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Beszámoló 

a XXII. Logisztikai Konferencia és Fórum – „Munkaerőpiaci 
változások logisztikára gyakorolt hatásai” 

című rendezvényről 

 

A Magyar Logisztikai Egyesület idén 22. alkalommal, 2017. szeptember 28-án rendezte meg 
Logisztikai Fórum rendezvényét, melynek a Falk1 Rendezvényközpont volt a helyszíne. A Fórum a 
„Munkaerőpiaci változások logisztikára gyakorolt hatásai” témacímet kapta.  

A színvonalas előadások mindegyike a munkaerőpiac aktualitásait, valamint annak logisztikában 
betöltött szerepét elemezte. Az egyesület elnöke, Dr. Doór Zoltán a konferenciát megnyitó 
beszédében elmondta, hogy napjainkban a munkaerőpiac változása kihívás elé állítja a 
vállalkozásokat, jó munkaerőt szerezni és meg is tartani általános problémát jelent. Vázolta a 
rendezvény koncepcióját, valamint a plenáris rész három szekciójának témáit is ismertette. 

Az első szekció a „Helyzetkép: munkaerőpiac a logisztikában - jelen és jövő” címet kapta, levezető 
elnöke pedig Elnök úr volt.  

Első előadóként a Nemzetgazdasági Minisztériumból Dr. Simon Attila István munkaerőpiacért felelős 
helyettes államtitkár a globális piac felől közelítette meg, majd hazánkat kontextusba helyezve 
ismertette kormányzati részről a munkaerőpiaci helyzetet, a foglalkoztatottság szintjét többféle 
szemszögből, a munkaerőhiány lehetséges okait és következményeit, a toborzási lehetőségeket, 
valamint a kihívásokat is. Kiemelte, hogy a foglalkoztatottsági ráta alakulása Magyarországon 
meghaladja az Európai Unió szintjét, ellenben a toborzási nehézségekkel küzdő cégek aránya 
növekszik. 

Őt követte Komáromi Ágnes Humán Erőforrás Osztályvezető a SCHENKER Nemzetközi 
Szállítmányozási és Logisztikai Kft-től. ”Milyen hatékony eszközrendszer áll a cégek rendelkezésére 
a munkaerő megtartásához?” című előadásán keresztül képet kaphattunk egy logisztikai nagyvállalat 
szemszögéből a témában. Büszke arra, hogy a munkaerő átlagéletkora csökken, valamint a nemek 
aránya 50-50%. Büszke a Home Office rendszer 3 évvel ezelőtti bevezetésére is, mert az ilyen 
rendszerben alkalmazott munkaerőt a mai napig megtartották. Fontosnak tartja a munkaerő 
megtartásához az átgondolt cafeteria rendszert, ezt igazolja, hogy a Schenker Kft. 2014-ben az év 
Cafeteria-rendszere díjazottja volt. 

A vállalati vonalnál maradva következett Buday László, a Bábolna Sped Kft. ügyvezető igazgatója 
„Útkeresés a munkaerő piaci  kihívások kezelésében” című előadásával. Nagy problémának tartja a 
folyamatos fluktuációt, valamint a kilépő és belépő munkavállalók közti egyenetlenségeket. A 
legnagyobb hiány a gépkocsivezetők közt van, a cég a cafeteria rendszerrel ellentétben a kereseti 
lehetőség jelentős emelésében látja a potenciált. Elmondása szerint munkaerő megtartásának egyik 
fontos eleme a vállalati elégedettség elérése, valamint megtartása, emellett a dolgozói elégedettség 
mérésére is hangsúlyt kell fektetni. 

A logisztikai cégeket követően az oktatási oldalról Dr. Bóna Krisztián, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékének 
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tanszékvezetője, aki bevezetett minket a logisztikai mérnök képzés kihívásaiba „Kihívások és 
válaszok a logisztikai mérnöki képzésben” című előadásával. Problémának tartja, hogy a tanulók 
figyelmét egyre nehezebb fenntartani, valamint a felvételt nyerők közt nincs mindenki tisztában 
azzal, hogy a szakma elsajátításához milyen kvalitások szükségesek. Kiemelte a különbségeket a BsC 
és az MsC képzés közt, melynek lényegi eleme az, hogy a BsC képzés végeztével a hallgató egy olyan 
mérnökké válhat, aki a vezető munkáját segíti, észrevételek tesz, ellenben az MsC-t végzett hallgató 
már nagyobb összefüggéseket lát és a megvalósításban vesz részt. 

A második szekció a „Kihívásaink: munkaerőtoborzás” címet kapta, levezető elnöke Regensburger 
Tamás elnökségi tag volt. 

A szekció első előadója Galló Bence, a HAYS Toborzási Tanácsadója volt. Előadásának címe a „A 
magyar logisztikai munkaerő piac: trendek és kihívások” volt. Kiemelte, hogy cégük egyedülállóként 
végeznek kifejezetten a logisztikai szektorban munkaerő toborzást. Cégük 30 országban van jelen 250 
irodával, Magyarországon 5 környező országot is képviselnek. Adatbázisukban ~ 85.000 szakértő 
található meg. 

Őt követte Pethő Anikó, az AARENSON Consulting Kft. tulajdonosa a „A munkaerő toborzás 
változása napjainkban! Hogyan érjük el az ideális jelöltet és mi segíthet megalapozott döntést 
hozni a kiválasztás folyamatában.” címmel. Előadását azzal kezdte meg, hogy a klasszikusan vett 
hirdetések kora lejárt. Már nem elegendő a jelöltek tárgyilagos leírása, valamint nem elég megadni 
azt amit elvárunk és ezért cserébe mit kínálunk. Sokkal inkább fontosak az elvárt személyiségjegyek, 
valamint szakmai tapasztalat. Be kell mutatnunk a cégünket és vonzóvá kell tenni a potenciális 
jelentkezőnek. Ezután egy felmérés eredményeivel és különböző cégek kampányaival ismertette, 
hogy mennyit számít az átláthatóság, a „felszín alatt folyó munka”. Költséghatékony megoldás lehet 
egy kisfilm összeállítása is a munkavégzés folyamatairól, mellyel kiszűrhetjük a potenciális 
jelentkezőket, így jelentősen lerövidül a kiválasztás folyamata. 

Őt követte Hoffmann Gábor Csaba, a Munkaviszony.hu Kft. ügyvezetője. Előadásának címe a Kavics a 
cipőben - Hogyan (ne) üldözzük el a drágán szerzett munkaerőt? volt. Rövid bemutatkozás után a 
fluktuáció árát mutatta be egy diagramsorozattal, vázolva a teljesítmény csökkenését. Ezután a tartós 
munkavállaló értékeit mutatta be, változatlan körülmények között a munkavállaló teljesítménye 
évente 2%-kal nő. Ezek után a felmerülő lehetséges problémákat mutatta be a „Kavics a cipőben” 
hasonlattal (pl. Nem megfelelő bérezési rendszer, Nem megfelelő munkahelyi légkör). Ezt követte a 
vezetői viselkedés fluktuációra gyakorolt hatása, valamint a munkajogok érvényesülése. Végül a 
munkaszervezés lépcsőfokait mutatta be, valamint a lehetséges fluktuációs modelleket és 
problémáikat. 

Őt követte Takács Anikó, FullstaffHR Üzletágvezető Partnere az „A régi módszerek ma nem 
működnek!” című előadásával. Ő a szekció nevével ellentétben egy, az általuk kínált megoldást 
mutatott be a munkaerőpiac kihívásaira. Cégük az online marketing eszközével segít a munkaerő 
toborzásban, ezen belül is a közösségi oldalon megjelenő kreatív álláshirdetések létrehozásával, 
koordinálásával. Felvázolta, hogy az állás portálokon jóval kevesebb ember érhető el, mint a 
közösségi oldalakon, ahol az oldalon töltött idő átlaga is jóval több. Referenciájukban 40 cég 
található, 100 közösségi oldalas kampánnyal. Fontosnak tartja a kampányok paraméterezhetőségét, 
így valóban olyan emberekhez jut el az álláshirdetés, amilyen munkavállalót keresünk. Ezek után 
összehasonlította az általuk kínált kampányok, valamint a hagyományos kampányok sikerességi 
mutatóit, átlagban ötször annyi embert érhetünk el a közösségi médiával, melyből ötvenszeres a 
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potenciális jelentkezők száma. Ezután egy esettanulmányon keresztül mutatta be egyik 
kampányukat, majd elérhetőségekkel zárta az előadást. 

Az ízletes ebéd elfogyasztása után a harmadik szekció a „Lehetőségeink: munkaerő motiválás vagy -
kiváltás” címet kapta, levezető elnöke Krázli Zoltán elnökségi tag volt. 

Az előadásokat Czuppon Alfréd, a Vonalkód Rendszerház Kft. üzletágvezető, rendszerfejlesztője 
kezdte a „Bio-robotika használata a logisztikában” című előadásával. A címmel ellentétben nem 
technológiai előadást láthattunk, hanem inkább az alkalmazott műszaki megoldások emberekre és 
magára a rendszerre gyakorolt hatását ismerhettük meg. Felhívta rá a figyelmet, hogy jelenleg a 
technológiai rendszereket az emberek munkájának megkönnyítésére használjuk, melyeket mi 
irányítunk, önállóan nem működőképesek. A termelés irányításában és követésében kiemelte, hogy 
az elektronikus kiegészítő rendszerek már kevés hibalehetőséget hagynak a munkatársaknak. A 
raktározás szempontjából mutatta be nekünk a folyamatokat, kezdve az optimalizációval, a 
komissiózók munkáját könnyíti és gyorsítja meg. A munkafolyamatok valós idejű felügyelését is 
lehetővé teszik ezek az elektronikus kiegészítő rendszerek, ezzel is csökkentve a hibalehetőségeket. 
Az első ilyen fejlesztés a PDA-k megjelenése volt, melyekkel már valós időben helymeghatározással 
lehetett végezni a munkát. A következő fejlődési lépcső a hangalapú kommunikáció megjelenése volt 
az eszközökkel, így lehetővé vált, hogy két kézzel is folyamatos legyen a munkavégzés. A 
folyamatfejlesztésben fontos lépcső volt az, hogy megoldhatóvá vált, hogy a szakember helyben 
maradt és a komissiózandó áru érkezett hozzá futószalagon. Ez a megoldás adott környezetben, 
magas infrastrukturális eszközökkel működhet jól. Napjainkban már megjelent a kiterjesztett valóság 
is, mely még széles körben nem elterjedt, de a jövőben várhatóan irányadóvá válik. 

Őt követte Steigervald Krisztián, az Emocionális Marketing Kft. szakmai ügyvezetője, a ” 
Kommunikáció az új generációval” című előadásával. Előadását a generációk között található 
különbségekre, valamint ezek áthidalására építette fel. Előadása során a Baby Boomer, az X, az Y és a 
Z generációkat érintette. Szerinte az Y és Z generáció felfogása, munkához való viszonya a korábbi két 
generációtól meglehetősen eltér, melyet munkaadóként is figyelembe kell venni, alkalmazkodni kell 
hozzá. Generációs szakértőként a különbségek feltárását helyezte hangsúlyra, melyből a nézőkre 
bízta mit tudnak hasznosítani a fórum témájával kapcsolatban. Személyes élményekkel folytatta az 
előadást, majd felvázolta, hogy a logikus és strukturális gondolkodás az írásbeliség elterjedésével 
jelent meg, majd a digitális világ megjelenése már ezzel ellentétben vizuális gondolkodást igényel, 
mely a felgyorsult világgal együtt a gondolkodás és szemléletmód váltását is hozta/hozza az Y és Z 
generációnak és hiányzik a kapocs a korábbi két generációval. Előadását azzal zárta, hogy a most 
születő Alfa generációval várhatóan a szakadék csak mélyülni fog. 

Utána Dr. Dobay Róbert, Menedzsmentor lépett színpadra a „Veszélyes féligazságok, amiknek 
bedőlünk kiválasztáskor és teljesítményértékeléskor” című előadásával. A „féligazságokat” a 
kompetenciák meglétével kezdte és azzal az összefüggéssel, hogy aki minden szükséges 
kompetenciával rendelkezik, az jobban is teljesít. Ezt követősen a tudást, valamint a tehetséget is 
párhuzamba állította. Véleménye, hogy a tudás és a képesség fejleszthető, ellenben a tehetség nem. 
Ezek után a siker témakörét járta körül, melyhez véleménye szerint a jó teljesítmény mellett 
szerencsére is szükség van. Ezt követően az értékelés és az egyén kapcsolatát vázolta, kiemelve azt, 
hogy az értékelési rendszerek hibáit könnyű elkerülni azzal, ha tudjuk mik a prioritások. Lényegesnek 
tartja a coaching beszélgetéseket amiken keresztül fényt deríthetünk a munkavállaló erősségeire, 
valamint arra, hogy ezeket kihasználva hogyan válhat értékesebb munkaerővé. 
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Végül, de nem utolsó sorban Kiss Dániel, a WebEye International Marketing és PR menedzsere zárta a 
programot „Proaktív támogató szerepkör megjelenése a szállítmányozásban” címmel. A 
bevezetésben elmondta, hogy a logisztika történetében a digitalizáció megjelenése hozta el a 
legnagyobb változást. Ezután a digitalizáció egyes állomásait mutatta be, valamint a közelmúlt 
vívmányait a logisztikában (drónos áruszállítás, virtuális valóság, robotizált áruszállítás, önjáró 
nyerges vontatók). Ezután bemutatta a Webeye tevékenységét, szolgáltatásait. A járműkezelés, 
flottamenedzsment témakörben elmondta, hogy lehetőség van rendszerükön keresztül valós idejű 
követésre, valamint adminisztrációs riportok készítésére is. Kommunikációs megoldásaik között 
szerepel a diszpécser-sofőr, sofőr-sofőr szolgáltatás, melyben a szükséges adatok valós időben 
kinyerhetőek. Integrációs szolgáltatást is nyújtanak, mely a kisebb mértékű hatékonyságot növelő 
folyamatokat integrálja, optimalizálja. Ezután tért rá a proaktív támogatásra, mely egy olyan személy 
munkáját takarja aki cégük égisze alatt az ügyfél irodájába kerül kihelyezésre. Így az adminisztrációt, 
döntés előkészítési riportokat helyben készíti el. Ez a személy a technológia és a rendszer minden 
részletét ismeri, így hatékonyan tudja javítani a már meglévő folyamatokat a kinyert adatok alapján. 
Ez a személy a menedzsment felé jelent, így a társosztályokkal is együtt kell működnie, elemző típus, 
jó kommunikációs készséggel rendelkezik, logisztikai szakértő is egyben, érdeklődő és tanul, 
rendszerszemléletű. Ezeknek az embereknek a képzése, fejlesztése a cég hosszú távú célja, hogy 
eredményesek tudjanak maradni. Zárszóként kiemelte, hogy az apró dolgokra kiemelten figyelni kell, 
így a nap is sikeres lesz. 

Az érdekes és aktuális előadásokat Regensburger Tamás vezetésével kerekasztal beszélgetés követte, 
ahol az előadók, a résztvevők és a szervezők eszmét cserélhettek a hallottak és a tapasztaltak alapján, 
valamint az elhangzott témában kifejthették véleményüket, vitát indíthattak. 

Ezúton is köszönjük előadóinknak, hogy előadásukkal emelték a rendezvény színvonalát, valamint 
résztvevőinknek, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. 

A rendezvény előadásai az MLE TV Youtube csatornán visszanézhetők. 
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