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20+1 tipp a hatékony, fenntartható és etikus
ellátási láncokért 2012-re
Készítette a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
Felelősség Klubjának közössége és titkársága

Hiszünk benne, hogy felelősek vagyunk azért, hogy a globális és
helyi ellátási láncok ne sodorják veszélybe bolygónk és a
következő nemzedékek jövőjét. Ezért az MLBKT új küldetésének
jegyében összegyűjtöttünk 20+1 tippet ellátási lánc menedzserek
számára.
A tippek szerzői:
Kovács Tibor
Nyírfásné Kiss Réka, szállítási- és logisztikai vezető, CG Electric Systems Hungary Zrt.
Dr. Sinka Gábor, ügyvezető, OPTILOG Környezetvédelmi Tanácsadó Kft.
Szabó Gyula, kikötő igazgató, ISD Portolan Kft.
Túri Zoltán, XAPT Hungary
Vértes Gábor, beszerzési és logisztikai vezető, KVGY Kft.
Zakupszki Tünde
DGSA.HU
és számos más támogatónk.
Volna még ötlete? Kérjük, küldje be a következő tippgyűjteménybe a kuldetes@mlbkt.hu címre!
Ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a dokumentumot!
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Szállítás

1.

Részesítsük előnyben a minél hosszabb szakaszon vasúti és hajózási
árufuvarozást tartalmazó megoldást a közúti árufuvarozással szemben!

2.

Célszerű növelni az újrafutózott abroncsok használatát. A fuvarozó
költséget takarít meg, a vállalkozó munkát kap, a környezetet kíméljük, mert
kevesebb hulladék abroncs keletkezik.

3.

Gondolja át: érdekelt Ön a településen belüli disztribúció
szervezésében? Valóban optimális futásteljesítménnyel éri el a terített áru a
címzetteket? Tehet még valamit a települések levegőtisztasága érdekében?

4.

Javasoljuk, hogy fuvarozó cégeknél tartsanak rendszeres oktatást a
kamion- és gépkocsi-vezetőknek arról, hogy milyen vezetési technikával
lehet a gumiabroncsok élettartamát növelni. Kevesebb költség, kevesebb hulladék!

5. A veszélyes áruk szállításának kockázatának csökkentésére a leghatékonyabb módszer a
mentességek és a szállítási előírásokban lévő könnyítések igénybevétele. Ehhez azonban az
előírások kellő mélységű ismerete szükséges. Tudtad-e, hogy ez is a fenntartható fejlődés, a
környezetállapot megőrzésének egyik fontos eleme?

6. Javasoljuk, hogy ha a termékhez, szolgáltatáshoz nem szükséges
behozni a telephelyre bizonyos anyagokat, de a teljesítés
helyszínén szükséges, a szállítást közvetlenül a beszállítótól
szervezzék a címzettig. Adott uniós országon belül ez adózási (áfa)
problémákat vethet fel, de harmadik uniós országbeli relációk
között jól működtethető.

7. Túlméretes-túlsúlyos szállítás esetén egyeztessen a kollegáival szerkesztőmérnök - és a szállítmányozókkal az adott útvonalon,
optimális költségen elszállítható méretekről, lehetőségekről.
Illetve a felszereltség/leszereltség mértékének meghatározásakor a
helyszíni szerelési költségeket is vegye figyelembe. A három költség
többféle variációban más-más végeredményt mutathat.

8. Javasolt a hőmérséklet érzékeny áruk minőségének „hőélet”
felvételével való minősítése.

TOVÁBBI ÉRDEKESSÉGEK
Útikönyv a gumiabroncsok világába >>
Negyeliczky János blogja a veszélyes áruk szállításáról >>

Volna még ötlete? Kérjük, küldje be a következő tippgyűjteménybe a kuldetes@mlbkt.hu címre!
Ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a dokumentumot!
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Csomagolás

9. Biztos, hogy nem lehetne kisebb és gazdaságosabb a termék
csomagolása? Hajlamosak vagyunk adottságként elfogadni régi
gyakorlatokat, ahelyett, hogy változtatnánk rajtuk.

10. Standard csomagolásokat, melyek adott alapanyag vagy saját
késztermék esetén többutasként használhatóak, (azaz újra
felhasználhatóak) bejelentve egy nemzetközi szervezeten keresztül
annak minden adatával, s így a Globális kereskedelmi áruazonosító
szám (GTIN – Global Trade Item Number) számmal rendelkező
csomagolóanyag a nemzetközi forgalomban a beszállító-vevő
között - szigorú nyilvántartás mellett – termékdíj mentesen használható.

Folyamatszervezés

11.

Rendszeresen kérdezze meg
beosztottait, hogy milyen
területen lehet javítani a munka
hatékonyabbá tételéhez.

12.

Érdemes időt szánni arra, hogy
megvizsgáljuk valóban a legjobb
az iroda vagy az üzem
elrendezése. A
munkafolyamatokhoz igazított
munkahely kisebb helyen is
elfér, és energiatakarékosabb.

13.

Vállalatirányítási szoftver: itt is
érvényes a 80/20-as Pareto elv:
a meghatározó vállalati
folyamataink 20%-a termeli az
eredmény vagy bevétel kb. 80%át, ezeket támogassuk
elsősorban egyedi, testreszabott
megoldásokkal! A folyamatok
maradék 80%-ban
standardizáljunk!

TOVÁBBI ÉRDEKESSÉGEK
A GTIN számkiadás szabályai
Kővári Róbert: Vezetők a gáton
Volna még ötlete? Kérjük, küldje be a következő tippgyűjteménybe a kuldetes@mlbkt.hu címre!
Ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a dokumentumot!
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Hulladékkezelés

14.

A hulladék nem hulladék; hasznosítsd újra a
fenntartható fejlődés érdekében!

15.

A törvényi előírásoknak megfelelő módon végezhető
hulladék értékesítés folyamatos végrehajtása pénzt is
hozhat a konyhára!

16.

Akármit csinálunk a termék védelmében, a szállítók csomagolnak. Égetés helyett igyekezzünk
nyomást gyakorolni a döntéshozókra, hogy legyen több csomagolási hulladék befogadó hely,
elsősorban vidéken!

Emberi tényezők

17.

A dolgozók munkakörülményeinek mentálhigiénés szempontból előnyössé alakításához, ezzel
együtt a munkahelyi és termelési érdek megvalósulásához négy területen szükséges beavatkozni:
A munkahelyi vezetők kiválasztása, képzése
Munkamegosztás és munkaszervezés
Megfelelő munkahelyi légkör kialakítása
A dolgozók oktatása, ismeretterjesztés

Hogyan kössünk üzletet?

18.

Ne az éves bónusz lebegjen a szemed előtt, hanem egy
élhető, biztonságos, szebb világ.

19.

A partnerség alapja a szerződésszerű teljesülés, amely
mindegyik félnek kölcsönös érdeke.

20.

Ajánlott a hármas döntéshozatal alkalmazása a szállított,
illetve tárolt áru mennyiségi, minőségi jellemzőire - a
bizonytalansági sávok használatával.

TOVÁBBI ÉRDEKESSÉGEK
Egyed Ildikó: Értékteremtő HR – avagy a HR stratégiai szerepe a lean fenntarthatóságában >>
Új vezetői gondolkodással lehet fenntartható a világ >>
Az MLBKT etikai kódexe >>
Az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának etikai kódexe >>

Volna még ötlete? Kérjük, küldje be a következő tippgyűjteménybe a kuldetes@mlbkt.hu címre!
Ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a dokumentumot!

www.logisztika.hu

+1 tipp:

Beszállító

Kereskedő

Fogyasztó / felhasználó

Döntési szempontok
a fenntartható fejlődés
szemszögéből*

Beszerzés

Gyártás /
folyamat

Szállítás

Operáció,
raktározás

Terméktervezés és
fejlesztés

Értékesítés és Termék /
piacfejlesztés szolgáltatás
használata

Az életciklus
vége /
hulladék

Általános
Változó vevői elvárások
Kedvezőtlen média-megjelenések
Veszély a márka vagy a vállalati hírnevére
Kormányzati beszerzések elvárásai
A vállalat és a munkavállalók iránti
elkötelezettség elvesztése
Az etikus befektetők vonzerejének
csökkenése?

Konkrét kérdések
Hosszú távú nyersanyagellátás
Vegyszerek / veszélyes anyagok
használata
Állattenyésztésre gyakorolt hatás
Rövid távon való ellátás
Hulladék- és használt csomagolóanyag
Munkaügyi normák és gyakorlatok
Helyi vagy tengerentúli beszerzés
Víz, levegő vagy talaj
szennyezés / kibocsátás
Közlekedés, üzemanyag, dugók
Szállítási költségek növekedése
Energiafelhasználás
Megnövekedett működési költségek,
pl. energia, üzemanyag-, hulladékkezelés
*A táblázat segíthet felmérni a fenntarthatóság szempontjából az ellátási lánc kockázatos pontjait! Forrás: New Zealand Business Council for Sustainable Development

Volna még ötlete? Kérjük, küldje be a következő tippgyűjteménybe a kuldetes@mlbkt.hu címre!
Ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a dokumentumot!
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