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Balogh János1, Séllei Ferenc2 

ELGONDOLÁS 
A HADFELSZERELÉS ÚJ RENDSZERŰ TÁROLÁSÁRA

  

Absztrakt 
A katonai logisztika vezetői által régóta áhított – reményeink szerint a 
Központi Logisztikai Bázis (KLB) részeként – megvalósulni látszó 
Központi Raktár kialakítása, az „áttárolás” végrehajtása3 komoly elő-
készítő, tervező, szervező munkát igényel. A hadfelszerelés jelentős 
részének átvitele, képletesen szólva, a középkorból az újkorba, egy 
sor, az egész honvédséget érintő logisztikai előkészítést (nyilvántar-
tás, vonalkód) igénylő feladat. Írásunkban a raktárra, raktározásra 
koncentrálva arra szeretnénk rámutatni, hogyan lehet közelíteni egy-
máshoz a tárolandó anyag mennyiségét a leendő raktár méreteihez. 
Minél inkább belemegyünk a részletekbe, annál világosabban fogjuk 
látni, hogy a részletek megismerésének, az aprólékos tervezésnek 
kimondottan komoly gyakorlati haszna van.     
 
Kulcsszavak: logisztika, raktár, tárolótér kapacitásszámítás, raktárte-
rület kihasználtsága, raktártérfogat kihasználtsága, tárolási mód, ma-
gas rendszerű raktár, hadfelszerelés 

Bevezetés 

Célunk egy olyan tanulmány elkészítése, amely közérthető módon, 
lépésről-lépésre haladva mutatja be, hogyan javasoljuk több ezer rak-
                                                 
1  Balogh János nyá. mk. ezredes, legutóbbi beosztása: HM Fejlesztési és Logisz-

tikai Ügynökség, anyagi-technikai- és közlekedési igazgatóhelyettes.  
E-mail: balogh.janos@hm.gov.hu 

2  Séllei Ferenc nyá. ezredes, legutóbbi beosztása: MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság, gazdasági főnök. E-mail: sellei.ferenc@mil.hu 

3  A „Központi Raktár” és az „áttárolás” szavakat a honvédelmi szervezetek 2016. évi fő 
célkitűzéseinek és fő feladatainak, valamint a 2017-2018. évi tevékenysége fő iránya-
inak meghatározásáról szóló 3/2016. (I. 22.) HM utasítás (hatályát vesztette 
2017.03.31-én) tartalmazta. A 2018. 03. 31-ig érvényben lévő, a honvédelmi szerve-
zetek 2017. évi feladatainak, valamint a 2018-2019. évi tevékenysége fő irányainak 
meghatározásáról szóló 64/2016. (XII. 22.) HM utasítás, „az MH központi készlet tá-
rolási rendszere átalakítása”-ként említi. 
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lapnyi, több ezer m2-nyi polcon tárolható, illetve több ezer m2-nyi föl-
dön tárolandó hadfelszerelés elhelyezését egy adott méretű – a ké-
sőbbiekben szükség esetén bővíthető – magas rendszerű, maximum 
10 m belmagasságú raktárhelyiségben. 

A hangsúly az „adott méretű” raktárhelyiségen van. Vagyis adva 
van egy raktár, amit meg kell tölteni anyaggal. A kihívás abban rejlik, 
hogy a hadfelszerelés mennyiségét kell a raktárhoz igazítani, nem 
fordítva. Nyilvánvalóan a tárolóhely-szükséglet nem fog megegyezni 
a tárolandó hadfelszerelés mennyiségével, így a végrehajtóknak kell 
alkalmazkodni a lehetőségekhez. A viszonylag pontos tervezéshez 
megítélésünk szerint alapvetően két dolog szükséges: 1. legyünk tisz-
tában a tárolandó hadfelszerelés mennyiségével, tárolási feltételeivel 
és a prioritásokkal (ez a szükséglet), 2. legyünk tisztában azzal, hogy 
mi az („adott méretű”) raktár kapacitása (ez a lehetőség). 

Ha ez a két adat megvan, akkor a szükséglet és a lehetőség vi-
szonylag megfelelő pontossággal közelíthető egymáshoz.  

1. A szükséglet meghatározása, avagy a tárolandó had-
felszerelés felmérése 

Kulcskérdés a tárolandó hadfelszerelés mennyisége és milyensége. 

1.1. Alapkoncepció 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a tárolandó hadfelszerelés felmérésére 
vonatkozó sokszor elrendelt feladat az elmúlt évtizedekben soha nem 
hozott egzakt eredményt. Nyilvánvalóan azért nem, mert aki a felmé-
rést végeztette, végezte, a mindenkori tárolási előírások szerint gon-
dolkodva (mást nem is tehetett volna) rendelte el, hajtotta végre a 
feladatot. Az sem volt igazán tiszta, hogy a meglévő vagy a minden-
kori készletképzési elveknek megfelelően megalakítandó hadfelsze-
relést kell-e felmérni. 

A közelmúltban általunk megtervezett és közvetlenül irányított, a 
központi készletben meglévő hadfelszerelés felmérésére irányuló 
feladat – reményeink szerint – pontos eredményt hozott. Az összes 
adat ismeretében, azok elemzésével, értékelésével az eddigieknél 
jóval pontosabban meghatározható a hasznos terület és hasznos tér-
fogat szükséglete.  
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Az alapkoncepciónk az alábbi volt: 

 
1. Gondolkodjunk korszerű, a nemzetgazdaságban már alkalma-

zott raktár-technikai és raktár-technológiai megoldásokat tartal-
mazó magasraktározási rendszerű raktárban, alapvetően rak-
lapra helyezhető, dobozolt, csomagolt egységrakományokban.  

2. Határozzuk meg az egységrakományok elhelyezésére szolgáló 
elemek (raklap, konténer, polcok) méreteit, a tárolási magasság- 
és súlyhatárokat.  

3. Mérjük fel a hadfelszerelést anyagcsoportonként, anyagfajták-
ként.  

3.1.  Ehhez adjuk meg a hadfelszerelés alapadatait (megne-
vezése, mennyisége, 1 db-nak a tömege).  

3.2.  Adjuk meg a csomagolóanyag (tárolóláda, doboz) mére-
teit (hosszúság, szélesség, magasság, tömeg). 

3.2.1. Ha a hadfelszerelés csomagolt, illetve csoma-
golható, adjuk meg a valós csomagolóanyag 
méreteit;  

3.2.2. Ha nem csomagolt, nem is csomagolható, vagy 
a tárolási szabályok szerint szabadon kell tárol-
ni, mérjük meg az adott hadfelszerelést, és en-
nek méreteit alkalmazzuk egyfajta virtuális cso-
magolóanyagként. 

4. A hadfelszerelés és a csomagolóanyag méreteinek ismeretében 
számoljuk ki a területet, térfogatot, tömeget és egyéb szükséges 
adatokat. 

5. A számított értékek elemzésével tegyünk javaslatot a tárolás 
módjára: raklapon, polcon vagy földön tárolandó.  

6. Kérjük be az adott hadfelszerelés tárolási feltételeire vonatkozó 
legszükségesebb adatokat, továbbá az adatrögzítő adatait.   

 
Az alapkoncepció rögzítése után nyilvánvaló volt, hogy a vég-

eredmény egy több ezer tételes adathalmaz lesz, amelyet csak egy 
megfelelő adatbázis-kezelővel lehet rögzíteni, nyomon követni és 
elemezni. Ennek tudatában az MS Access Visual Basic platformján 
elkészítettünk egy olyan programot, amely lehetővé teszi a bevitt ada-
tok értékelését, elemzését, és javaslatot ad az optimális tárolási for-
mára.  
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1.2. Raktárkapacitás meghatározása MS ACCESS programmal 

Minden 3 dimenziójú anyaghoz, eszközhöz, készlethez stb. hozzá-
rendelhető egy olyan mérőszám, amivel meghatározható annak a 
terület-, és/vagy a térfogat-szükséglete. Ehhez a legtöbb esetben 
egyet kell tenni: a hadfelszerelést – vagy ténylegesen vagy elmélet-
ben – bele kell helyezni egy téglatestbe (hívjuk egyszerűen doboz-
nak), és meg kell határozni annak méreteit. 

A doboz méretadatait ismerve, könnyen kiszámolható annak a tér-
fogata, melynek ismeretében meghatározható, hogy egy adott helyre 
(pl. raklapra, polcra) mennyi fér el belőle. 

A doboz méretadatai alapján az is meghatározható, hogy mely 
hadfelszerelés tárolható pl. raklapon (súly-/mérethatár), mely hadfel-
szerelés tárolható pl. állvány nélkül, halmozás nélkül. 

A program néhány fontosabb előnye: 
 a szükséges INPUT adat mennyisége 1-1 hadfelszerelésre 

vonatkozóan rendkívül csekély (1. ábra – Adatbevitel – Admi-
nisztráció, Hadfelszerelés, Csomagolóanyag, Egyéb adat); 

 az adatbázis-kezelő csak olyan adatokat kér be, amelyek a 
raktárvezetők által ismertek; 

 az alapadatok helyes bevitele után azonnal egy sor olyan 
adatot biztosít (1. ábra - Adatelemzés – Javasolt Tárolási 
Mód), amely manuálisan csak nehézkesen számítható – sok-
sok hibalehetőséggel (pl. mértékegység-átszámítások); 

 a táblázat javaslatot ad az adott hadfelszerelés raktárban tör-
ténő elhelyezési módjára vonatkozóan; 

 két azonos elhelyezési mód esetén (pl. raklap is és polc is) 
gyors döntés hozható, mert a szükséges adatok azonnal lát-
hatók és összehasonlíthatók (pl. raklap-mennyiség, polcterü-
let stb.); 

 a beiktatott ellenőrző pontokkal, kötelező adatokkal, hibaüze-
netekkel az adatok helyessége/helytelensége azonnal kiszűr-
hető; 

 számtalan beépített szűrési lehetősége révén képes egyedi 
vagy összesített kimutatást, kimutatás-diagramot, táblázatot, 
jelentést raktárra, anyagnemre, tárolóhelyre stb. megjeleníte-
ni, kinyomtatni.  
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1. ábra. A program adatbeviteli felülete 

1.3. A program alkalmazása az MH ARB esetében 

A helyesen bevitt adatok alapján az adatbázis-kezelő precíz tároló-
tér kapacitásszámítást képes végezni: 

- minden olyan helyen – így természetesen az MH ARB elsősor-
ban darabárus raktáraiban is –, ahol viszonylag nagy mennyisé-
gű azonos cikkcsoportú hadfelszerelés van tárolva; 

- ahol a tárolt hadfelszerelés-féleségek nagy mennyiségű azonos 
méretű tárolódobozokban, ládákban, egységcsomagokban van-
nak tárolva; 

- polcra helyezhető hadfelszerelésre vonatkozóan; 
- egyedi jellemzővel rendelkező hadfelszerelésre vonatkozóan 

(lásd 2. ábra). 
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2. ábra. Alapadatok felülete a tárolótér-igény számításához  

A kijelölt szervezetekre vonatkozó raktárkészlet-felmérés előkészí-
tése 2015. február 20-tól március 25-ig, a felmérés végrehajtása 
2015. június 30-ig, az adatok értékelése, elemzése július 15-ig tartott. 

 A helyszíni bejárások, segítségnyújtások során a gyakorlatban is 
láthattuk a régóta ismert gondokat, kiemelve azt, hogy az MH jelenle-
gi tárolási rendszerét mind a központi, mind a csapat tagozatban a 
rendelkezésre álló nyilvántartási rendszer határozza meg. A jelenleg 
alkalmazott ESZKÖZ programrendszer, a raktári nyilvántartások sok 
éves lemaradásban vannak a korszerű, vonalkódon alapuló, hálózat-
ban működő nyilvántartási rendszerekkel szemben. A hadfelszerelé-
seken nincsenek a nemzetgazdaságban már régóta alkalmazott és 
nélkülözhetetlen kódok (vonalkód, RFID), így a raktárban való megta-
lálásukat az állandó helyen való tárolás, a más anyagoktól való teljes 
fizikai elkülönítés biztosítja. Ez a rendszer a tárolótér kihasználása 
szempontjából rendkívül gazdaságtalan. Nem egy helyen láttuk, hogy 
egy szabványos tárolópolc kapacitását mindössze 8-10%-ban hasz-
nosítják. A keresendő anyag beazonosítása, a konkrét tárolóhely 
megtalálása a raktáros felkészültségén múlik.  

A mi koncepciónk szerinti felmérés egy alapvetően raklapállvá-
nyos, magasrendszerű, korszerű informatikai rendszerrel támogatott, 
vonalkódon alapuló nyilvántartási rendszerrel ellátott raktárépület 
megvalósításának figyelembe vételével készült. A felmérés eredmé-
nyei kizárólag akkor és úgy fogadhatók el, ha feltételezzük a vonal-
kódon alapuló informatikai rendszer meglétét, valamennyi hadfelsze-
relés vonalkóddal történő ellátását.  

Hangsúlyozzuk, hogy a vonalkódok létrehozását és konkrét anya-
gokhoz rendelését meg kell előznie az MH anyagai teljes profiltisztí-
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tásának és kodifikációjának4. Ezután lehet megkezdeni a vonalkódok 
anyagokhoz való logikai hozzárendelését, majd ezt követően lehet 
megkezdeni a vonalkód-címkék rögzítését az adott anyagra. A cso-
magolást és a vonalkód-rögzítést még az anyagok jelenlegi, eredeti 
tárolóhelyén javasolt végrehajtani, és az anyagokat csak ezt követő-
en célszerű az új rendszerű raktárba átcsoportosítani. Az átcsoporto-
síthatóság időpontja tehát alapvetően függ a vonalkódok kialakításá-
tól, rögzítésétől és az új informatikai rendszerbe való bevitelétől. Az 
anyagok raktárba történő betárolásáig tehát van tennivaló bőven.  

Megítélésünk szerint a felmérés sikerét alapvetően két dolog hatá-
rozta meg. Az egyik, hogy a végrehajtó állomány a teljes felmérés 
alatt megfelelő szakértelemmel, lelkiismeretesen állt a dolgokhoz. A 
másik, hogy a feladat minden szinten jól előkészített, világos tenniva-
lókat tartalmazott. A feladat végrehajtáshoz szükséges hardver (né-
hány helyen hiányzott a megfelelő kapacitású számítógép), de legfő-
képp a végrehajtó állomány részére biztosított szoftver gyakorlatilag 
egy olyan sablont jelentett, amelynek kitöltése, megfelelő tartalommal 
történő feltöltése még a gyakorlatlanabb felhasználó részére sem 
jelentett gondot. Természetesen mindemellett a hadfelszerelés, a 
csomagolóanyagok meg- és lemérése meglehetősen időigényes és 
nagy odafigyelést igénylő feladat.   

2. A lehetőségek számbavétele, avagy a tárolótér kapa-
citásának vizsgálata 

Mielőtt elkezdenénk a tárolótér-kapacitás vizsgálatát, röviden is-
mertetjük nagybani elképzeléseinket. 

2.1. Nagybani elgondolás 

Az új rendszerű raktárba nem a jelenlegi tárolási rendszerben, ha-
nem korszerű és gazdaságos tárolási technikának és technológiának 
megfelelően terveztük a meglévő központi logisztikai hadfelszerelé-
sek tárolótér szükségletét. A tervezésnél figyelembe vettük a nem-
zetgazdaságban már alkalmazott raktár-technikai és raktár-
technológiai megoldásokat. A raktár kialakítását egy, az anyagokat 
raklapokon tároló, magas-állványos, korszerű informatikai rendszerrel 
támogatott raktárépület megvalósításával képzeljük el. 
                                                 
4  Ezt a megállapítást az elmúlt tíz évben készített összes Központi Logisztikai 

Bázisra (KLB) vonatkozó tanulmány tartalmazta. 
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Az új raktárban csak azon anyagok tárolását tervezzük, amelyek a 
korszerű tárolási rendszerben gazdaságosan tárolhatók, az MH ré-
szére még hosszú ideig szükségesek, nem sorolhatók az inkurrencia 
körébe. Ebben a rendszerben az anyagok tárolásának lehetőségei:  

 
2.1.1. Raklap-állványos tárolás 
 

A hadfelszerelés közvetlenül szabvány raklapon (3. ábra) a saját 
vagy egyéb csomagolóanyagban (doboz, láda, keret, rekesz stb.) 
helyezkedik el, a raklappal együtt mozgatható. 

A raklapokat egymás mellé egy sorba helyezzük; az egy sorban 
egymás mellett lévő raklapok optimális száma – figyelemmel az 1. 
pontban leírt felmérésből adódó súlyhatárokra, a tartógerenda teher-
bírására, valamint a gazdaságosságra5 – 3 db. 

Egy állványsoron – úgynevezett szinteken, figyelemmel a rakat-
magasságokra – 4-5 raklapot helyezünk el egymás felett. Két ilyen 
raklap-állványsort hátoldalukkal közvetlenül egymás mellé helyezünk, 
így az állványsorok mindkét oldalról targoncával rakodhatók. Az áll-
ványsorok között hosszában és keresztben is az anyagmozgató gé-
peknek közlekedő utak szükségesek. A raklapokon olyan anyagokat 
helyezünk el, amelyek csomagolása vagy teherbírása megengedi az 
egymásra rakodást, amelyek halmozhatók. 

 

 
3. ábra. A szabványos EU raklap méretei 

                                                 
5  Lehetne 4, 5 raklap is, de ahhoz szükségtelenül túlméretezett, robusztusabb, 

nehezebb, drágább tartóoszlopok, keresztgerendák szükségesek. 
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2.1.2. Polcos tárolás 

A raklap-állványok legalsó szintjén javasoljuk a raklapok méretével 
egyeztetett méretű polcok kialakítását. Itt az olyan anyagokat tároljuk, 
amelyek csomagolása vagy teherbírása nem engedi meg az egymás-
ra halmozhatóságot. Ilyen polcokon tervezzük azon nagyon kismére-
tű, apró alkatrészek elhelyezését is, amelyeket jelenleg fiókrendsze-
rekben tárolunk. Ezek a fiókrendszerek a polcokra áttehetők. A víz-
szintes polcelemekből álló tárolóhelyen az anyagok kézierővel rakod-
hatók.  

2.1.3. Állvány nélküli, nem halmozható (ÁNNH) tárolás 

Ez elképzelésünk szerint a csomagoló eszközökben vagy azok 
nélkül lévő anyagok padlószintre rakását jelenti. Ebben az esetben az 
anyagok vagy csomagoló eszközük teherbírása vagy egyéb szakmai 
szempontok nem engedik meg az egymásra rakást. Az ilyen tárolású 
anyagokat – a lehetőségek függvényében – a raklap-állványok legal-
só szintjén javasoljuk elhelyezni, így elkerülve a felettük lévő tér ki-
használatlanságát.  

2.1.4. Állvány nélküli, halmozható (ÁNH) tárolás  

A raklapokon a túlsúly és/vagy a nagy méretük miatt túlnyúló, 
azokra gazdaságosan el nem helyezhető anyagokat állványok nélkül, 
közvetlenül a raktár padlóján javasoljuk elhelyezni. Az anyagok cso-
magolása (ládák, fadobozok, konténerek) vagy szerkezetük teherbí-
rása megengedi a szakmai előírások szerinti egymásra rakást több 
sorban és oszlopban, általában 5 m magasságig. 

2.2. A lehetőségek számbavétele 

Fogalmaink szerint a „tényleges tárolóterület” alatt az áruval lefed-
hető „hasznos”, valamint az egyéb elemeket (közlekedő utak, oszlo-
pok, lépcsők, korlátok stb.) magukba foglaló, úgynevezett „kiegészítő” 
területeket értjük. 

A tanulmányban említett egyéb funkcióhoz köthető területeket „ki-
szolgáló terület”-nek hívjuk. Ezek: az árufogadó, árukiadó, komissió-
zó, rakodóhelyek, a szociális helyek, irodák, illetve egyéb helyiségek. 

A raktárkapacitás vizsgálata során egy (általunk elképzelt méretű) 
raktár alapterületéből indulunk ki. Ebbe helyezzük bele az elméleti 
(hasznos), illetve a valóságos (tényleges) tároló területet. Bemutatunk 
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egy általános érvényű és pontos számítási metodikát a tényleges tá-
rolóterület állványrendszerrel történő optimális kialakítására vonatko-
zóan. Ezt követően, az így létrehozott tényleges tárolási terület adata-
it felhasználva kiszámítjuk és megvizsgáljuk a teljes raktárra vonatko-
zó főbb paramétereket. Végül a számítási metodikát átültetjük egy 
számláló táblázatba (MS Excel), és a megfelelő input adatokkal lehe-
tővé tesszük a többféle opció szerinti adatkinyerést. Ahhoz, hogy a 
számított adatok ne csak számok formájában legyenek láthatók, az 
MS Excel Visual Basic platformján írtunk egy olyan programkódot, 
amely lehetővé teszi a bevitt adatok szerint számított főbb paraméte-
rek méretarányos, vizuális megjelenítését. 

2.3. A raktár alapterülete 

Figyelemmel a raktárak alapvető funkcióira, így a mozgatásra, il-
letve a tárolásra, megállapíthatjuk, hogy az alapterület megválasztá-
sának igen nagy jelentősége van, hiszen ehhez kell igazítanunk a 
tárolóterületet, figyelemmel a kiegészítő területekre. Nem mindegy, 
hogy mondjuk a csarnok tele van-e vasbeton oszlopokkal vagy nincs 
is oszlop, esetleg csak néhány. Nem mindegy, hogy a tényleges táro-
lótér kialakítását egy négyzet alapú vagy pl. egy igen hosszú, de vi-
szonylag keskeny alapterületű raktárépületben kell elvégezni. A haté-
konyság, illetve a raktár gazdaságos működésének biztosítása érde-
kében elsődleges szempontként kell kezelni az anyagmozgatási tá-
volságok kialakítását, az áruáramlás folyamatosságának biztosítását. 
Ez utóbbi érdekében figyelni kell arra, hogy jobb, "ha hosszabb távú 
mozgásokat kell végezni, mintha sok kicsi anyagkezelési ciklus és 
rövid távolság összegeként áll elő ugyanaz a mozgás." Szem előtt 
kell tartani azt is, hogy „a raktári folyamatok irányításakor a hosszabb 
raktári mozgások preferáltak. Ha már az áru egyszer elindult, azt ér-
demes mozgásban tartani egészen addig, amíg végső állomására 
nem ér."6  

Ez csak néhány kiragadott jellemző, melyeknek figyelmen kívül 
hagyása nem várt eredményt okozhat. Tekintettel arra, hogy nekünk 
adott raktármérethez kell igazodni, arra kell törekednünk, hogy ezt a 
méretet a lehető leggazdaságosabban kihasználjuk, ezzel együtt a 
raktár legyen működőképes.  

 
                                                 
6  Gelei Andrea: A vállalati logisztikai rendszer kitüntetett eleme a raktár - folyamat 

alapú megközelítés (Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi kar 
81. sz. Műhelytanulmánya 2007. július) 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

21 

2.4. Állványrendszer kialakítása 

Magasrendszerű raktárról lévén szó, a fő tárolási mód a raklap-
állványos tárolás.  

A továbbiakban bemutatunk egy általánosítható, pontos számítási 
metodikát abból a célból, hogy bármilyen méretű tárolóterületre vo-
natkozóan képesek legyünk az állványrendszerrel történő kialakítást 
optimalizálni. Más szóval, képesek legyünk számításokkal alátámasz-
tott adatokkal meghatározni, hogy adott területre vonatkozóan mennyi 
a maximálisan elhelyezhető raklapok száma, mi az a határ, ameddig 
el lehet menni annak érdekében, hogy a maximális raktár terület- és 
térfogat-kihasználtsági mutatókat elérjük. 

Ehhez első lépésként szükséges az állványok méreteinek tanul-
mányozása (4. ábra).  

2.4.1. Állványok méretei: 

Áthidaló (tartó- / keresztgerenda) hossza 2,7 m 
Tartóoszlop(ok) szélessége  0,08 m 
Szimpla raklapsor szélessége  1,2 m 
Hézag két raklapsor között  0,2 m 
Közlekedő folyosók szélessége  2,8 m 

 
 

 
4. ábra. Az állványok egy célszerű elhelyezése 
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2.4.2. Modul tervezése 

Az állványos rendszerben modulokat terveztünk. A „Modulok”, mint 
legkisebb tárolási egységek megértését igen fontosnak tartjuk, hiszen 
ezek határozzák meg mindazt, ami miatt egy raktárt megépítenek. A 
modulokból tevődik össze a tényleges és a hasznos tárolási terület, 
ezek mennyisége határozza meg a raklapok számát; végső fokon a 
moduloktól függ az, hogy mekkora lesz az adott raktárt jellemző alap-
mutatószám: a raktárterület, valamint a raktártérfogat kihasznált-sági 
foka. 

A modul egy változatát, annak kialakítását és alapméreteit az 5. 
ábra mutatja – felülnézetből. Az egyértelmű beazonosítás miatt itt 
tisztázzuk, hogy az ábrán jelölt ’a’ oldalt a továbbiakban modulszé-
lességnek fogjuk hívni (jelölése: ModulW), a ’b’ oldalt pedig modul-
hossznak (jelölése: ModulH). A raklapsorok ’a’ oldallal határolt része 
a raklapsor szélessége, a ’b’ oldallal határolt része pedig a raklapsor 
hossza. A közlekedőút ’b’ oldallal határolt része a közlekedőút szé-
lessége, az ’a’ oldallal határolt része pedig a közlekedőút hossza. 

A modul, fogalmaink szerint, a szaggatott vonallal határolt terület. 
Egy modul = egy raklapsor + egy közlekedőút + egy raklapsor. 

 
5. ábra. A „modul” vázlata 
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A tervezésnél a modul kihasználtságát vizsgáltuk. Arra voltunk kí-

váncsiak, hogy a modulhosszból (’b’ oldal) mennyi a raklapsor-hossz 
’b’ oldallal határolt értéke, hiszen számunkra a rakatok által elfoglalt 
terület a fontos, illetve a hasznos. Az arány az alábbi képlettel írható 
le: 

modul kihasználtsága = 2 x raklapsor-magasság / modulhossz. 
 

Látható, hogy két módon tudjuk növelni a modul kihasználtságát: 
a) a raklapsor magasságának a növelésével;  
b) a közlekedőút szélességének a csökkentésével. 

A raklapsor hossza úgy növelhető, hogy a rakodólap nem futóra 
(az 1200 mm-es oldal a közlekedőúttal párhuzamosan), hanem arra 
keresztben (az 1200 mm-es oldal a közlekedőútra merőlegesen) van 
elhelyezve (6. ábra).  

 

 
6. ábra. A raklapoknak a közlekedőútra merőleges és hosszanti el-

rendezése 

A 6. ábra szerinti „párhuzamos” esetben egy 2 800 mm-es közle-
kedőútnál a modul kihasználtsága:  

 
800+800 / 800+800+2 800 = 36,4%. 

 
A „közlekedőútra merőleges” esetben a modul kihasználtsága:  

 
1200+1200 / 1200+1200+2800 = 46,1%. 

 
A közlekedőút szélessége a targoncatípus megválasztásával 

csökkenthető, pl. homlokvillás helyett tolóoszlopos targonca, vagy 
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elfordítható villástargonca alkalmazása. Ez esetben, ha a közlekedő 
út szélessége pl. 2200 mm-re csökkenthető, a modul kihasználtsága:  

1200+1200 / 1200+1200+2200 = 52,2% lesz. 

A közlekedőútra merőleges raklapelhelyezés tehát jobb modulki-
használtságot biztosít, célszerű ezt alkalmazni.  

A számítások során a gyakorlati tapasztalatok szerinti 2,8 m széles 
közlekedőutat vettük alapul. Feltétlenül érdemes azonban a közleke-
dési út csökkentésén elgondolkodni, mert néhány cm mínusz is jelen-
tősen növelheti a hasznos tárolási területet7. Az előírások betartása 
mellett itt gyakorlatilag egy mozgástér van, a targoncák helyes meg-
választása. Ezen tehát nem érdemes spórolni; mindenképpen java-
solt a legmodernebb, kimondottan a magasraktári feladatok végrehaj-
tására kifejlesztett targoncák alkalmazása. 

Összességében tehát a modul-kihasználtságot is figyelembe véve 
az 5. ábra szerinti modul-elrendezést javasoljuk. Egy Modul teljes 
szélessége (’a’ oldala) 2,78 m, amely a 80 mm-es tartóoszlopból és a 
2,7 m keresztgerendából áll. A Modul teljes, 5,2 m-es hosszát (’b’ 
oldalát) a 2 raklapsor (1,2 + 1,2 m), valamint a közlekedőút (2,8 m) 
összege adja.  

2.4.3. Több modul 

2.4.3.1. Modul sorok 

A raktárban a modulméretek egész számú többszörössel ismét-
lődnek egymás mellett, amíg a raktár tényleges tárolóterülete adott 
oldalának a hossza megengedi (7. ábra). Ez adja a mi fogalmaink 
szerinti „Modul sor”-t. 

                                                 
7  Pl. egy 20 Modul oszlopból és 16 Modul sorból álló állványrendszernél a 60 cm-

rel csökkentett közlekedési folyosó közel 10 méterrel kevesebb oldalhosszúsá-
got, összességében + 2 Modul sort, + 2 x 20 modult eredményez. Ez 40 x 6  = 
240 plusz raklapot jelent – egy szinten. 
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7. ábra. A „Modul sor” elrendezése 

2.4.3.2. Modul oszlopok 

Az 1., 2.,…n-edik „Modul sor”-ok kialakításával létrejön az 1., 2., 
…. n-edik „Modul oszlop”. A Modul sorok és oszlopok által határolt 
terület végső soron kiad egyfajta tárolási területet, ám az még nem a 
tényleges tárolóterület (8. sz. ábra). 

 

 
8. ábra. A Modul sorok alkotta „Modul oszlopok” 
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A 8. ábrán bemutatott Modul sorok és oszlopok által határolt terüle-

tet mutatja a 9. ábra. Az elképzelt tárolóterület 7 sorból, illetve 10 osz-
lopból (70 db modulból) álló állványsort tartalmaz. 

 
9. ábra. A raktárterület elrendezése 
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Az ábrázolási mód ugyan más, de jól érzékelteti, hogy az egyes 
modulok hogyan alakítanak ki végül egy-egy Modul sort és Modul 
oszlopot. A Modul oszlopokat 3 egymás mellett lévő raklap (X-szel 
jelölve) adja ki. A Modul sorok könnyen beazonosíthatók: ahány Mo-
dul sor van, annyi közlekedő folyosóval kell számolni.  

Azért választottuk ezt a fajta ábrázolási módot, hogy bemutassuk: 
közlekedő utak, folyosók nélkül nehezen képzelhető el működő raktár 
(nem beszélve a baleset-, munka-, és tűzvédelmi, egyszóval a ható-
sági előírásokról). Az ábra szerinti tárolóterületen egy-egy (kereszt-
irányú) közlekedési folyosó több mint 30 m, így indokoltnak tartjuk az 
1-7. sz. közlekedő folyosókra merőleges (hosszirányú) közlekedési 
utakat is kijelölni.  

2.5. Tényleges tárolóterület 

A tényleges tárolási terület megértéséhez a 10. ábra nyújt segítsé-
get. 

Az 1-7. sz. közlekedő folyosókra merőleges közlekedési utakat 
„közlekedési folyosó 8”, illetve „közlekedési folyosó 9”-ként jelöltük. A 
modul sorok és oszlopok által határolt területet most már körbejárha-
tóvá téve, reményeink szerint világossá vált, mit értünk a tényleges 
tárolóterület alatt. 

Tekintsük a továbbiakban ezt az ábrát, illetve az ábra szerinti 7 
sorból és 10 oszlopból (70 db modulból) álló állványsort számításaink 
alapjának, egyfajta ellenőrző sablonnak. A méretezett ábrából vala-
mennyi szükséges adat leolvasható8, tételesen számolható, így a 
számítások könnyen ellenőrizhetők. Az ábrából leolvasható adatok 
alapján tehát: 
a) Modul sorok száma (NH): 7 
b) Modul oszlopok száma (NW):10 
c) Modulok száma (MSz): 70 
d) a modul oszlopok által határolt (’a’) oldal hossza (TA): 33,48 m 
e) a modul sorok által határolt (’b’) oldal hossza (TB): 37,60 m 
f) az ’a’ és ’b’ oldal által határolt terület nagysága (TT): 1258,848 m2  

g) közlekedési folyosók területe (KFT): 790,464 m2 

                                                 
8 Az ikerállványok (Modul sorok) közötti távolság: 0,2 m (sárga vonallal rajzolva) 
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h)  egy modul szélessége (’a’ oldal) (ModulW): 2,78 m 
i) egy modul hossza (’b’ oldal) (ModulH): 5,2 m 
j) egy modul hasznos területe (közlekedési út nélkül): 6,48 m2. 

 
10. ábra. A kiegészítő közlekedőutakkal körbejárható raktári terület 

elrendezése 
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Ezek után nézzük a számításokat: 
 

2.5.1. Tényleges tárolóterület meghatározása a modulok darabszá-
mának ismeretében 

 
Mivel egy modul mérete – a közlekedési út szélességétől függően 

– pontosan meghatározható, az n = 10 modul oszlop és az n= 7 mo-
dul sor által határolt oldalak hossza könnyen kiszámítható.  

a) A modul oszlopok által határolt (’a’) oldal hosszának (TA) 
meghatározása 
 
 
TA = (n-1) x ModulW + (ModulW + TO) + 2 x KF, ahol 
 

ModulW = Egy modul szélessége ’a’ oldala (m) 
TO   = Tartóoszlop szélessége (m) 
KF   = Közlekedő folyosó szélessége (m) 

 
TA = (10-1) x 2,78 m + 2,78 + 0,08 m + 2 x 2,8 m = 33,48 m. 
 
 

b) A modul sorok által határolt (’b’) oldal hosszának (TB) 
meghatározása 
 
 
TB = (ModulH + RKT) x (NH-1) + ModulH, ahol 
 

ModulH = Egy modul hossza (m) 
RKT = Hézag két raklapsor között (m)  
NH = Modul sorok száma 

 
TB = ((5,2 + 0,2) x (7-1)) + 5,2 = 37,6 m 
 
 

c) A tényleges tárolóterület (TT) meghatározása: 
 
TT = TA x TB = 33,48 x 37,6 = 1258,848 m2. 
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2.5.2. Modulok darabszámának meghatározása a tényleges tárolóte-
rület ismeretében 
 

a) A Modul oszlopok (NW) számának meghatározása 
 
Figyelemmel a 2.5.1./ a) pontban rögzített képletre: 
 
NW = Int(TA – ((2 x KF) – TO) / ModulW) 
NW = Int((33,48 – (2 x 2,8)-0,08) / 2,78) = 10, ahol 
 

TA = a modul oszlopok által határolt (’a’) oldal hossza (m) 
KF   = Közlekedő folyosó szélessége (m) 
ModulW = egy modul szélessége (’a’ oldal) (m) 
Int =  függvény, amely a tizedes tört egész számát adja 
vissza (pl. 3,12 = 3; 3,67 =3) 

 
 

b) A Modul sorok (NH) számának meghatározása 
 
Figyelemmel a 2.5.1./ b) pontban rögzített képletre: 
 
NH = Int(TB – (ModulH + RKT + ModulH) / (RKT + ModulH)) 
NH = Int(37,6  + 0,2 / (0,2 + 5,2)) = 7, ahol 
 

TB = a modul sorok által határolt (’b’) oldal hossza (m) 
RKT = Hézag két raklapsor között (m)  
KF   = Közlekedő folyosó szélessége (m) 
ModulW = egy modul szélessége (’a’ oldal) 
Int = függvény, amely a törtszám egész számát adja vissza 
(pl. 3,12 = 3; 3,67 =3) 

 
 

c) A Modulok számának (MSz) meghatározása  
 

A fenti számítások alapján, ismert modul sor-, és modul oszlop-
szám mellett a modulok számának meghatározása igazán egyszerű, 
hisz a kettő szorzata adja az eredményt. 

 
MSz = NW x NH = 10 x 7 = 70 
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Itt szeretnénk azonban rámutatni a modulok tárolóterülethez viszo-
nyított helyzetéhez képest történő elhelyezése kapcsán jelentkező 
anomáliákra. Mire gondolunk? 

Amikor a hadfelszerelés felmérését végeztük, alapkérdés volt, 
hány db csomagolóanyag (pontosabban csomagolt hadfelszerelés) 
fér a raklapra. Első megközelítésre raklapterület osztva a csomagoló-
anyag-területtel. Ez működött is a szabvány, vagyis raklaphoz mére-
tezett dobozméretekkel, de eltérést mutatott más méretek esetén. 

Vegyünk egy példát. Egy 20 x 30 cm-es alapterületű doboz területe 
0,06 m2. A raklap területe: 0,96 m2. A kettő hányadosa alapján a rak-
lapra helyezhető dobozok száma: 0,96/0,06 = 16 db. Ha azonban egy 
25 x 35 cm-es dobozt veszünk, a fenti számítás alapján 0,96/0,0875 
= 11 db-ot kapunk. 

Valójában viszont egy 25 x 35 cm-es dobozból a raklap rövidebb 
(0,8 m) oldala mentén 3 db, a hosszabb (1,2 m) oldala mentén szin-
tén 3 db, összesen 9 db helyezhető el. Fordítsuk meg 90 fokkal a do-
bozokat. Ekkor a rövidebb oldalra 2 db, a hosszabb oldalra 4 db, ösz-
szesen 8 db fér el (11. ábra). 

 
11. ábra. Azonos méretű elemek különböző lehetséges elhelyezése a 

raklapon és ennek hatása a kihasználtságra 
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Vagyis a területszámításos módszer ez esetben nem működik, he-

lyette az alábbi számítási metódust kell alkalmazni: 
 

„Raklap 1”: Int(RSz / DSz) x Int(RH / DH) 
„Raklap 2”: Int(RSz / DH) x Int(RH / DSz) 

 
Raklap = Max(Raklap1; Raklap2) 

 
ahol: RSz = Raklapszélesség (0,8 m) 

         RH  = Raklaphosszúság (1,2 m) 
         DSz = Dobozszélesség (0,25 m) 
         DH  = Dobozhosszúság (0,35 m) 
         Int = függvény, amely a törtszám egész számát adja 
 vissza (pl. 3,12 = 3; 3,67 =3) 

Max = függvény, amely a két szám (Raklap 1 és Raklap 2) 
közül a nagyobb értéket adja vissza) 

 
behelyettesítve: 
 

„Raklap 1”: Int(0,8 / 0,25) x Int(1,2 / 0,35) = 3 x 3 = 9 
„Raklap 2”: Int(0,8 / 0,35) x Int(1,2 / 0,25) = 2 x 4 = 8 

 
„Raklap” = Max(9;8) = 9 

 
A „tanulság” kézenfekvő: legyen a raklap a tényleges tárolóterület, 

a dobozokat pedig feleltessük meg a moduloknak. Modulok vonatko-
zásában ugyanazt az eredményt szeretnénk elérni, mint a dobozok-
nál: szeretnénk a maximális darabszámú modult elhelyezni az adott 
tárolóterületen.  

A „Raklap 1”-es számítási módszer a tárolóterület - modul viszony-
latában általánosítható. Itt mindig ez adja az "optimális" megoldást, 
azaz a nagyobb modulszámot9. A lényege, hogy mind a tárolóterület, 
mind a modul vonatkozásában a rövidebb oldalakat a rövidebb olda-
lakkal, a hosszabb oldalakat a hosszabb oldalakkal kell arányba állí-
tani. Az így kapott értékek egész számainak a szorzata adja a terüle-

                                                 
9  Bizonyos dobozméreteken belül (pl. ha a DSz > RSz/2 és a DH < RH/2) a Rak-

lap 2 képlet adja a nagyobb számot. A dobozoknak megfeleltetett modul mérete 
bőven benne van az általánosítható körben, vagyis a Raklap 1 képlet a modul és 
a tárolóterület viszonylatában megállja a helyét. 
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ten elhelyezhető optimális (maximális) modul darabszámot. Termé-
szetesen a tárolóterület lehet négyzet alakú is, ekkor mindkét irány-
ban ugyanannyi modul helyezhető el, az állványok tájolását (merre 
fussanak a közlekedőutak) a raktár egyéb paraméterei határozzák 
meg. 

Visszatérve a 11. sz. ábra értékeihez, a fenti módszerrel számított 
összes modul szám: 

 
MSz = Int(TA / ModulW) x Int(TB / ModulH) 

 
    ahol:  TA = a modul oszlopok által határolt (’a’) oldal hossza (m). 

(a példa szerinti 33,48 m-ből itt le kell vonni a 2 x 2,8 m-es 
közlekedési utakat, TA = 27,88 m) 

 TB = a modul sorok által határolt (’b’) oldal hossza (m) 
 ModulW = Egy modul szélessége ’a’ oldala (m) 
 ModulH = Egy modul hossza (m) 

Int = függvény, amely a törtszám egész számát adja vissza 
(pl. 3,12 = 3; 3,67 =3) 

 
behelyettesítve: 
 

MSz = Int(27,88 / 2,78) x Int(37,6 / 5,2) = 10*7=70 
 

Ha valamilyen oknál fogva (pl. a tárolóterület adta lehetőségek) 
azonban a modulok elhelyezését 90 fokkal elforgatva kell telepíteni (a 
raklapsorok és a közlekedőutak függőlegesen futnak), akkor a modu-
lok száma: 

 
MSz = Int(27,88 / 5,2) x Int(37,6 / 2,78) =  5 x 13 = 65 

 
2.6. Hasznos tárolóterület 

A hasznos tárolótér alatt a közlekedési folyosók nélküli, csak a rak-
lapsorokat tartalmazó modulok által lefedett területet értjük. 

 
a) A modul oszlopok által határolt (’a’) oldal hosszának (HA) 

meghatározása 

A tényleges tárolóterület ’a’ oldala a hasznos tárolóterület ’a’ olda-
lához képest csupán a két közlekedési folyosó szélességében tér el. 
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Az ’a’ oldal hossza tehát: 
 
HA = TA - 2 x KF, ahol 
 

HA = a modul oszlopok által határolt (’a’) oldal hossza 
hasznos tárolási terület esetén (m) 
TA = a modul oszlopok által határolt (’a’) oldal hossza tény-
leges tárolási terület esetén (m) 
KF = Közlekedő folyosó szélessége (m) 

 
HA = 33,48 – 2 x 2,8 m = 27,88 m. 
 

b) A modul sorok által határolt (’b’) oldal hosszának (HB) 
meghatározása 
 
HB = (ModulH - KF) x NH, ahol 
 

HB = a modul sorok által határolt (’b’) oldal hossza hasz-
nos tárolási terület esetén (m) 
ModulH = Egy modul hossza (m) 
KF = Közlekedő folyosó szélessége (m) 
NH = Modul sorok száma 

 
HB = (5,2 – 2,8) x 7 = 16,8 m 
 

c) A hasznos tárolóterület (HT) meghatározása: 
 
HT = HA x HB = 27,88 x 16,8 = 468,384 m2. 

 
2.7. Közlekedési utak 
 

A 10. ábrából is látható, hogy amennyiben a tényleges tárolóterü-
letből kivonjuk a raklapsorok által lefedett, azaz a hasznos tárolóterü-
letet, megkapjuk a közlekedési utak területét. 

Közlekedési utak területe = TT – HT 
 

Közlekedési utak területe = 1258,848 m2 - 468,384 m2 = 790,464 m2 
 

A 10. ábrán is szembetűnő sok szürke területet a számítások is 
alátámasztják: valójában a közlekedőutak területének az aránya a 
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teljes területhez képest közel 63%. A szakirodalom nem véletlenül 
említi „szükséges rossz”-nak a közlekedési utakat. 

 
2.8. Egyéb terület 

Példánkban a tényleges tárolótér oldalainak hosszát (TA: = 33,48 
m (’a’ oldal), TB = 37,6 m (’b’ oldal)) figyelembe véve legyen az el-
képzelt raktárunk alapterülete (12. sz. ábra) négyzet alakú, ’a’ oldalát 
jelöljük „AA”-val, ’b’ oldalát „AB”-vel, hosszuk legyen 50-50 m. 

Az ábrán látható, hogy az egyéb terület („Terület 1” és „Terület 2”) 
a raktár alapterülete és a tényleges tárolótér (TT) különbsége. 

Egyéb terület = 2500 m2 - 1258,848 m2 = 1241,152 m2 
 

 
12. ábra. Egyéb területek 

A „Terület 1” és „Terület 2” „maradék” területekre egy sor fontos 
objektumnak, raktár-elemnek kell még helyet, területet biztosítani. 
Példaként említjük az árugyűjtő és -elosztó területet, az áru átvétel-
ének, osztályozásának, kiadásának céljára kijelölendő területet, az 
anyagmozgató- és tárolóeszközök tárolásához, akkumulátorok tölté-
séhez szükséges területet, az igazgatási és a szociális helyiségek 
területeit. 
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a) A „Terület 1” és „Terület 2” meghatározása 

 
A szükséges egyéb elemek elhelyezése miatt szükség lehet a terü-

letek pontos értékeire: 
 

„Terület 1” = TB x (AA-TA) = 37,6 x (50 – 33,48) = 621,152 m2 
„Terület 2” = AA x (AB-TB) = 50 x (50 – 37,6) = 620 m2 

3. A tér, térfogat, avagy a szintek értelmezése 

A síkbeli lehetőségekről (terület, modul) térjünk át a térbeli lehető-
ségek vizsgálatára. 

Egy középmagas raktár 6-10 m magas állványokkal rendelkezik. A 
példánkban szereplő raktár belmagassága 10 m. A gyakorlati tapasz-
talatok alapján, a tervezett átlagos hasznos tárolási magasságot min. 
8,5 m-ben javasoljuk. 

A szintek számát az egységrakományok rakatmagassága10 hatá-
rozza meg. A hadfelszerelés tényleges felmérésekor ezt az értéket 
1,5 m-ben (1,5 tonnás súlyhatárral) határoztuk meg.  

A felmérésben szereplő hadfelszerelés darabáru-jelleget erősíti az 
a tény, hogy a 1,5 m-es magassághatár ellenére az összes raklap-
szükséglet 88%-ában maximum 1 m a rakatmagasság. Tekintve, 
hogy a 1,5 m-es rakatmagasságú, raklapokon elhelyezhető egység-
rakományok összes raklapszükséglethez viszonyított száma (12%) 
viszonylag magas, így ezzel a tétellel mindenképpen számolni kell, 
külön kell kezelni.  

Ezt a gondolatmenetet tovább folytatva egyszerű belátni, hogy 
amikor nagy mennyiségű raklapos egységrakományt kell tárolni, kife-
jezetten javasolt a hadfelszerelés rakatmagasság szerinti csoportosí-
tásának vizsgálata. Ha pl. az egységrakományok 70-80%-a 1 m ma-
gas rácsos konténerben van csomagolva, akkor nyilvánvalóan gaz-
daságtalan 2 m szintmagasságú állványrendszerben tárolni azokat. 
Az állványrendszert ez esetben célszerű a nagyobb mennyiségű had-
felszerelés tárolása szempontjából gazdaságosabb kialakítással vá-

                                                 
10  Az a magasság, amelyet a raklapon elhelyezett egységrakomány képez. 
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lasztani. A több raklapszámból adódóan jobb lesz a raktár hasznos 
térfogat kihasználtsága.  

Állításunk igazolásához nézzük meg az alábbi példát: 

A példánkban szereplő raktárban 7 sornyi 10 oszlopnyi, összesen 
70 modulból álló állványrendszert helyeztünk el (13. ábra, szürke tég-
lalapokkal ábrázolva). Minden modulban 2 x 3 db, összesen tehát 6 x 
70 = 420 db raklap található egy szinten.  
 

 
13. ábra. A vizsgált raktári terület 

A 14. ábra szerinti 4-szintes11 elrendezés esetén 4 x 420 = 1680 
db raklapot tudunk használni. 

Tegyük fel, hogy nekünk 2000 db raklapnyi hadfelszerelésünk van, 
vagyis a tárolási szükségletünk nagyobb, mint a tárolási lehetősé-
günk.  

                                                 
11  A raklapok alatti legalsó szint (földszint) a polcos és állvány nélküli nem halmoz-

ható hadfelszerelés tárolására tervezett. Magassága max 2 m. 
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Ez esetben a két alapmegoldás: 

a) ha a raktári szintek száma nem növelhető, akkor a raktár tény-
leges tárolóterületét szükséges növelni, méghozzá a hiányzó 
modul szám területével. Az erre vonatkozó számítási mód-
szert a 6. pontban (Megoldási javaslat hiányzó tárolóterületre) 
mutatjuk be.  

 
14. ábra. Négyszintes elrendezés 

b) amennyiben a tényleges tárolótéren nem lehet módosítani, 
akkor megvizsgálhatjuk a tárolószintek számának növelését 
4-ről 5-re. Ennek egy elrendezési változata látható a 15. áb-
rán. 

 
15. ábra. Ötszintes elrendezés 
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Meglepő módon a szintek közti magasságot úgy is lehet csökken-

teni, hogy közben a biztonsági távolságok 10 cm-rel nőnek. Az így 
elért teljes magasság 8,7 m. Az 5. szinttel nyert plusz 420 db raklap 
100-zal több, mint a szükséglet (5 x 420 = 2100). A legfelsőbb szintre 
tervezhetjük az átlagostól eltérő (pl. a 1,5 m magas) egységrakomá-
nyok elhelyezését. Az 5. szinten várható – a tervezethez képest 50 
cm-es magasságnövekedés – összességében a 4-szintes állvány-
rendszer teljes magasságához képest mindössze 20 cm-es magas-
ság-növekedést12 okoz. 

Látható, hogy a hadfelszerelés rakatmagasság szerinti csoportosí-
tása vizsgálatának gyakorlati haszna igen komoly jelentőségű! 

4. Raktárterület kihasználtsága 

A raktárterület kihasználtsági mutatója egy viszonyszám, ami azt 
mutatja meg, hogy milyen arányban, hány százalékban viszonyulnak 
a hasznos tárolóterületek az alapterülethez. 

Raktárunkban négyféle raktározási módot különböztetünk meg, 
ennek értelmében: 

a) A hadfelszerelés állványos tárolása vonatkozásában a 
hasznos tárolóterület13: 468,384 m2, 

b) A polcos, valamint az állvány nélküli (földön tárolt) nem 
halmozható (ÁNNH) hadfelszerelés tárolása vonatkozá-
sában – tekintettel arra, hogy az az állványos tárolás 
földszintjén kerül kialakításra, illetve elhelyezésre – kü-
lön tárolóterületet nem számíthatunk, a hasznos terüle-
tet az a) pontban már számoltuk. 

c) Az állvány nélküli (földön tárolt) nem halmozható 
(ÁNNH) hadfelszerelés b) ponttól eltérő tárolása esetén 
jelentkező hasznos tárolóterület hozzáadódik az a) pont 
szerinti területhez. Példánkban legyen a szükséges, il-
letve a meglévő ÁNNH terület nagysága 50 m2. 

d) Az állvány nélküli (földön tárolt) halmozható (ÁNH) had-
felszerelés tárolása vonatkozásában jelentkező hasznos 

                                                 
12  Remélhetőleg ez még megfelel a hatósági előírásoknak. 
13  Ld. 2.6. pont 
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tárolóterület szintén hozzáadódik az a) pont szerinti te-
rülethez. Példánkban legyen a szükséges, illetve a meg-
lévő ÁNH terület nagysága 400 m2. 

Összességében tehát a raktárterület kihasználtsága = az a), c) 
és d) területek összege osztva az (AT) alapterülettel) x 100 (%). Pél-
dánkban ez: ((468,384 +50 + 400) / 2500) x 100 = 36,74% 

5. Raktártérfogat kihasználtsága  

A raktártérfogat kihasználtságának kiszámításához szükségünk 
van a tárolásra használható raktárrészek összegzett térfogataira, va-
lamint a teljes raktártérfogatra. E kettő hányadosát 100-zal szorozva 
megkapjuk a raktártérfogat kihasználtsági tényezőt %-ban.  

A 4. pont szerinti elvet követve a négyféle raktározási módból, illet-
ve azok területeiből indulunk ki, kiegészítve az átlagos tárolási ma-
gasságokkal. 

a) Az állványos tárolás vonatkozásában:  
i. a tárolási magasság: 8,5 m 
ii. a tárolásra használható raktártérfogat (m3) = 468,384 

x 8,5 = 3981,264 m3. 
b) A polcos, valamint az állvány nélküli (földön tárolt) nem hal-

mozható (ÁNNH) hadfelszerelés vonatkozásában külön táro-
lóterületet nem számíthatunk, mert az az állványos tárolás 
földszintjén kerül kialakításra, a hasznos területet az a) pont-
ban már számoltuk. A tárolási magasság erre is vonatkozik. 

c) Az állvány nélküli (földön tárolt) nem halmozható (ÁNNH) 
hadfelszerelés b) ponttól eltérő tárolása vonatkozásában: 

i.  az átlagos tárolási magasság: 1 m. 
ii. a tárolásra használható raktártérfogat (m3) = 50 x 1 = 

50 m3. 
d) Az állvány nélküli (földön tárolt) halmozható (ÁNH) hadfelsze-

relés tárolása vonatkozásában:  
i. az átlagos tárolási magasság: 5 m. 
ii. a tárolásra használható raktártérfogat (m3) = 400 x 5 

= 2000 m3. 
A raktár 10 m-es belmagasságából adódóan a térfogata: AT x 10 = 

2500 x 10 = 25000 (m3), a tárolásra használható össz. térfogat: 
3981,094 m3 + 50 m3 + 2000 m3 = 6031, 094 m3. 
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Az alapadatok ismeretében a raktártérfogat kihasználtsága: 

 
(6031,094 / 25000) x 100 = 24,13%. 

6. Megoldási javaslat hiányzó tárolóterületre 

A 3/a) pont adataiból kiindulva, a meglévő NW (Modul oszlop) = 10 
x NH (Modul sor) = 7 összesen 70 db modult jelent, ami 420 db rak-
lapot ad ki. A 4 szinten ez 1680 db raklapot jelent összesen. Nekünk 
viszont 2000 db raklapra van szükségünk, ami szintenként 2000 / 4 = 
500 db. Az 500 db raklap 500 / 6 = 84 db modult tesz ki. Legyen ez 
az „új modulok száma” (MSz_Új). 

Az NW x NH = MSz, vagyis a „10 Modul oszlop” x „7 Modul sor” = 
„70 Modul szám” képletet tehát úgy kell alakítani, hogy az új modulok 
száma (MSz_Új), egyszerre csak egy oldal változtatása esetén, 84-et 
adjon ki. 

a) a „Modul sor” (NH = 7) legyen változatlan, ekkor: 
 
NW_Új x NH = MSz_Új,  
 
ahol:  NW_Új = az új „Modul oszlopok” száma, 'a' oldal 

növelése céljából,  
 
NW_Új = Int(MSz_Új / NH) = Int(84 / 7) = 12 

 
b) a „Modul oszlop” (NW = 10) legyen változatlan, ekkor: 

 
NH_Új x NW = MSz_Új,  
 
ahol: NH_Új = az új „Modul sorok” száma, 'b' oldal nö-

velése céljából, 
 
NH_Új = Int(MSz_Új / NW) = Int(84 / 10) = 9 

 
Megvizsgálva a „Modul sorok” (’b’ oldal) növelésének a lehetősé-

gét, válasszuk a b) megoldást. Ekkor az eddigi 7 helyett növeljük 9-re 
a sorok számát. (A „modul oszlopok” száma = 10) Ezzel, a 18. ábrán 
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látható módon, a tényleges tárolási terület ’a’ oldalának megtartásá-
val a ’b’ oldal 2 „modul sornyi” távolsággal (48,4 m-re) nő. 

 

 
18. ábra. A rakterület bővítése a Modul sorok számának növelésével  

Megvizsgálva a „Modul oszlopok” (’a’ oldal) növelésének a lehető-
ségét, válasszuk az a) megoldást. Ekkor az eddigi 10 helyett növeljük 
12-re az oszlopok számát. (A „Modul sorok száma” = 7) Ezzel, a 19. 
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ábrán látható módon, a tényleges tárolási terület ’b’ oldalának meg-
tartásával az ’a’ oldal 2 „modul oszlopnyi” távolsággal (39,04 m-re) 
nő. 

 

 
19. ábra. A rakterület bővítése a Modul oszlopok számának növelé-

sével 
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7. MS Excel számoló táblázat 

Az MS Excel táblázatban összefoglalt közel 70 db adat 1/3-a bevi-
teli (fehér háttér), 2/3-a pedig számított adatokat (zöld háttér) tartal-
maz. 

Az MS Excel Visual Basic platformján elkészített program kódja 
segítségével a kapott alapadatok – a 20. ábra szerinti kívánt gomb 
megnyomásával – mérethelyesen ábrázolva, vizuálisan is megtekint-
hetők (12., 13., 18., 19. ábrák). 

 

 
20. ábra Az Excel táblázat főmenüje 

7.1. Raktár 
 

A raktár alapterületére, belmagasságára vonatkozó adatok: 
 

Megnevezés Oszlop-Sor 
megadással 

Terület 
megadással 

R
ak

tá
r 

Raktár 

"a" oldal hossza (m) (AA ) 50 

"b" oldal hossza (m) (AB ) 50 

területe (m2) 2500 

belmagassága (m) 10 

térfogat (m3) 25 000 
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7.2. Tárolási területek 

7.2.1. Állványos (Raklapos) tárolás 

A tárolási kapacitásra vonatkozó adatok meghatározása alapvető-
en két módon történhet (Ld. fejléc):  

a) oszlop-sor megadással,  
b) terület megadással. 
 

a)  Oszlop-sor megadása esetén a „Modul száma ’a’ oldal (oszlop 
(NW)”, valamint a „Modul száma ’b’ oldal (sor) (NH)” adatokat 
kell beírni az adott cellákba. A két adat megadásával megkap-
juk többek között a tényleges tárolótér ’a’ és ’b’ oldalának 
nagyságát. 
 

b)  Terület megadással: A táblázat lehetőséget ad a gyakorlatia-
sabb megoldás, azaz a tényleges tárolótér adatainak megadá-
sára is. A tényleges tárolótér ’a’ és ’b’ oldalának megadásával 
megkapjuk a modul oszlopok (NW) és modul sorok (NH) szá-
mát.  
 

Á
llv

án
yo

s 
(R

ak
la

po
s)

 tá
ro

lá
si

 te
rü

le
t Alapadatok 

áthidaló hossza (m) (2,7) 2,7 

tartóoszlop szélessége (m) (0,08) TOSz 
(0,08) 0,08 

Szimpla raklapsor szélessége (m) (1,2) 
SzRSz 1,2 

Hézag két raklapsor között (m) (0,2) RKT 0,2 

Közlekedő folyosók szélessége (m) KFSz 
(2,8) 2,8 

Modul 

szélessége KF együtt (m) ModulW  2,78 

magassága KF együtt (m) ModulH 5,2 

Egy modul hasznos területe (m2) 6,48 

száma "a" oldal (oszlop) (NW) 10 10 

száma "b" oldal (sor ) (NH) 7 7 

"Hasznos" tárolótér 

"a" oldal Közlekedési Folyosó nélkül 
(TA_KFN)  27,88 

"b" oldal Közlekedési Folyosó nélkül 
(TB_KFN) 16,8 

tárolóterülete (m2) KFN  468,384 
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Tényleges tárolótér 

"a" oldal Közlekedési Folyosókkal TA 
(KFSz-szel) 33,48 33,48 

"b" oldal Közlekedési Folyosókkal TB 
(KFSz-szel) 37,6 37,6 

területe (m2) 1258,848 

Egyéb (maradék) 
terület 

"a" oldali (m2) 620 

"b" oldali (m2) 621,152 

összesen (m2) 1241,152 

Közlekedési folyosók 
területe (m2) 790,464 

aránya a tényleges tárolótérhez (%) 62,79 

Tervezett átlagos 
tárolási magasság 
(m)  8,5 

Tárolásra használha-
tó raktártérfogat (m3)  3981,264 

Modulok száma 70 

Modulonkénti raklapok száma 6 

Raklapok száma szintenként 420 

Szintek száma: (4 szint: fszt.: 2 m, 2., 3., 4., 5. szint: 1,8 - 1,8 m)                                      
Szintek száma: (5 szint: fszt.: 2 m, 2., 3., 4., 5., 6. szint: 1,4 - 1,4 
m) 

5 

Tárolótéren elhelyezhető raklap összesen (db) 2100 

Raklapigény 1,5 m 
rakatmagasságig 

Raklap (db) 100 

Modulok száma 17 

Sorok száma 1,7 

Szintek száma 0,17 

Raklapigény 1 m 
rakatmagasságig 

Raklap (db) 2000 

Modulok száma 334 

Sorok száma 33,4 

Szintek száma 3,34 

Raklapigény mindösszesen (db) 2100 

Hiány - Többlet 

raklapigény szintenként 420 

Modul igény szintenként 70 

tényleges raklaphiány (-), többlet (+) (db) 0 
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modulszám hiány (-), többlet (+) (db) 0 

tárolóterület hiány (-), többlet (+) (m2) 0 

Javaslat a hiány megszüntetésére: ModulW 'a' oldal (NW) növe-
lése: 0 

Javaslat a hiány megszüntetésére: ModulH 'b' oldal (NH) növe-
lése: 0 

A raktárterület kihasználtsági tényezője (%) 18,74 

Raktártérfogat kihasználtsági tényezője (%) 15,93 

Magasság kihasználtsági tényező (%) 85 

 
A raklapigények (1 és 1,5 m magasságú) megadásával azonnal 

láthatóvá válnak a (megadott tényleges tárolótérre vonatkozó) lehető-
ségek. 

Amennyiben hiány jelentkezik, akkor a kékkel jelölt hátterű adatok 
megmutatják azt a modul sor (NH), illetve modul oszlop (NW) meny-
nyiséget, amellyel a hiány megszüntethető. (A számításokat ld. a 6. 
pont alatt.) A két adat megadásával (Tárolótér / Modul) a kapott 
eredmény ellenőrizhető, az adott tárolótér módosítható. 

 
7.2.2. Állványos tárolás - Polcos, Állvány nélküli nem halmozható 

(ÁNNH) 
 

Á
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Polcos tárolás, 
Állványok alatt, 

földszinten 

Modulok száma 70 

Polc területigény (m2) - Normál polc 400 

Polc területigény (m2) - Alacsony polc 400 

Polcok száma (db) - Normál polcterület  2 

Polcok száma (db) - Alacsony polcterület  4 

Modulok száma (db) - Normál polcos 31 

Modulok száma (db) - Alacsony polcos 15 

Állvány nélküli 
nem halmozható 

tárolás, Állványok 
alatt, földszinten 

ÁN Nem Halmozható (ÁNNH) területigény (m2) 200 

Meglévő (maradék) Modulok száma a földszinten 24 

Meglévő (maradék) Terület a földszinten (m2) 155,52 

Területhiány (-), többlet (+) (m2) -44,48 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

48 

Az általunk tervezett polcos, valamint az állvány nélküli, nem hal-
mozható (ÁNNH) hadfelszerelés tárolásához szükséges területet a 
modulok számából határoztuk meg, figyelemmel a tartóoszlopokra is.  

A szintek vizsgálatához hasonlóan, érdemes alapos vizsgálatnak 
alávetni a polcos, illetve az ÁNNH tárolási igényt is. Az állványrend-
szer földszinti területének más célra történő felhasználásával gyakor-
latilag ahány modul, annyiszor 6 db raklapos anyagtárolási lehetőség 
elvész. Raktárunkban ez 420 db raklapot jelent, hiszen a fenti adatok 
alapján mind a 70 db modulnyi területet más célra (polcos és földön, 
nem halmozható tárolást igénylő hadfelszerelés raktározására) ter-
veztük. (Sőt, a terület nem is elég, közel 50 m2-nyi terület még hiány-
zik). 

Mivel itt nagy mennyiségű különféle csomagolóanyagú polcon táro-
landó darabáru raktározását is meg kell oldani, az a legfontosabb, 
hogy a hadfelszerelés tárolása rendezett, átlátható, biztonságos és 
könnyen hozzáférhető módon történjen, és hogy azok gond nélkül 
rendelkezésre bocsáthatók legyenek. Ezt alapul véve – „B” opcióként 
– célszerű lenne a polcos tárolást az erre a feladatra kitalált pl. pol-
cos, többszintes, galériás, darabáru-utántöltős vagy automatizált 
rendszerekhez készült állványrendszerekkel megvalósítani. Túl azon, 
hogy a kimondottan raklapos tárolásra tervezett helyeket nem foglalja 
el, az ily módon kialakított, fizikailag is elkülönített polcos tárolásnak 
számtalan előnye14 van. 

7.2.3. Állvány nélküli tárolás – Halmozható (ÁNH) 

Á
N

H
 te

rü
le

t 

ÁNH területigény (m2) 400 

Tömbös tárolás miatti terület igénye +60% (m2) 640 

Meglévő ÁN Halmozható (ÁNH) terület (m2) 640 

Átlagos tárolási magasság (m) 5 

Hasznos raktártérfogat (m3) 2000 

ÁNH területhiány (-), többlet (+) (m2) 0 

A raktárterület kihasználtsági tényezője (%) 16 

Raktártérfogat kihasználtsági tényezője (%) 8 

Magasság kihasználtsági tényező (%) 50 

                                                 
14  Magas komissiózási teljesítmény, azonos helyigény mellett megsokszorozza a 

tárolóhelyet, a raktár teljes magasságában kihasználható stb. 
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A raktárterület és a raktártérfogat kihasználtsági tényezők számí-

tásánál az ÁNH területigényt vettük alapul, hiszen a képletekben a 
hasznos tárolási területet kell alapul venni. 

7.2.4. Állvány nélküli tárolás - Nem halmozható (ÁNNH) 

Á
N

N
H

 te
rü

le
t 

ÁNNH területhiány (-), többlet (+) (m2) -44,48 

Meglévő ÁNNH terület (m2) 50 

Átlagos tárolási magasság (m) 1 

Tárolásra használható raktártérfogat (m3) 50 

ÁNNH területhiány (-), többlet (+) (m2) +5,52 

A raktárterület kihasználtsági tényezője (%) 2 

Raktártérfogat kihasználtsági tényezője (%) 0,2 

Magasság kihasználtsági tényező (%) 10 

 
Könnyű belátni, hogy egy magasrendszerű raktárban az „ÁNNH” 

tárolási mód a leggazdaságtalanabb. Amennyiben mégis szükséges, 
akkor egy megoldásként célszerű lehet az adott hadfelszerelést a 
raklapos állványrendszer földszintjén elhelyezni, a 7.2.2. pontban leír-
tak alapján. A példánk szerinti adatok azt mutatják, hogy az állvány-
rendszer földszintjén nem fér el az ÁNNH hadfelszerelés. Ami ott hi-
ányként jelentkezik, az itt területigény. Raktárunkban tehát ki kell je-
lölni egy akkora területet, ahol az ÁNNH hadfelszerelés tárolható. 

7.3. Összesített kihasználtsági tényezők (%) 

A raktárterületek kihasználtsági tényezője (%) 36,74 

Raktártérfogatok kihasználtsági tényezője (%) 24,13 
 

A táblázat a raktár fő kihasználtsági mutatóit jeleníti meg a meg-
adott adatok, illetve a 4. és 5. pontokban bemutatott számítások alap-
ján. 
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7.4. Egyéb területek rajzolása 

Eg
yé

b 
te

rü
le

t Terület 1 ('a', 'b' oldal [m]) ÁNNH terület 5 10 

Terület 2 ('a', 'b' oldal [m]) ÁNH terület 10 40 

Terület 3 ('a', 'b' oldal [m])    

Terület 4 ('a', 'b' oldal [m])    

 
Hasznos lehet különböző méretű területek megjelenítése, illetve 

azok síkbeli elhelyezése pl. a hasznos tárolóterülethez viszonyítva. A 
„terület 1..4” adatok megadásával a „T1”…”T4” gombok megnyomá-
sával a területek méretarányos ábrázolása látható. 

 

 
21. ábra. Egyéb területek 
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Összefoglalás 

A tárolási szükségletek és lehetőségek vizsgálata során arra töre-
kedtünk, hogy egy példán keresztül lépésről-lépésre végigvigyük az 
olvasót azon a látszólag egyszerű folyamaton, melynek célja a modu-
lokból levezethető komplett állványrendszer elméleti kialakítása.  

Írásunk egyrészt egyfajta útmutató, módszer, általános érvényű 
számítási metodika, másrészt – a letölthető MS Excel fájl miatt – egy 
kész, paraméterezhető eszköz a felhasználó számára egy raktár 
tényleges tárolóterületének állványrendszerrel történő optimális kiala-
kítására vonatkozóan. A számítás során kapott, a teljes raktárra vo-
natkozó főbb adatok ismeretében, azok értékelésével, elemzésével 
többféle változatú megoldás készíthető. Ennek végső soron, pl. a 
gazdaságosabb és precízebb megrendelés előkészítésének lehető-
sége miatt, komoly gyakorlati haszna lehet. 

Az elgondolásban rávilágítottunk a hadfelszerelés rakatmagasság 
szerinti csoportosítása vizsgálatának rendkívüli jelentőségére. Ezzel 
összefüggésben óriási gyakorlati súlya van az elgondolás szintek 
számára vonatkozó javaslatának (3. pont). Nem csak gazdaságossá-
gi megfontolásból, hanem a telepíthető raklapok számának drasztikus 
növelésének lehetősége miatt is javasolt ennek megfontolása.  

Ugyancsak célszerű átgondolni a polcos és az állvány nélküli, nem 
halmozható hadfelszerelésnek az állványos (raklapos) tárolóterület 
földszintjén történő raktározását. Amennyiben van rá lehetőség, java-
solt a polcos tárolást az erre a feladatra kitalált pl. polcos, többszin-
tes, galériás, darabáru-utántöltős vagy automatizált rendszerekhez 
készült állványrendszerekkel megvalósítani. Nem vizsgáltuk, de köny-
nyen belátható, hogy az így kialakított rendszer azonos helyigény 
mellett megsokszorozza a tárolóhelyet, a raktár teljes magasságában 
kihasználható, megnő a komissiózási teljesítmény, és végső soron 
egy komplett szinttel növeli a raklaptárolási-kapacitást. 

Végül hangsúlyozzuk, hogy az írásunkban ismertetettek csupán 
egy nagybani tervezéshez elegendőek. Egy raktár komplex tervezé-
séhez megkerülhetetlen a megfelelő szakemberek, mérnö-
kök alkalmazása. Megalapozott tervezési irányelvek vagy szükséges 
módszertanok hiánya mellett egy pontatlan raktártervezés túl azon, 
hogy nem költséghatékony, honvédségről lévén szó, minősített eset-
ben nem várt következményekkel is járhat. Éppen ezért fontos a 
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szakemberekkel történő tervezés végrehajtása, amely végső soron 
pénzt és időt megspórolva nyújthat megtérülő, időtálló megoldást. 
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