíláson keresztül, vagy meredek szintkiegyenlítőn 
kell haladnia, ami a teher felütköződését és szét-
hullását idézheti elő. A veszteség jóval több lehet, 
mint magának a károsodott terméknek az értéke. 
Sok iparágban a megrendelő nem tűri a rakodóla-
pok vagy dobozok sérülését. Ilyenkor nem egysze-
rűen kártérítést követel, hanem ellenszolgáltatást 
igényel a kicserélt áruért és az anyagmozgatási 
többletmunkáért. 

 
De még ha nincs is ajtószigetelés, a falsík valame-
lyik oldalon akadályozhat, ha csak nem sikerült a 
gépkocsivezetőnek centiméteres pontossággal be-
állnia. Amennyiben az emelőtargonca nem tudja az 
első kirakodásra váró sorból eltávolítani a terhet, 
kézi erővel kell ezeket a rakodólapokat kiemelni, 
ami idő- és pénzveszteséget jelent. 

 
Egyesült államokbeli élelmiszeripari szervezetek 
szerint az élelmiszer-kiskereskedelemben, egyedül 
2000-ben, az éves 2,4 milliárd dolláros forgalom 
1%-át tette ki a károsodott termékek értéke. Az 
eladhatatlan termékek teljes értéke a nettó haszon 
8,56%-ának felelt meg.  

 
Szintkülönbség 
 
Még jobban bonyolítja a helyzetet, ha ugyanez a 
tehergépkocsi alacsonyabb gumiabroncsokat hasz-
nál, mert ebben az esetben az utánfutó rakfelülete 
10–15 cm-rel a szokásos 1,2–1,3 méteres rakodási 
szint alá kerül. Ekkor az emelőtargonca sem lehet 
egy szintben a rakfelülettel, hanem annál alacso-
nyabban van. Miután közvetlenül nem férhet hozzá 
a rakodólaphoz, sok idejébe kerül, míg ki tudja 
emelni az első rakodólapot. 

 
Késés a termelésben és a szállításban 
 
A percrekész (JIT) termelési viszonyok között az 
utánfutók be- és kirakodása rendkívül költséges 
lehet. Amennyiben nem lehet akadálytalanul hoz-
záférni a szállítmányhoz, elkerülhetetlen a termelé-
si folyamat lelassulása. 
 

 Munkaigény 
A helyzet még nehezebbé válik, amikor kétszere-
sen elforgatott és kettős rétegben elhelyezett rako-
dólapokat kell kirakni. Ekkor a felső tehersor nem 
tud ütközés nélkül átférni az ajtónyíláson, tehát 
gyakorlatilag elkerülhetetlen a kézi kirakodás. 

 
Amennyiben a nem megfelelő méretű ajtónyílás, a 
kiálló ajtószigetelés, vagy a rakodótér fala miatt 
nem lehet a teherhez emelőtargoncával hozzáférni, 
kézi rakodásra van szükség.  
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Rakodótéri berendezés meghibásodása 
 
Az emelőtargoncák nagyon igénybe veszik a rako-
dási szintkiegyenlítő lemezeket és idő előtti meg-
hibásodásukat okozzák. A rakodólapok szélei le-
téphetik az ajtószigetelést, amikor szűk ajtónyílá-
son „küzdik át magukat” a targoncák. A rakodóla-
pok terhének ütközése begörbítheti vagy eltörheti 
az ajtókat. 
 
Az építmény károsodása 
 
Amennyiben az emelőtargoncák túl szűk felületen 
keresztül tudnak csak a teherhez hozzáférni, káro-
kat okozhatnak a rámpa oldalfalaiban. A hátrálás 
közben a fal sarkába ütköző emelővillás targonca 
az építmény szerkezetét megrongálhatja, ami eset-
leg nagy javítási költséget igényelhet. A rakodótéri 
ütközőt az utánfutó erős felütközése megrongálhat-
ja vagy teljesen letörheti. 
 
A pótkocsi meghibásodása 
 
Amennyiben a kettős szinten felrakott, vagy más 
oknál fogva magas terhek fölött kevés a szabad tér, 
a teher beleütközhet az utánfutó tetejébe. A teher 
felütközése a pótkocsi oldalfalán is károkat okoz-
hat. Az utánfutó falának benyomódása, vagy egy 
merevítő tartó törése az utánfutó egész szerkezetét 
meggyengítheti. 
 
Túl nagy szállítási költségek 
 
Bármilyen késedelmes átrakodás gyorsan növelheti 
a gépkocsivezető várakozási költségeit. 
 
Munkahelyi sérülések 
 
Az első rakodólapsor kézi kirakodása a dolgozókat 
emelésre és meghajlásra kényszeríti, ami hátsérü-
lést okozhat. Az emelőtargonca vezetője hát-, vagy 
nyaksérülést szenvedhet, amikor járműve kiálló 

peremfal sarkába ütközik vagy amikor meredek 
szintkiegyenlítő felületen kell gyorsan hátrálnia és 
emiatt felütközik. 
 
Sajnos mindezek a problémák sokszorosan éreztet-
hetik hatásukat egy jól összehangolt ellátási lánc-
ban, amelynek minden pontjában alapvető köve-
telmény az akadálytalan anyagáramlás. 
 
 
A szabad anyagáramlás feltételei 
 
Az anyagátrakó övezet hatékonyságának biztosítá-
sa bonyolult feladat, azonban a megoldás kézen-
fekvő. Döntő fontosságú a rendszer intelligens 
kialakítása. A berendezések tervezésekor figye-
lembe kell venni a korszerű félpótkocsikat és a 
teherelrendezést.  
 
A folyamatos és termelékeny rakodást elsősorban a 
berendezések elrendezése, a rakodótér helyzete és 
szerkezete befolyásolja. Hasonlóképpen fontos a 
rakodótér berendezéseinek helyes megválasztása. 
A leglényegesebb szempontok: 
 
Hosszabb és szélesebb 
rakodótér-szintkiegyenlítők 
 
Az emelőtargoncák a nagy befogadóképességű 
utánfutókon még a legnagyobb terhekhez is teljes 
szélességben, nyílegyenesen kell, hogy hozzáfér-
hessenek. A szokványos szintkiegyenlítők 2,4 mé-
ter (8 láb) hosszúak és 1,8–2,1 méter (6–7 láb) 
szélesek, ami esetleg nem elegendő a feladat el-
végzéséhez. Ahhoz, hogy minden teherhez, még a 
rakodó szint alatt is akadálytalanul hozzá lehessen 
férni, legalább 2,59 méter (8,5 láb) széles szintki-
egyenlítőről kell gondoskodni, mert így lehet elke-
rülni az ütközést az oldalfallal. A rakodótér 3–3,6 
méteres hossza biztosíthatja a kis emelkedést a 
rakodó szintnél alacsonyabb rakfelületű utánfutó 
esetében.  
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A tehergépkocsi szintkiegyenlítője A lágy anyagból készült védőburkolatok felhaszná-
lásával elkerülhetők a hagyományos, merev keretes 
védőburkolatok hátrányai, amelyeket az iránytól 
eltérve hátráló targoncák megrongálhatnak, vagy 
tönkretehetnek. Az oldalfüggönyös megoldások 
gumi hurkokkal rögzíthetők az utánfutón és ezzel 
teljes mértékben védenek az időjárás hatásától. 

 
Az egészen alacsony fekvésű félpótkocsik kiszol-
gálásához esetleg nem elegendő a 3,6 méter hosz-
szú, rakodótéri szintkiegyenlítő. Ilyen esetekben a 
teherjármű szintkiegyenlítője tudja a trélert köny-
nyen és biztonságosan a rakodószintre emelni. 
Ezzel kiküszöbölhető az oldalfalhoz ütközés és egy 
szintben hajtható végre a rakodás. A korszerű te-
hergépkocsi-szintkiegyenlítők könnyen felszerel-
hetők és egyszerűen kezelhetők. Rakodás után a 
félpótkocsinak csak kis magasságról kell vissza-
süllyednie eredeti helyzetébe. 

 
Törhetetlen rakodótéri kapuk 
 
Ideális körülmények között a kapukon az ütközés 
hatását kivédő szelvények vannak. Ha ezeknek a 
lapoknak az emelőtargonca nekiütközik, egyszerű-
en leválnak, majd könnyen visszaerősíthetők. Az 
ilyen típusú kapuk felhasználása csökkenti az üzem 
állásidejét és a karbantartási költségeket. 

 
Hidraulikusan működtetett 
szintkiegyenlítő 
 

 A mechanikusan vagy pneumatikusan működtetett 
szintkiegyenlítőkkel szemben a hidraulikus válto-
zat bármilyen rakodási helyzetben követni tudja a 
pótkocsi rakodási szint alatti, vagy fölötti rakfelü-
letének magasságát. A mechanikusan működtetet-
tel szemben nem lépnek fel mechanikus meghibá-
sodási gondok és ergonómiai problémák. A bizton-
sági támasz zavaró hatása is megszüntethető, pedig 
ez gyakran megakadályozza a pneumatikus válto-
zatot abban, hogy eredményesen illeszkedjen a 
tréler alacsony rakfelületéhez. 

Teljesen önműködő járműbiztosítás 
 
A járműbiztosítási rendszernek teljesen automati-
kusan kell megoldania a helyezést, a rögzítést és 
oldást, valamint figyelmeztető fényjelzések műkö-
dését. Az önműködő járműbiztosítás a rakodásnál 
előforduló balesetek lehetőségét is csökkenti. Al-
kalmazása közvetlenül kifizetődik, mivel növeli a 
targoncavezető önbizalmát, és ezzel fokozza a telje-
sítményt. Hosszú távon javítja az egész üzem haté-
konyságát és optimálja a rakodó időkihasználását.  
 Teljes hozzáférést biztosító, 

környezeti hatások elleni védelem A biztonsági szempontok fontossága 
  
Az időjárás hatásával szemben jó védelmet nyújt a 
habszivacs rakodótér-szigetelés, azonban esetleg 
nem illeszkedik minden utánfutómérethez. Emiatt 
akadályozhatja a teher átszállítását a tréler ajtónyí-
lásán. Viszont az egyszerű védőburkolatok csupán 
súrlódnak az utánfutó oldalfalán, ugyanakkor haté-
kony szigetelést biztosítanak anélkül, hogy akadá-
lyoznák a teher mozgását. 

Minden üzemben követelmény a biztonsági előírá-
sok betartása. A dolgozót a gyorsaság érdekében 
sem szabad veszélynek kitenni. Távlati gondolko-
dásra van szükség. 
 
A biztonság és a termelékenység között szoros 
kapcsolat érvényesül. Ha a targoncavezető tudatá-
ban van annak, hogy munkakörülményei biztonsá-
gosak, termelékenysége növekszik. Bármilyen  
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baleset, járjon az személyi sérüléssel, vagy csupán 
a termék meghibásodásával, anyagi veszteség. A 
jól megtervezett anyagátrakó övezet biztonságos és 
termelékeny. 
 
Az a helyes stratégia, ha okosan megválasztjuk a 
rakodótér szerkezetét és korszerű berendezéseit. Ez 
viszonylag gyorsan megtérül és tartósan, megbíz-
hatóan amortizálódik. 
 
 
Belső 4PL 

l. 

 
A németországi Metro cég 1995-ben választás elé 
került, hogy az árufogadásban uralkodó káoszon 
szokványos vagy innovatív eszközökkel legyen-e 
úrrá. Más szavakkal, arról kellett döntenie, hogy a 
kereskedelmi logisztika elterjedt eszközeit válassza 
– azaz készletező raktárak vagy átrakodó közpon-
tok segítségével csak a tüneteket kezelje –, vagy 
hatoljon a problémák gyökeréhez és megkísérelje 
az eddigi árufolyamot megtartani, az áruátvételben 
azonban intelligensebb szabályozást alkalmazni, 
csoportosítani és összehangolni? A cég az utóbbit 
választotta és az ellátási láncban alkalmazott rend-
szerirányítás mellett döntött. Adottak voltak az 
alábbiak: 
 
• több mint 150 teherautó érkezése naponta; 
• teherautó-érkezésenként átlag 3,13 rakodólap; 
• az első szállítások 80%-a 1 rakodólapig terjedt; 
• több mint 250 csomag naponta. 
 
Az áruk státuszából könnyen következtethetünk a 
logisztika koordinációs problémáira. A megrakott 
teherautók torlódása, mindenekelőtt a drámaian 
magas tőkelekötés miatt a koordináció teljes hiá-
nyának a jele. A problémák a mindennapokban úgy 
fogalmazódtak meg, hogy „Visszafordulok, és 
holnap újra megpróbálom!”, „Pedig mára biztosra 

ígérték a reklámárukat!”, „Hol marad a hirdetési 
anyag?” vagy „Három órát kellett várni egy vacak 
rakodólap kirakodására…”. 
 
A szemlélet 180 fokos fordulatára volt szükség: a 
logisztikát a raktárüzletektől kiindulva a for-
rás/szállítók irányában kellett átalakítani. 
 
Új szervezeti egység 
 
Néhány évvel ezelőtt a Metro több mint 8000 be-
szállítója több mint ezer különböző szolgáltatót 
alkalmazott. A Metro szempontjából minden be-
szállító és az általuk megbízott szolgáltatók mint-
egy „fekete dobozban” működtek. A Metro egyik 
szolgáltatóval sem állt szerződéses viszonyban, 
úgy hogy gyakorlatilag nem volt befolyása az ellá-
tási lánc alakításába, csak passzív résztvevőként 
csatlakoztak ahhoz. 
 
A vállalat naponta küzdött a rakodóhelyek problé-
májával és az ebből következő rengeteg kézi admi-
nisztrációval. A hibakeresés a reklamációk feldol-
gozásával és a tényleges szállítási határidők értéke-
lésével foglalkozott. Ezt a kiinduló állapotot kellett 
megváltoztatni, egy olyan rendszer kifejlesztésé-
vel, amely a jövőben a feladatokat szabványosítja 
és összehangolja. 
 
Az volt a feladat, hogy a Metro hagyományosan 
nagyon elszigetelten működő terjesztési vonalainak 
teljes szélességére közös szervezeti egységet lehes-
sen találni. Ehhez egy megbízható külső szolgálta-
tót kellett keresni, mely végre tudja hajtani a szük-
séges irányítási változtatásokat. A logisztikai fo-
lyamat hatásköre mellett különösen bonyolult 
irányítási kérdések léptek fe
 
Megoldásként sem belső forrás (insourcing), sem 
külső szolgáltató (outsourcing) nem jöhetett szóba. 
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A Metro-hálózaton belül azonban azokat a régió-
kat, ahol nagyszámú forrás és felvevő található, 
néhány összeköttetéssel kapcsolnak egymáshoz. 
Az összehasonlíthatatlanul magasabb küldési for-
galmon kívül a Metro megoldásának lényeges elő-
nye, hogy a hálózat minden közlekedési irányban 
feltölthető. 

Úgy döntöttek, hogy egy közbekapcsolt „negyedik 
fél logisztikai szolgáltatót” (4PL) hoztak létre egy 
logisztikai rendszerközpont alakjában, amelyet a 
rendszer- és folyamattervezés minden felhatalma-
zásával elláttak. A szervezet – a Metro MGL 
Logistik GmbH – jogi önállósága hangsúlyozza a 
logisztika jelentőséget a Metro-csoporton belül. 

  
Hálózati felépítés A rendszer további erőssége, hogy nagyobb a (kü-

lönösen jelentős költségekkel járó) elszállítási és 
kézbesítési teljesítmény („első, illetve utolsó mér-
föld”). Így jóval több áru mozgatható, mint a szál-
lítók saját darabáru-hálózatával. Összességében 
valamennyi MGL-rendszer forgalma évente mint-
egy 11 millió rakodólap és tízmillió csomag. 

 
Az MGL rendszere lényegesen különbözik az 
egyéb kereskedelmi szervezetek általános gyakor-
latától. A központi és a regionális raktárak szintjén 
a készletek az üzemgazdaságilag szükséges legki-
sebb mértékre, például az importáruk pufferolására 
redukálhatók.  

A legfontosabb változások  
 Speciális logisztikai követelmények miatt kivételt 

képeznek a Warenhaus AG bevásárlóközpont rak-
tárai. A szállítók és az üzletek közötti árufolyam 
túlnyomó része köztes tartalékok nélkül, csomó-
pontok hálózatán halad keresztül, amelyek tömörí-
tik és feldolgozzák az üzletek rendeléseit. 

Az MGL üzleti elgondolásának sikeres megvalósí-
tásához lényeges feltétel a kiválasztott szállítók 
logisztikai átalakítása. A szállítók atomizált elosz-
tási logisztikáját az MGL integrált logisztikájává 
kell átalakítani. 
  
Ez természetesen nem megy súrlódásmentesen. Az 
átalakítás kihívja az ipar „ideologikus halogató 
magatartását”. Az ipar hatalmi ambíciókkal vádolja 
a Metro-t, aminek az az oka, hogy a vállalat sze-
retné irányítani az ellátási láncot. Ezt a tulajdoni 
állapot változásának is lehet nevezni és ezt Német-
országban problematikus véghezvinni. Ebből adó-
dik az ipar reakciója. 

Ez a rendszer jóval előnyösebb, mint az iparválla-
latok szállítási hálózatai. Az MGL logisztikai rend-
szere jelenleg egyedül Németországban szűken 
számítva 4000 szállítót köt össze több mint 1700 
szolgáltatóval. Az öt megbízott rendszerszolgálta-
tóval az MGL abban a helyzetben van, hogy a fő 
folyamatoknál legnagyobb részben csak néhány 
összeköttetést kell szerveznie. 

  
Az ipar tényleges elosztási költségeit intenzív viták 
során határozták meg. Ezt a „költségegyenértéket” 
az átalakítás időpontjától kezdve a Metro-nak fizet-
ték. Az ipartól az egyedi kibocsátókig irányuló 
szállítás tervezését és szabályozását a Metro ettől 
az időponttól kezdve rendszerszolgáltatóival szoros 
kooperációban végezte. Alapvetésük, hogy a részt-

Az ipari vállalatok elosztó rendszereikben általá-
ban néhány kevéssé versenyképes forrást kötnek 
össze nagy számú felvevővel. A saját termékellátás 
területén a visszaszállítások nem elegendők az 
egyenletesen borított hálózat kiépítéséhez és a 
továbbiakban a tapasztalatok szerint ritkán végzik 
azokat a saját elosztó rendszerükön keresztül. 
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vevő vállalatok egyike se szenvedjen anyagi hát-
rányt. 
 
A szabályok betartásának állandó figyelése és a 
közös optimálás útján állandó javulási folyamat 
indult meg. Ez gyakran tartósan elősegítette a ter-
mékek minőségi javulását is a beszállítóknál. Ezzel 
párhuzamosan a beszállítók csökkenthették is ad-
minisztratív költségeiket, mivel például a reklamá-
ciós arány szállítási rendszerenként mintegy 10–
25%-kal lett kevesebb. 
 
Üzemgazdasági hatások  
 
A MGL-koncepció mint „belső 4PL” intelligens, 
rugalmas és skálázható hálózati tervezésével, 
amely az addigi hagyományos gondolkozási és 
cselekvési irányokat teljesen átalakította, jelenté-
keny megtakarításokat tett lehetővé.  
 
A darabáru-rendszerben a Metro MGL az átlagos 
szállítási mennyiséget egy rakodólapról jelenleg egy 
teherautó-megállásnál mintegy 30 rakodólapra 
emelte. Csomagok esetében egy szállítási folyamat-
nál a csomagok száma 10-ről 180-ra emelkedett. 
 
A teherautók jobb kihasználásához kapcsolódó 
sűrítés máris magas többletértéket hozott létre. 
Majdnem ilyen fontos, hogy a teherautók állásideje 
is rövidebb lett a kirakodásnál. Ennek hatására 
csökkentek az olyan közvetlen költségek, mint a 
vezetők bérköltségei és az energiaköltségek. Csök-
kentek a szállítók kiesett forgalmából adódó al-
kalmi költségek is. 
 
Az alkalmi költségek figyelembe vétele nélkül az 
állásidő csökkenésének területén a Metro éves meg-
takarítása mintegy 80 millió euróra becsülhető. Ösz-
szességében az eddig elért, csak a szállítások cso-

portosítása és az állásidő csökkentése révén létrejött 
költségmegtakarítás körülbelül 150 millió euró. 
 
Üzemgazdasági szempontból nézve a Metro lénye-
ges eredményhez juthat abból, amit piaci verseny-
ben rendszervezető és folyamatalakító funkciójából 
vív ki magának. Ez a nyereség mérlegszerűen kimu-
tatható és nem független mellékszámítások szabá-
lyozzák. Az MGL ezzel az eredménnyel tartósan 
erősíti a Metro versenypozícióját. 
 
Az MGL-koncepció megvalósításával a szolgálta-
tások szintje jelentősen javul. Az árufelvételi fo-
lyamatok lényegesen meggyorsíthatók az eladótér-
ben korábban uralkodó átlapoló logisztikai és áru-
sítási folyamatok egyidejű kiegyenlítésével. 
 
Ökológiai hatások  
 
Az üzemgazdasági hatásokból következik, hogy a 
teherautó megérkezése és az áruk átadása között 
kevesebb idő telik el, mint korábban. Ha jobban 
tervezett az áruátvétel, hatékonyabban dolgoznak a 
munkások is. Most már nem fordulhat elő, hogy az 
órányi várakozás után a gépkocsivezető visszafor-
dul azokkal az árukkal, amelyekre a Metro-nak 
sürgősen szüksége lenne. Az igen megbízható szál-
lítási folyamatidők, az érkezési idő egyezetése és 
nem utolsó sorban a Metro rendszerszolgáltatóinak 
a Metro rakodóhelyein élvezett elsőbbsége oda 
vezetett, hogy a fióküzletek munkatársainak igen 
ritkán kell a teherautók érkezésére várakozni.  
 
A meghatározott érkezési idő előírásai és a várako-
zó teherautósorok csökkentése javította az áruk 
hozzáférhetőségét az eladóhelyek polcain.  
 
Árufajták szerint a hozzáférhetőség 2–7%-kal ja-
vult, és jelentősen csökkent a kár- és reklamációs 
arány is. Az üzletek jobb ellátása rövid időn belül 
jobb szolgáltatói minőséget eredményezett. 
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Összességében a Metro rendkívül rövid távolságo-
kat és jó összeköttetéseket valósított meg a be- és 
kirakodó helyek között. A nagy térbeli sűrűség 
hatását erősíti a koncepció hatalmas egyesítő hatá-
sa úgy, hogy a ki nem használt rakodótér-kapacitás 
és az üresjárat kivételt jelent. A környezetet az 
alábbi tényezők tehermentesítik: 
 
• rövidebb a teherhez viszonyított szállítás 

(km/t), 
• csaknem teljesen kihasznált tehergépkocsik, 
• nincsenek üresjáratok, 
• rövidebb állásidők (járó motorral vagy anélkül). 
 
Ez arra mutat, hogy a modern logisztikai koncep-
ciók sikeres megvalósítása és a környezet kímélése 
összeegyeztethető célokat jelentenek. Az intelli-
gens rendszerek hatékonyan és tartósan járulhatnak 
hozzá a forgalom csökkentéséhez. Az eredmények 
egy további, környezetkímélő szállítási lehetőség 
használatát is felkínálják: a vasútét. 
 
A rendszervezetés változása  
 
A Metro MGL koncepciójával kérdésessé tette a 
túlhaladott sémákat, ezáltal szükségszerűen „meg-
zavarta” a szerepek magától értetődővé vált meg-

osztását a szállítók és a kereskedők logisztikája 
között. Mint „belső 4PL” a logisztikai folyamatter-
vezésre és az ellátási lánc irányítására összpontosí-
tott és az operatív hálózati üzem teljes területét a 
nagy teljesítményű szolgáltatóknak adta át. A 
Metro tudatosan nem avatkozott be a napi diszpo-
zícióba. Az áruáramlást a szolgáltatókkal együtt 
dolgozták ki. A szállítási útvonalat végül az MGL 
piaci partnerei bírálják el, akik a teljes szállítási 
volument ismerik. 
 
A gazdasági vezető szerint sok partikuláris érdeket 
kellett legyőzni, mind az ipar oldalán, mind a saját 
vállalaton belül. Az eredmény azonban azt mutatja, 
hogy a koncepció már nemcsak újságcikkekben, 
hanem a gyakorlatban is ésszerűen működik. 
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