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Könyvlogisztika 
 
 

Sokak szerint az egyik legnehezebben elosztható termék a könyv. Anyagmozgatása és tárolása sem 
könnyű. A legtöbb kiadó elosztójában sok „cím”, azaz sokféle könyv van, amelyeket a telep raktá-
rában cikkszámonként (SKU) kell külön tárolni. A tankönyveket ugyanolyan pontossággal kell ke-
zelni, mint a népszerű könyveket, a bestsellereket, amelyeknél viszont általában jóval nehezebbek, 
ami látszik a táskájukat vonszoló iskolásokon is. Akkor milyen lehet naponta 100 000 könyvet 
mozgatni? Az alábbiakban egy amerikai és egy német cég példáján követjük végig a könyv útját a 
raktárból az olvasóig (hogy ne a csúnya „fogyasztó” kifejezést használjuk). 

 

Tárgyszavak: könyv; raktározás; magasraktár; rádiófrekvenciás azonosítás; vonalkód; raktárirányítás; raktári rendszer; 
elektronikus kereskedelem; targonca; komissiózás; csomagolás. 

 
Könyvelosztó központok 
 
Egyesült Államok 
 
A McGraw-Hill kiadó ashlandi (Ohio) új könyvel-
osztó központjában valóban napi százezer könyvet 
mozgatnak meg. A modern automatizált elosztó 
központ 99,5%-os pontossággal dolgozik, és 
ugyanakkora létszámmal, a hagyományos köz-
pontnál háromszor többet teljesít. Ebben nagy sze-
repe van a cég saját elgondoláson alapuló raktár-
irányítási rendszerének (WMS), amely épp olyan 
könnyedén talál rá egy ritka, néhány példányban 
meglévő könyvre, mint egy jól ismert tankönyvek-
kel teli kartondobozra. Az elosztó központ forgal-

mának 60%-át, éppen a szeptemberi iskolakezdés 
miatt, nyáron bonyolítja le. A rendszer egyik fő 
gépe a kétoldalas csúszósarus osztályozó, amely-
nek egyik oldala a bontott dobozos megrendelések 
összeállítását szolgálja, a másik pedig a bontatlan 
dobozos megrendeléseket irányítja a kiszállító 
rámpa megfelelő helyére. A rendszer nagyban 
megváltoztatta a korábbi kézi munkát. Ha a dolgo-
zók tökéletesen kiismerik, akkor néhány hónap 
alatt eléri a 100%-os teljesítményt. 
 
Betárolás a magasraktárba  
 
A termékek zöme rakodólapon érkezik. Mindegyik 
rakományra azonosító vonalkódot tesznek, amelyet 
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1. Mindig a bontatlanul elszállítandó rakodóla-
pokkal kezd. Ezeket az átadóállomásra viszi, 
ahonnan a rakodólapokat emelővillás targon-
cák közvetlenül a kirakodó rámpa kijelölt he-
lyére szállítják. A komissiózás befejezése után 
a megüresedett raktárpolcok – lehetőség szerint 
teljes, ugyancsak gépi – feltöltése következik. 

letapogatóval olvasnak be a raktárirányítási rend-
szer memóriájába. Minden cikkszámnak, amelyik 
még nem fordult elő a raktárban a rendszer megál-
lapítja a térfogatát és megméri a tömegét. Naponta 
átlag két teherautó érkezik, mintegy 800 dobozolt 
készletegységből álló ázsiai könyvszállítmánnyal. 
A konténerekből a rakodómunkások a kartondobo-
zokat kézzel szedik ki, vonalkódot ragasztanak rá 
és rakodólapokra teszik.  

 
2. Miután ezzel kész van, kiszedi azokat a meg-

bontandó rakodólapokat, amelyekből majd az 
egészdobozos megrendeléseket állítják össze. 
E megbontandó rakodólapokat a raktárfolyosók 
végén lévő szállítmányozó állomásnál rakja le. 
Itt a rakodólapokat dobozokra bontják, a dobo-
zokat emelőtargoncával a szállítógéphez vi-
szik. Ott megrendelőazonosító címkét ragasz-
tanak azokra. A szállítógép a dobozokat a 
csúszósarus osztályozóra hordja, az pedig a 
szállítási útvonal szerinti rakodólapos rakomá-
nyokat képző helyre juttatja. A rendszer egy 
rakodólapra, az útirány és megrendelők szerint, 
a lehető legtöbb dobozt rakja fel. A kiszedés 
befejezése után a megüresedett raktárpolcok-
nak, a lehetőség szerinti teljes, ugyancsak gépi 
feltöltése következik. 

 
A rakodólaphoz odaáll az emelőtargonca, a targon-
cás készülékkel leolvassa a vonalkódot, amiből 
megtudja, hogy a rakományt melyik raktárfolyosó 
előtti gyűjtőterületre szállítsa. A gyűjtőterületen a 
magasraktári emelőtargonca felveszi a rakományt, 
vezetője gépének vezérlőpultjába táplálja a vonal-
kódot, mire a rendszer rádiófrekvencián (RF) meg-
adja neki, hogy a rakományt a magasraktár 118 
000 helye közül melyikre tegye. A magasraktár 
keskeny folyosós. Állványrendszere tömör aljú 
rakodólaptároló és drótbevonatos aljú doboztároló 
polcokból áll. A magasraktári emelőtargoncát a 
közlekedő folyosó padlójába fektetett villamos 
jeladó vezeték irányítja a cikkszám számára kije-
lölt raktári polchoz, amelyre a targoncás behelyezi 
a rakományt, és a polcon lévő nyilvántartási szá-
mot betáplálja a rádiófrekvenciás egységbe, amivel 
igazolja, hogy a rakomány a kijelölt helyre került. 

 
3. Ezután a magasraktári emelőtargonca a drótal-

jú polcokról a megbontandó dobozok kiszedé-
séhez kezd, a rádiófrekvenciás vezérlőpult uta-
sításai szerinti sorrendben. Minden dobozra 
címkét tesz, amikor leveszi a polcról, és azokat 
a kijelölt helyen lerakja. Innen egy emelőtar-
gonca a címke által megjelölt átmeneti tároló 
polcokra teszi a dobozokat, és a címke számá-
nak betáplálásával nyilvántartásba adja a mű-
veletet. A kitárolás befejezése után a megüre-
sedett raktárpolcok a lehetőség szerinti teljes, 
ugyancsak gépi feltöltése következik. 

 
Komissiózás  
 
A rendszer ezután nyilvántartásba veszi a polcokon 
tárolt cikkelemeket, s a rendelések alapján elkészíti 
a komissiózási és a feltöltési menetrendet. Először 
mindig a régebben berakott cikkszám kiszedésére 
ad utasítást. A szállítmányok összeállítása úgy 
indul, hogy a magasraktári emelőtargonca, a vezér-
lőpultjára kapott rádiófrekvenciás jelek szerinti 
helyekről elkezdi kiszedni a cikkelemeket.   
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4. Ezt követően a magasraktári emelőtargonca a 
megrendelőnek bontatlanul elszállítandó dobo-
zokat címkézi, kiszedi a polcokról. Innen eme-
lővillás targonca a szállítógéphez hordja, a 
csúszósarus osztályozóra, az pedig a címkéjük 
szerinti kirakodó rámpára juttatja a dobozokat. 
A kitárolás befejezése után a megüresedett rak-
tárpolcok a lehetőség szerinti teljes, ugyancsak 
gépi feltöltése következik. 

 
5. Most jön a többféle könyvből álló megrendelé-

sek összeállítása az átmeneti tároló polcokra 
rakott megbontandó dobozokból (3. szakasz). 
A raktárirányítási rendszer megadja, hogy a 
megrendeléshez milyen térfogatú doboz kell. A 
kiterített dobozfélék közül a kezelő a megadott 
méretűt kiválasztja, dobozzá hajtogatja, rárakja 
a bele kerülő könyveket feltüntető címkét. A 
kész dobozba egy másik dolgozó belerakja a 
közeli átmeneti tároló polcokon lévő könyve-
ket, majd a dobozt a gravitációs görgősorra to-
vábbítja, amely mentén belerakják az ottani 
polcokról szükséges további könyveket is. In-
nen a doboz a csúszósarus osztályozóra kerül, 
és ha még más helyről is kell bele könyv, akkor 
az osztályozó 13 terelője közül valamelyik ép-
pen arra a helyre irányítja. Ha a megrendelés 
nagyon sokféle könyvből áll, akkor a doboz 
többször is átmegy az osztályozón. Ha az ösz-
szes könyv benne van, akkor a dobozt a sza-
lagmérleg megméri, a súlyát az előírttal össze-
veti. Ha az eltérés 100 grammnál nagyobb, ak-
kor a dobozt az osztályozó ellenőrzésre a mi-
nőségbiztosító munkahelyre küldi. A csúszó-
sarus osztályozó egyébként, a cég minőségbiz-
tosítási programjának megfelelően, a szállít-
mányok 10%-át rendszeresen ideirányítja.  

 
6. Mérés után a dobozokat lezárják, de előtte a 

nem teljesen teli dobozokba térkitöltő anyagot 

raknak. A lezárt dobozokat a csúszósarus osz-
tályozó kitároló oldala a 15 kirakodó rámpa 
megfelelő helyére küldi, amelyek közül kettő a 
csomagküldő, a többi pedig a rakodólap-
összeállító hely. Ezután a kész rakományokat a 
szállító teherjárművekre teszik. 

 
Az elosztótelep szokás szerint 24 órán belül teljesí-
ti a megrendeléseket, és bár még felfutási időszak-
ban van, működése már hatékony. Menetrend sze-
rint folyamatosan teljesíti a megrendeléseket, terv-
szerű megelőző karbantartás mellett zökkenőmen-
tesen mérsékelt munkabérköltséggel üzemel.  
 
A könyvek további útját az óceán innenső partján 
követjük, egy német e-kereskedelmi cég példáján. 
 
Európa  
 
A Weltbild csomagküldő cég katalógusok, leány-
vállalatai és az internet segítségével a 2002-es 
üzleti évben több mint egymilliárd eurós forgalmat 
bonyolított le. Százalékosan a legnagyobb mértékű 
növekedés az e-üzletekben ment végbe (74 millió 
euró). A sikerhez okvetlenül szükséges a megfele-
lően kialakított logisztika. Egy svájci csomagoló-
gép-gyártó cég már évek óta szállít megfelelően 
kialakított dobozokat a könyvek, CD-k és ajándék-
cikkek komissiózására. 
 
2001 májusában helyezte üzembe a Weltbild új 
logisztikai központját Augsburg-Lechhausenben. A 
110 milliós beruházás a legnagyobb volt a cég 
eddigi történetében. 65 millió DEM-be került a 
teljesen automatikus magasraktár és annak techni-
kai berendezése.  
 
A csomagküldő kereskedelem folyamatos növeke-
dése során nőnek a tartalékkal és készlettartással 
kapcsolatos követelmények. Augsburgból évente 
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mintegy 14 millió csomagot küldenek el, amelyek 
majdnem 80 millió részből állnak. Minden tizedik 
könyv, amelyet a német nyelvterületen eladnak, 
áthalad az új logisztikai központon. A logisztikai 
központban mintegy 55 ezer könyveket, zenei fel-
vételeket, videókat és egyéb cikkeket tartalmazó 
rakodólap foglal helyet. Egyszerre 19 teherautó 
képes ki- és berakodni. Az áruérkeztetésnél és a 
kiadásnál az emberé az uralkodó szerep. A rakodó-
lapokat azonban teljesen automatikusan helyezik a 
magasraktár 34 méter magas és 100 méter hosszú 
polcaira. Elektronikusan szabályozott állványki-
szolgáló eszközök közlekednek az acélállványok 
között, és a teljes rakodólapot a számára kijelölt 
helyre vontatják. Gazdátlan áru nincsen, minden 
felismerhető a címkéje révén, a leolvasó berende-
zések minden mozgást regisztrálnak. A számítógép 
valamennyi tárlóhely kapacitását ismeri, megkü-
lönbözteti a tartót a rakodólaptól, és ezáltal össze-
gezi ugyanazon árucikk különböző készleteit. A 
könyvek, zenei felvételek és videók megfelelő 
tartalékát éppúgy szabályozza, mint a sürgős ren-
delések rangsorolását. A logisztikai központból, 
ahol 110 képzett munkás dolgozik, egyes cédék 
ugyanúgy eljutnak az egyéni vevőhöz, mint teljes 
rakodólapnyi könyvek a nagybani vásárlókhoz. 

A papírdoboz-összeállító és a lezáró között egy 
csomagolóállomás helyezkedik el, ahol behelyezik 
az előkészített rendelést. A megtöltött papírdobo-
zokat a lezárás előtt automatikusan címkével látják 
el. Tartalmukat áthaladás közben egy szkenner 
ellenőrzi. Lezárás után a dobozokat Caljan telesz-
kópos szállító veszi át és közvetlenül a készenlétbe 
helyezett járműhöz viszi. 
 
Korábbi berendezések  
 
A Weltbild kiadócsoport az első három Tray-
Formert már 1992-ben üzembe helyezte augsburgi 
elosztó központjaiban. Két évvel később még egy 
ugyanilyen típusú gép társult hozzá. 1997-ben 
újabb üzemet alakítottak ki két további SWF ké-
szülékkel felszerelve – itt mindenekelőtt nagy 
megrendelésekkel foglalkoztak. Az átállítás tarto-
mánya valamennyi gépnél 260x240x70 mm-től 
390x540x340 mm-ig terjed, és jelenleg mintegy 14 
dobozformára vannak berendezve és programozva. 
A 100 mm-nél magasabb dobozok úgy vannak 
kialakítva, hogy belül a termékek elkülöníthetők és 
rögzíthetők legyenek. A maximális sebesség a 
doboz nagyságától függően percenként 16-24 da-
rab. A doboz magasságának átállítása (azonos 
alapterület mellett) másodpercnyi sebességgel tör-
ténik. Ha cserélni kell a formátumot, az átállítás 3-
4 percet vesz igénybe. Minden gépet naponta átla-
gosan hétszer állítanak át. A teljes hozam 16 órás 
munkanapot számítva mintegy 80–100 000 meg-
töltött tálca. A számoló állása a különböző munka-
helyeken 6 és 20 millió közötti értékeket mutat. 

 

Csomagolás 
 
A közelmúltban Augsburgban további, kis mennyi-
ségekhez alkalmas csomagolóvonalat létesítettek a 
legmodernebb szállítási technikával a legkisebb 
térre szorítkozva. Részei egy kézzel állítható SWF 
Tray-Former papírdobozokat hajtogató csoma-
golókészülék és SWF zárószerkezet, amellyel a 
megfelelő tető automatikusan felnyitható és lera-
gasztható. A legnagyobb sebesség percenként 30 
doboz, az átlagos kihasználás óránként 1400. A 
készüléket a hitzkirchi SWF Machinery gyártja és 
szállítja. 

 
Az összeállított dobozokat közvetlenül adják át a 
szállítórendszernek, ahol kódolják és továbbszállít-
ják azokat a komissiózásra. A komissiózás kézzel 
történik: a tálcák közel 3,5 km hosszúságú szállító-
szalag-rendszeren jutnak a csomagoló állomáshoz, 
ahol a kódolásnak és kísérő cédulának megfelelően 
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könyveket, CD-ket, játékokat stb. raknak azokba. 
A megtöltés után a címet tartalmazó etikettet 
automatikusan ráragasztják. A hullámpapírból 
elkészített fedelet kézzel helyezik fel, a lezárt do-
boz automatikus szállítással kerül az irányítószám 
alapján a megfelelő postai konténerbe. 
 
Értékesítés az interneten 
 
A kiadónál az előző üzleti év 1,075 milliárd eurós 
forgalmából a központra 720 millió, a leányválla-
latokra és részlegekre 355 millió euró esik. A fel-
használók növekvő árorientációja („Aldi-hatás”), 
újabb örvendetes növekedést jelentett Németország 
legnagyobb könyv- és médiakereskedőjének. 70% 
feletti piaci ismertségével a Weltbild mint kedvező 
árakat és programot ajánló cég már nem titkos tipp 
az olvasóknak és médiavásárlóknak. Csak Német-
országban több mint tízmillió vevő részesítette 
előnyben a vállalatot a médiavásárlás terén az el-
múlt üzleti évben.  
 
Az e-boltokkal a vállalat tavaly 74 millió eurós 
forgalmat bonyolított le, ami az előző üzleti évhez 
képest 30% növekedést jelent. Az internet révén a 
vállalat egyre több új vevőt szerez. 
 
A Weltbildplus könyvkereskedő lánc jelenleg 238 
saját, illetve koncessziós partnerek által üzemelte-
tett leányvállalatot foglal magába Németországban, 
Svájcban, illetve Ausztriában. A lánc kiépítése a 
tavalyi üzleti évben a müncheni Hugendubel 

könyvkereskedéssel együtt a terveknek megfelelő-
en zajlott. 
 

 
Csomagküldő piac Svájcban 
 
A mintegy 1,9 milliárd svájci frankot kitevő ár-
bevételével a svájci fogyasztói csomagküldő 
kereskedelem sikeresen őrizte meg piaci hely-
zetét a kiskereskedelemben. Ez az eredmény két 
ellentétes folyamatra vezethető vissza. Egyrészt 
ismételten csökkent a ruházati, textil- és cipő-
szegmens forgalmi árbevétele, ennek következ-
tében tovább csökkent az ágazat függése ettől a 
szektortól. Másrészt azonban a szabadidőszek-
torban tevékenykedő cégek (könyvek, audio, 
videó) növekvő forgalmat élveznek. A csomag-
küldő kereskedelem részesedése a kiskereske-
delemben 2,37%. Az internetes eladások 5-ről 
6%-ra nőttek. Ezáltal lelassult a tendencia az 
előző évhez képest, amikor 2,8-ről 5%-ra nőtt 
ez az arány. 
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