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Logisztikai képzés Svájcban
Egyre több átfogó képzettségű és gyakorlatias szemléletű logisz-
tikusra van szükség. Olyan emberek és vezetők kellenek, akik a tel-
jes folyamatot a beszállítótól a vevőig képesek áttekinteni. Akik az
anyagáramlási folyamatokat éppen úgy kezelni tudják, mint a kap-
csolódó informatikai folyamatokat, azoké a jövő. A logisztika öt terü-
letének: a beszerzési, a termelési, a raktározási, az elosztási és a
hulladékkezelési logisztikának az összekapcsolása egy egységes
folyamattá, a kis és közepes nagyságú vállalatok üzemgazdasági
szempontból aktuális feladata. Emellett a logisztikai folyamatok fej-
lődésére rendkívül nagy befolyása van az informatikának.

Folyamatszemlélet a logisztikában
Nagyon sok cég szervezete hagyományosan, funkciók szerint tagozódik.

Ilyen szervezeti felépítést tükröznek a vállalatok szervezeti ábrái, munkaköri
leírásai. Az álláshirdetések szerint azonban egyre inkább folyamatorientált,
tehát átfogó gondolkodású szakemberekre, vezetőkre van szükség.

A folyamatorientált feladatkörök a minőségmenedzsment és a projektme-
nedzsment eljárásaiból ismertek. Ugyanezeknek az elveknek kell a logisztiká-
ban is érvényesülniük (1. ábra). A logisztikai és logiszmatikai szakemberek
legfontosabb feladata a jövőben az, hogy a vállalat és a vevők közötti részfo-
lyamatok kapcsolódásának problémáit kiküszöböljék, más szóval a logisztika
részfolyamatai közötti átmenetet optimálják. A logisztikusok képzésében is a
részfolyamatok átfogó kezelésére kell a hangsúlyt helyezni.

Logisztikai képzés Svájcban
A svájci szakképzési rendszer különbséget tesz logisztikai specialisták és

„generalisták” között. A képzésre jelentkezőnek kell eldöntenie, hogy valamely
logisztikai részterület specialistája akar-e lenni, vagy az egész folyamatot irá-
nyítani tudó „generalista”. 

A hatfokozatú képzési rendszer legalsó fokozatában különféle szakirányú
ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők, míg a szakvizsgával járó második
és harmadik fokozatban egyaránt választható a specialista és generalista
képzési irány. A felsőfokú technikusi, főiskolai és egyetemi, valamint a posztg-
raduális képzés a logisztika átfogó folyamataira helyezi a hangsúlyt.



1. ábra A logisztika részfolyamatai
és átfogó szemlélete

Minden képzési formának felvételi követelményei vannak. Az alapfokú
szakképzéshez a jelentkezőnek általában képességvizsgán kell megfelelnie,
és bizonyos szakmai gyakorlatot kell igazolnia. A magasabb szintű tanfolyam-
okra való felvételhez és vizsgához a többéves szakmai gyakorlaton kívül pro-
jektvezetési tapasztalatokat is igazolni kell. A posztgraduális képzés – amely
valamely más szakterületen szerzett oklevelet feltételez – általában
generalistákat képez a logisztikai folyamatok irányítására. 

A logisztikai képzésre más szakmai képzés is ráépíthető, pl. logisztikus
exportkereskedői kiegészítő oklevelet szerezhet. Aki a logisztika területére
kötelezte el magát, annak sokféle fejlődési lehetőség adott. Lehetősége van
pl. a logisztika bizonyos részterületén alapképzettség megszerzése után az
ismereteit oldalirányba, azaz más részterületek ismereteivel is kiegészíteni.
Ilyen kiegészítő képzések után a specialista fokozatosan generalistává fej-
lesztheti magát.

A generalistának nem kell a logisztika minden részterületét teljes mély-
ségében ismernie, de átfogó gondolkodásra van szükségük, hogy a beszállí-
tótól a vevőig terjedő folyamatot áttekintsék. Az ehhez szükséges interdiszcip-
lináris tudásnak egyre nagyobb jelentősége van.

Logiszmatika
Svájci Logisztikai Társaság 2000 őszétől indította be a logisztikusok kép-

zését, azzal a cállal, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik a fizikai lo
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gisztikai folyamatok és az informatika terén egyaránt jártasak. A logiszmatikus
szakemberek képesek lesznek a különféle szoftvereket összehasonlítani, az
informatika projektek követelményrendszerét felállítani és komplex logisztikai–
informatikai projekteket irányítani.

(Dr. Garai Tamás)
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