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Bevezetés 

A Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (továbbiakban: MLSZKSZ) a logisztikai 

szolgáltató központok szakmai érdekképviseleti szerve. "A Munkaerőkímélő hatékony 

megoldások elterjesztése a logisztikai ágazatban" címen, GINOP-5.3.5-18-2018-00017 

azonosító számon pályázatot nyert. 

A pályázat keretein belül a kezdeti hangsúly az ágazathoz kapcsolódó képzési paletta 

tanulmányozására, elemzésére és feltárására tevődött. Korábban már elkészítettük „A 

logisztikai szolgáltató szektorban működő vállalkozások képzési igényeinek és az általuk 

igénybe vett képzési intézmények részletes felmérése” elnevezésű tanulmányt, ami a 

logisztikai ágazatban tevékenykedő tagvállalatok kérdőíves kutatásra adott válaszait és az 

általuk levonható következtetéseket tartalmazza. A jelen tanulmány a logisztikai szolgáltató 

szektorban tevékenykedő vállalatok képzési gyakorlatát és igényeit hivatott bemutatni a 

felnőttképzés és a szakképzés jogszabályi környezetének átalakulása tükrében. A téma 

feldolgozása kettős fókuszú: egyrészt a vállalatok felől közelít, másrészt azon képzéseket 

biztosító intézmények és cégek felől, amelyek logisztikai képzéseket és/vagy olyan képzéseket 

tartanak, amelyeknek elvégzése a logisztikai szolgáltatások biztosítása során alkalmazott 

munkavállalók szempontjából elengedhetetlen a munkakörük betöltéséhez.  

A felnőttképzés és a szakképzés rendszere az elmúlt években folyamatos átalakuláson ment 

keresztül. 2020. január 1-jén lépett hatályba a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

(továbbiakban: Szktv)1 módosítása. A 2020. szeptember 1-jén induló tanévtől a szakképzésbe 

belépő tanulók már e jogszabály alapján kezdték meg tanulmányaikat. Ezzel párhuzamosan, 

2020.01.01-én a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (továbbiakban: Fktv) is jelentős 

mértékben módosult, majd további hat alkalommal történtek kisebb változtatások a törvény 

szövegében – 2020.07.01., 2021.01.01., 2021.07.01., 2022.01.01., 2022.01.06., 2022.03.21.2 

A módosított jogszabály szerinti felnőttképzési tevékenység 2020. szeptember 1-jétől 

folytatható, ugyanakkor a törvény módosítás előtti állapota szerint 2022. december 31-ig 

ugyancsak végezhető felnőttképzési tevékenység3.  

A Szktv egyik legnagyobb változást hozó rendelkezése egyrészt, hogy megszüntette az 

Országos Képzési Jegyzéket (továbbiakban: OKJ) másrészt, hogy kimondja a független, 

akkreditált vizsgaközpontok rendszerének felállítását. A korábbi OKJ-ban szereplő ún. 

alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben szakképző iskolákban vagy technikumokban lehet 

tanulni. A felnőttképzők 2020. december 31-ig indíthattak az OKJ szerint képzési csoportokat. 

 
1 https://njt.hu/jogszabaly/2019-80-00-00, utolsó megnyitás: 2022.03.27. 
2 https://njt.hu/jogszabaly/2013-77-00-00, utolsó megnyitás: 2022.03.27. 
3 Fktv 30. § (1)-(2) 

https://njt.hu/jogszabaly/2019-80-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2013-77-00-00
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Az új rendszerben megkülönböztetünk szakmai oktatást és szakmai képzést. Az előbbi 

csoportba tartozó képzések a korábbi OKJ-s képzések ún. alapszakmái közül kerültek ki. A 

korábbi közel 600 szakképesítés és szakképesítés ráépülésből csupán 176 képzés maradt az 

ún. szakmajegyzékben. Ezek, az államilag elismert végzettséget adó szakmák csak középfokú 

köznevelési intézményben szerezhetők meg. A szakmai képzések közé a korábbi OKJ-

részszakképesítések kerültek, amelyeket a felnőttképzők is felvehetnek a képzési palettájukra. 

Szakmai képzés a megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit tartalmazó, a 

szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján 

indítható, programkövetelményre, annak módosítására és törlésére pedig bárki javaslatot 

tehet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Szkr.) 17. § (1) bekezdése alapján.4 A szakmai oktatásról és a szakmai 

képzésekről Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján (ikk.hu) tájékozódhatunk. Ugyanitt 

található egy ún. „Új ágazatok és szakmák fordítókulcsa” is, amelynek segítségével a régi és az 

új szakmák közötti megfelelőséget lehet megkeresni. A szakmai oktatáshoz kapcsolódó 

képzések 24 ágazat szerint kerültek csoportosításra. A közlekedés és szállítmányozás 

ágazathoz az alábbi képzések tartoznak: 

• Hajózási technikus; 

• Képesített hajós; 

• Kishajóépítő és -karbantartó; 

• Kocsivizsgáló technikus; 

• Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus; 

• Logisztikai technikus; 

• Postai üzleti ügyintéző; 

• Vasútforgalmi szolgálattevő technikus. 

A szakmai képzéseket 26 irány (terület) szerint csoportosították. A szállítási szolgáltatások 

területhez az alábbi képzések tartoznak:  

• Autóbuszos forgalmi tiszt; 

• Fedélzeti jegyellenőr; 

• Jegyvizsgáló; 

• Kocsirendező; 

• Szállítmányozó. 

Az üzleti ismeretek és ügyvitel irányon belül a Nagy- és kiskereskedelem területhez tartozik 

továbbá a raktárvezető képzés. A szakma fordító szerint az új logisztika technikus régi szakma 

 
4 https://szakkepesites.ikk.hu/  

https://szakkepesites.ikk.hu/
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megfelelői közül – logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, vasúti árufuvarozási ügyintéző, 

raktárvezető – ez az egyik.  

A Szktv 53.§ a szakképzésben megkülönböztet tanulót, aki a szakképző intézménnyel tanulói 

jogviszonyban áll, és képzésben részt vevő személyt, aki felnőttképzési jogviszonyban. Tanulói 

jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő 

tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a 

huszonötödik életévét betölti. A Szktv 53.§ továbbá kimondja azt is, hogy képzésben részt vevő 

személy a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszony keretében részt vehet szakmai 

oktatásban és szakmai képzésben is. Szakmai képzés kizárólag felnőttképzési jogviszonyban 

szervezhető. Ha a tanuló szakmai képzésére a szakképző intézményben a szakmai oktatással 

vagy a köznevelési intézményben a szakgimnáziumi vagy a szakiskolai nevelés-oktatással 

párhuzamosan kerül sor, a szakmai képzés, illetve szakiskolában a szakmai oktatás tanulói 

jogviszony keretében is megszervezhető. 

A Szkt továbbra is használja a nappali rendszerű szakmai oktatás kifejezést, azonban esti 

rendszerű oktatás kifejezést nem. A köznyelvi gyakorlatba azonban a „nappali” és az „esti” 

képzés olyannyira beépült, hogy az intézmények vezetői is használják, így a tanulmányban mi 

is ezekkel a kifejezésekkel fogunk több esetben élni.  
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1. Kutatásmódszertan 

A felmérés során kvalitatív – strukturált mélyinterjúk –, és kvantitatív – kérdőíves vizsgálat – 

mérőeszközöket egyaránt alkalmaztunk. Az MLSZKSZ 2021. év első felében kérdőíves 

felmérést végzett tagvállalatai körében a munkaerő megszerzése és megtartása témában. A 

vizsgálat 2022-ben megismétlésre került. A vizsgálat tartalmazott oktatással, képzéssel 

kapcsolatos kérdéseket is. Ennek kiegészítéseképpen készült el 2022 januárjában egy külön 

kérdőív a tagvállalatok múltbeli és jelenlegi oktatási gyakorlatával kapcsolatban. A kérdőív 

kérdéseit az 1. sz. melléklet tartalmazza. A kérdőívek kitöltésére 2022. február 19. és 2022. 

február 23. között volt lehetősége a tagvállalatoknak. Ezalatt az idő alatt kilenc tagvállalattól 

érkezett be kérdőív. A tagvállalati kérdőív mellett összeállításra került egy másik, a szakképzési 

rendszer átalakulásával kapcsolatos kérdőív is, amelyet az MLSZKSZ az adatbázisában szereplő 

olyan szakképző intézményeknek küldött ki, amelyek logisztikai képzéseket tartanak. A 

kérdőív kérdéseit az 2. sz. melléklet tartalmazza. A kérdőívet az intézmények a 

tagvállalatokhoz hasonlóan 2022. február 19. és 2022. február 23. között tudták kitölteni. Hat 

intézménytől érkezett be ez idő alatt válasz. 

A kutatási idő rövidsége miatt a kérdőívek kiküldése előtt elindultak a strukturált mélyinterjúk 

a tagvállalatokkal. A mélyinterjúk során feltett kérdéseket (interjúvázlat) az 3. sz. melléklet 

tartalmazza. Az MLSZKSZ által javasolt 5 tagvállalattal online formában, Teams felületen 

keresztül készült mélyinterjú. Az interjú elkészítésének módját – személyes vagy online – a 

cégek dönthették el. A cégek rövid bemutatása a 3.1 fejezetben olvasható. 

A tagvállalati mélyinterjúk után készültek el a felnőttképzőkkel és a szakképző intézményekkel 

a strukturált mélyinterjúk. A mélyinterjúk során feltett kérdéseket (interjúvázlat) az 4. és 5. sz. 

mellékletek tartalmazzák. Az interjúalanyok kiválasztásakor két módszert követtünk. 

Egyrészről a tagvállalatokat az interjú során megkértük, hogy ajánljanak olyan képzőt, akivel 

kapcsolatban vannak, vagy voltak, másrészt a képzőintézményeknek kiküldött kérdőív 

válaszadói közül választottuk ki az interjúalanyainkat. Az előbbi esetben a tagvállalatok által 

ajánlott három cégből kettővel készült strukturált mélyinterjú, a kérdőívet kitöltő hat 

intézmény mindegyike megkeresésre került, interjút végül négy intézménnyel tudtunk 

készíteni.  

Mind a tagvállalatok, mind a szakképző intézmények esetében5 a kitöltött kérdőívek kis száma, 

valamint a mintába kerülő elemek esetlegessége miatt a kérdőíves felmérést nem tekinthetjük 

reprezentatívnak sem országos szinten, sem az MLSZKSZ tagvállalatainak vonatkozásában, így 

a következő fejezetben bemutatott kérdőíves felmérés eredményeiből levonható 

 
5 A kérdőívet a tagvállalatok alig több, mint 10%-a töltötte ki, a 74 kérdőívet megkapó képzőintézménynek 
pedig csupán a 8%-a. 
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eredmények korlátozottak, ezért inkább a főbb mintázatok felismerésére törekedtünk. A 

későbbiekben érdemes lehet a felmérést megismételni, bízva a nagyobb válaszadási 

hajlandóságban. A kvalitatív mérőeszköz eredményei a fentiek nyomán bár nem egészítik ki 

és magyarázzák a kvantitatív kutatás eredményeit, segítenek a szakképzés és a felnőttképzés 

átalakulásának hatásait mélyebben feltárni, rávilágítanak az ok-okozati összefüggésekre. 
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2. A kérdőíves vizsgálat eredményei 

A kutatás során mind az MLSZKSZ, mind az MLSZKSZ tagvállalatainak adatbázisában szereplő 

szakképző intézmények körében készült kérőíves felmérés. A tagvállalti kérdőívet 8 cég 

töltötte ki. A szakképző intézményektől 6 értékelhető kérdőív érkezett be.  

2.1. Tagvállalati kérőívek eredményei 

A kérdőívet kitöltő vállalatok nagyon szórnak mind méret, mind területi elhelyezkedés, mind 

szolgáltatási portfólió tekintetében. A válaszadók között fele-fele arányban voltak magyar és 

külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező cégek. A kitöltők szolgáltatási portfóliója színes képet 

mutat: raktározás, raktárbérbeadás, belföldi- és/vagy nemzetközi árufuvarozás, 

szállítmányozás, vámkezelés, olyan egyéb szolgáltatások, mint például személyszállítás, 

üzemanyagtöltő-állomás üzemeltetés, műszaki vizsgáztatás, iratkezelés, valamint vasúti 

szállítmányozással foglalkozó vasútvállalattól is érkezett be kitöltött kérdőív. A cégek 

székhelye egy kivétellel Budapest. 

A „Milyen képzésekre van leginkább szüksége a dolgozóiknak?” kérdésre szabadszöveges 

választ adhattak a kitöltők. A válaszokat az alábbi táblázatban foglaltunk össze. 

A „Milyen képzésekre van leginkább szüksége a dolgozóiknak?” kérdésre adott válaszokat az alábbi 
táblázatba foglaljuk össze. 

1. táblázat: A tagvállalatok által leginkább szükségesnek tartott képzések 

 
A képzést szükségesnek 
tartó vállalatok száma 

A képzést szükségesnek 
tartó vállalatok aránya 

Targoncavezető 5 19,23% 

Munkavédelem 3 11,54% 

Tűzvédelemi képzés 2 7,69 

Emelőgépkezelői képzés 1 3,85% 

Kategóriás jogosítványok 
megszerzésére irányuló képzés 

1 
3,85% 

GKI képzés 1 3,85% 

ADR képzés 1 3,85% 

Tachográf képzés 1 3,85% 

Gumiszerelő képzés 1 3,85% 

Liftkezelő képzés 1 3,85% 
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Vámügyintéző 1 3,85% 

Szállítmányozó és logisztikai 
ügyintéző 

1 
3,85% 

Hatósági vizsgával végződő 
vasútszakmai képzések 

1 
3,85% 

Műszaki vizsgabiztos továbbképzés  1 3,85% 

Autóvillamossági képzés 1 3,85% 

Specifikus járműjavítói képzés 1 3,85% 

Informatikai képzés 1 3,85% 

Nyelvi képzés 1 3,85% 

Változásmenedzsment képzés 1 3,85% 

Összesen 23 100% 

Forrás: saját szerkesztés 

A válaszok alapján a leginkább, 6 említéssel, a gépkezelői jogosítványok6 megszerzésére 

irányuló képzésekre (targoncavezetői képzés, emelőgépkezelői képzés) mutatkozik igény a 

cégeknél. Ezen belül a targoncavezetői képzés kiemelten fontos, 5 tagvállalat is megnevezte 

ezt a képzést, – amely a válaszadó cégek közel 20%-a – míg az emelőgépkezelő képzés csak 

egyszer került említésre. Ezt követi a munkavédelmi képzés három említéssel, majd a 

tűzvédelmi képzés kettővel. A többi képzés esetében azt látjuk, hogy vállalat specifikusak 

voltak, mivel csupán egy vállalat említette meg ezeket.  

Ha a kérdésre adott válaszokat összevetjük a „A felnőttképzés átalakítása óta mely képzések 

nem érhetőek el az Önök számára, vagy nem érhetőek el megfelelő minőségben?” kérdéssel, 

amelyre a vállalatok ugyancsak szabadszöveges választ adhattak, azt tapasztaljuk, hogy a 

targoncavezető képzést három vállalat is megnevezte, vagyis ez a képzés kapta a legtöbb 

említést, amely alátámasztja a képzés kiemelt szükségességét. Ennek az is oka lehet, hogy a 

jogszabályi környezet átalakulása után a képzés új formájában sokáig nem volt elérhető, mivel 

sem a szakmai oktatás, sem a szakmai képzések közé nem került be7. Az 54/2021 (XI.5.) ITM 

rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és 

vizsgáztatásáról8 rendezte a kérdés, amely a kihirdetést követő 30. napon lépet hatályba, 

vagyis a vállalatok tulajdonképpen 2022. januárjában kaptak először információt erről. Az 

 
6 Korábbi hivatalos nevén Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány megjelölésével). 
7 A képzőknek az OKJ-s rendszerben 2020. december 31-ig volt lehetőségük ilyen képzéseket indítani, amely 
lehetőséggel sok képző élt is, és amely képzésekbe még 2021. közepén is be tudtak csatlakozni a jogosítványt 
szerezni akarók. 
8 https://njt.hu/jogszabaly/2021-54-20-7Q, utolsó megnyitás: 2022.03.27. 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-54-20-7Q


 Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

egyik tagvállalat a kérdőív – fenti – kérdésére adott válaszában így fogalmazott: „Idén év 

elejéig az OKJ-s képzések [közül néhány] (pl. targoncavezetői képzés) [nem volt indítható az új 

szakképzési rendszerben semmilyen formában,] mely [helyzet] most a napokban változott 

kedvező irányba [azáltal, hogy pl. targoncavezetői képzést] ismét [lehet indítani].”.  

A válaszadók közül egy cég emelte ki a kategóriás jogosítványszerző képzéseket. A céggel 

mélyinterjú is készült, amelyből egyértelművé vált, hogy a cég a korábbi OKJ-s Autóbuszvezető 

(35 841 01) és Tehergépkocsi-vezető (35 841 02) képzésre gondol. Egy cég kiemelte, hogy 

szállítmányozó képzés9 nem elérhető, valamint a logisztikai ügyintéző nem megfelelő 

minőségben áll rendelkezésre. Erre a kérdéskörre a mélyinterjúk elemzésekor még 

visszatérünk. A válaszadók közel fele számára pedig nincs olyan képzés, amelyre szüksége 

lenne, és nem tudja elérni.  

„A fizikai állomány képzése során mi a legfontosabb az Önök számára?” kérdésre négy 

válaszlehetőség közül választhattak a válaszadók, valamint itt is lehetőségük volt arra, hogy ha 

a megadott válaszok közül egyiket sem érzik magukra vonatkozónak, akkor saját választ 

írjanak. A válaszokat az alábbi ábrában foglaltuk össze. 

 
1. ábra A fizikai állomány képzése során mi a legfontosabb az Önök számára? 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A kitöltők közül három választotta azt, hogy „A kollégák a képzés végén szakmai bizonyítványt 

szerezzenek”, négy pedig azt, hogy az a fontos, hogy „A kollégák gyakorlatorientált képzésen 

vegyenek részt”. „A kollégák rövid, intenzív képzésen vegyenek részt”, valamint „A kollégák 

elmélet központú képzésen vegyenek részt” egyik tagvállalat sem tartotta fontosnak. A 

válaszadó vasútvállalat saját választ írt, amelyben azt emelte ki, hogy számukra az a fontos, 

hogy a képzés hatósági vasútszakmai vizsgával végződjön. Ez érthető, hiszen ebben a 

szektorban a fizikai munkakörök betöltéséhez elengedhetetlen az ún. hatósági vizsgával 

 
9 Feltételezzük, hogy a cég az új szakképzési rendszerben kidolgozott 10415003 számú Szállítmányozó 
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésre gondol.  

A kollégák a képzés végén szakmai bizonyítványt szerezzenek.

A kollégák gyakorlatorientált képzésen vegyenek részt.

Hatósági vasútszakmai vizsgával záródó képzés legyen.
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szerzett végzettség megléte. Megállapítható tehát, hogy a válaszadó cégek körében a fizikai 

munkakörben dolgozó alkalmazottak vonatkozásában egyenlő mértékben fontos a 

gyakorlatorientált képzés, a gyakorlati tudás megszerzése, és az, hogy a munkavállalóknak a 

képzés végén egy végzettség, egy dokumentum legyen a kezében. Ha azonban ezt összevetjük 

a „Melyik munkavállalót alkalmazná szívesebben fizikai munkakör esetében?” kérdéssel azt 

látjuk, hogy három cég választotta azt, hogy „Szakirányú végzettség nélküli, azonban a 

szakmában jártas munkavállalót” alkalmazna szívesebben és öt cég azt, hogy „Pályakezdőt, 

aki rendelkezik a munkakör tekintetében megfelelő szakmai bizonyítvánnyal, oklevéllel”, 

vagyis ebből viszont az olvasható ki, hogy a szakmai végzettség fontosabb a vállalatok számára, 

mint a már meglévő tudás. Ez utóbbit erősíti, hogy a később elemzésre kerülő mélyinterjúkból 

is az derült ki, hogy számos munkakör betöltése végzettséghez kötött, így megfelelő 

szakképesítés, a megfelelő végzettség, bizonyítvány megléte elengedhetetlen. 

„A szellemi állomány képzése során mi a legfontosabb az Önök számára?” kérdésre adott 

válaszok már változatosabb képet mutatnak.  

 

 
2. ábra A szellemi állomány képzése során mi a legfontosabb az Önök számára? 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A gyakorlatorientált képzésre az igény és a szakmai bizonyítvány szerzésének előnybe 

részesítése itt is fele-fele arányban van jelen, azonban a rövid, intenzív képzések iránti igény 

is megjelent (2 említés). Az mélyinterjúk során többször került említésre, hogy a szellemi 

munkakörökben dolgozóknak több esetben kell szakmai továbbképzéseken részt venniük – pl. 

pénzügyi munkakörök esetébe – amely magyarázza a rövid, intenzív képzések iránti igényt. A 

kérdésre adott válaszokat itt is összevetettük a „Melyik munkavállalót alkalmazná szívesebben 

szellemi munkakör esetében?” kérdés válaszaival. Az előzőkhez hasonlóan azt tapasztaltuk, 

hogy heten választották a „Pályakezdőt, aki rendelkezik a munkakör tekintetében megfelelő 

szakmai bizonyítvánnyal, oklevéllel” választ, és csak egy válaszadó a „Szakirányú végzettség 

A kollégák a képzés végén szakmai bizonyítványt szerezzenek.

A kollégák rövid, intenzív képzésen vegyenek részt.

A kollégák gyakorlatorientált képzésen vegyenek részt.
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nélküli, azonban a szakmában jártas munkavállalót”. Ennek azonban ellentmondani látszik, 

hogy a mélyinterjúk során a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző végzettség meglétét a 

tagvállalati interjúalanyok nem tartották igazán lényegesnek a munkakör betöltése 

szempontjából, mint azt majd a 3.4. fejezetben bemutatjuk. 

Megkérdeztük a tagvállalatokat, hogy „Milyen munkakörök esetében fogadnak frissen végzett 

hallgatókat, akiket aztán Önök képeznek tovább "on the job" rendszerrel?”. A válaszokat az 

alábbi táblázatba foglaltuk össze. 

 
2. táblázat: Milyen munkakörök esetében fogadnak frissen végzett hallgatókat, akiket aztán Önök 

képeznek tovább "on the job" rendszerrel? 

 Cégek általi említések száma 

Raktározás 1 

Vámkezelés 1 

Fuvarszervezés 1 

Járműjavítás 1 

Raktárlogisztika 1 

HR adminisztráció 1 

Műszaki vizsgáztatás 1 

Rakodásirányító 1 

Műszaki bevizsgáló 1 

Szállítmányozó 1 

Árufuvarozási operátor 1 

Kocsivizsgáló 1 

Ügyintéző fizikai vagy irodai 1 

Munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadó 1 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A fenti válaszokon túl, egy cég emelte ki, hogy minden munkakörbe fogadnak frissen 

végzetteket. A válaszok sokszínűsége a mélyinterjúk alapján nem meglepő. Egyrészt mivel 

ugyanaz a munkakör másképpen van elnevezve az egyes vállalatoknál, másrészt mivel a 

szállítmányozás és a logisztika egy olyan ágazat, ahol a munkakörök többsége vállalat 

specifikus így, ha egy tapasztalt munkavállaló kerül is be egy céghez hosszú ideig tart, ameddig 

megismeri a cégspecifikus eljárásokat, szoftvereket, alkalmazásokat. 
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A „Van-e olyan terület, ahol az új felnőttképzési rendszer pozitívan változtatott a dolgozóiknak 

tartott képzéseken? Ha igen, melyek ezek?” kérdésre öten válaszoltak nemlegesen, ketten 

emelték ki a gépkezelői, targoncavezetői képzéseket, egy pedig a konfliktus kezelési 

tanfolyamot, és a nyelvi képzéseket említette. Ennek az ellenkezőjére, vagyis, hogy „Van-e 

olyan terület, ahol az új felnőttképzési rendszer megnehezítette a dolgozóik képzését? Ha igen, 

melyek ezek?” hárman adtak nemleges választ, egy válaszadó a gépkezelői, targoncavezetői 

képzéseket említette, egy az „OKJ-s rendszer utód nélküli felszámolása, megszüntetése” 

választ adta, hárman pedig az adminisztrációs terhek növekedését hangsúlyozták. 

A kérdőív rákérdezett arra, hogy a tagvállalat „Használna-e egy olyan adatbázist, amelyben a 

logisztikai képzéseket tartó felnőttképzők és képző intézmények regisztrálhatnák a szakirányú 

képzéseiket?”. Egy vállalat elutasította a lehetőséget, ketten a talán választ adták, a többi négy 

kitöltő pedig az igen választ jelölte. Az adatbázis által biztosított információ tartalomigényre 

rákérdező szabadszöveges válaszlehetőséget biztosító kérdésre („Ha igen, milyen 

információkat látna egy ilyen adatbázisban szívesen?”) az alábbi válaszok érkeztek: 

• „Képzések típusai, időtartama, képzést tartó kompetenciája, tapasztalata, 

referenciák.”; 

• „Intézmény neve, képzés helye, képzés megnevezése, időtartama, költsége, és képzés 

végén adott minősítés, bizonyítvány.”; 

• „Tantárgyak, óraszámok, előadók.”; 

• „Elért képzés minősítése, szakmai eredmények, pozitív és negatív szakmai 

események.”; 

• „Személyes adatok, lakhely, kor, végzettsége, fotó.”. 

Az utóbbi két válaszból úgy tűnik, hogy nem csak egy képzői adatbázisra lenne szükség, hanem 

egy olyanra is, ahova az adott képzőknél végzettek kerülnek. Ez az adatbázis már csak 

áttételesen kapcsolódik az oktatáshoz, hiszen ez már inkább a tanulás utáni elhelyezkedési 

lehetőségeket segítené, illetve a munkaerő-hiány pótlásában tudná támogatni a cégeket. 

2.2. A képzőintézményi kérdőívek eredményei 

A szakképző intézményeknek kiküldött kérdőíveket 6 képző töltötte ki az alábbi megyékből: 

• Bács-Kiskun megye; 

• Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 

• Budapest; 

• Fejér megye; 

• Győr megye; 

• Tolna megye. 
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Mind a hat intézmény szakképző, tehát köznevelési intézményként működik, amely „esti” 

formában is szervez felnőttek számára szakmai oktatást és/vagy szakmai képzéseket. 

Mindegyik szállítmányozási ügyintéző, illetve logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzést 

tartott a szakképzési rendszer átalakulása előtt, az átalakulás óta pedig ennek a képzésnek 

megfelelő új, 510411506 számú Logisztikai technikus szakmai oktatás keretében indítanak 

osztályokat és csoportokat. Emellett egy képző jelölte meg, hogy szakmai képzés keretében 

tartanak 04164015 számú Raktárvezető képzést is.  

A képzőintézményeknek ki kellett választani a rájuk nézve leginkább vonatkozó állítást. Bár 

néhány intézmény két ellentmondó állítást is választott, ezeket az ellentmondásokat az 

interjúk során sikerült feloldanunk. Az mélyinterjúk során az is kiderült, hogy a képző 

intézmények a válaszaik megfogalmazásakor nem csupán a logisztikai, szállítmányozás 

területéhez kapcsolódó képzéseikre gondoltak. A kérdőív válaszait az alábbi ábra foglalja 

össze. 

 
3. ábra Melyik állítás igaz Önökre? Kérem, gondoljon az elmúlt évben a logisztikával kapcsolatos 

felnőtteknek szervezett képzéseikre? 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A válaszadó képző intézmények kétharmada (négy intézmény) továbbra is ugyanazokat a 

képzéseket indítja, mint korábban: kifutó rendszerben a régi szakmai (OKJ-s) képzéseket, 

felfutó rendszerben pedig ezek új szakma megfelelőjét. Egy képző esetében felnőttoktatásban 

nem indítanak már logisztikai képzést, egy képző pedig azt tapasztalta, hogy csökkent az 

érdeklődés bizonyos képzései iránt. Két válaszlehetőséget – „Volt olyan korábban tartott 

képzésünk, melyre nem volt már igény.” és „A korábban tartott szakmai (OKJ) képzések egy 

részét nem szakképzési keretek között szerveztük meg.” – senki nem választotta. 

A jogszabályi környezet nem tette lehetővé, hogy bizonyos, korábban tartott
képzéseket továbbra is indítsunk.

Van igény mindegyik képzésünkre, de némelyiket csak ritkán és/vagy kis létszámú
csoportok számára tudnánk elindítani.

Minden képzésünk esetében továbbra is indítunk csoportokat.
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A képzők számára számos pozitív változást hozott a szakképzési és a felnőttképzési rendszer 

átalakítása. Ezek az alábbiak: 

• „A duális képzés lehetőségét.”; 

• „Szélesebb képzési paletta.”; 

• „Az ingyenes képzésszám számításánál az eddig megszerzett OKJ végzettséget nem kell 

figyelembe venni.”; 

• „Gyakorlatiasabb oktatás, rugalmasabb órakeretek kialakítása, elméleti anyag 

követelményszintjének csökkentése.”; 

• „Rugalmasabb tanulási utak, beszámíthatóság.”; 

• „Rugalmas oktatási lehetőségek (online oktatás).”. 

A fentiekből jól látszik, hogy a rugalmasság az egyik nagy előnye az új képzési rendszernek a 

válaszadó szerint. Az interjúkból egyértelműen kiderült, hogy ez alapvetően az új duális 

képzési rendszerhez kapcsolódik. Ennek részletesebb bemutatására és elemzésére 3. 

fejezetnél visszatérünk. 

A képzők számára azonban negatív változások is történtek a rendszer átalakításának 

következményeképpen. Érdekes módon ezek is elsősorban a duális képzési rendszerhez 

kapcsolhatóak: 

• „Nehéz megszervezni a duális képzést.”; 

• „Képzés szervezése, lebonyolítása munkaigényesebb, költségcentrikus lett.”; 

• „Lexikális tudás számonkérése a vizsgán.”; 

• „Sokkal jobb volt, amíg a felnőttképzés az NSZFH-hoz tartozott. Most szétdarabolt a 

rendszer, nehézkesebb az ügyintézés. Ésszerűtlen a vizsgaközponti rendszer és 

eltúlzottak az akkreditációs követelményei is.”; 

• „Duális képzés megvalósíthatatlansága, kiváltképp felnőttképzésben, de a nappali 

képzésben is.” 

A képzőket arról is megkérdeztük, hogy „Regisztrálnák-e a logisztikához kapcsolódó 

képzéseiket az MLSZKSZ adatbázisában, amely adatbázis a Szövetség tagvállalatai számára 

nyújt segítséget a számukra elérhető képzések megismerésében és megszervezésében?”. Fele-

fele arányban érkezett igenlő és nemleges válasz, azonban a mélyinterjúk során megkérdezett 

négy tagvállalat mindegyike nyitottnak mutatkozott az adatbázisba való regisztrációra akkor 

is, ha a kérdőívben nemleges választ adott (két válaszadó). 

  



 Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

3. A mélymélyinterjúk eredményei  

A fejezetben a tagvállalatokkal, valamint a felnőttképzőkkel, és a szakképző intézményekkel 

készített strukturált mélyinterjúkat elemezzük. Az elemzés alapját és struktúráját a vállalati 

interjúk adják, amelyet kiegészítenek a képzőkkel készített mélyinterjúk tapasztalatai. A 

tagvállalati interjúkat a képzőkkel folytatott interjúk magyarázzák, értelmezik, valamint az 

egyes kérdésköröket tágabb kontextusba helyezik. 

Az MLSZKSZ öt tagvállalatot javasolt, akikkel strukturált mélyinterjú készült 2022. február és 

március hónapban. Egy külföldi tulajdonú, közel 2.000 fős állományú vasútvállalattal, és négy 

logisztikai szolgáltató céggel készült interjú. A válaszadó cégek szolgáltatási portfóliója nagyon 

változatos képet mutat: közúti szállítmányozás; vasúti szállítmányozás; légi szállítmányozás; 

tengeri szállítmányozás; raktárlogisztika; vámszolgáltatás, vámügyintézés; logisztikai 

szaktanácsadás; termeléslogisztika; ipari park és raktár építés, üzemeltetés; logisztikai 

berendezések, komplett gyártóművi berendezések, csomagológépek, tartályparkok 

karbantartása; személyszállítás; műszaki vizsgáztatás; üzemanyagtöltő állomány üzemeltetés; 

autósiskola üzemeltetés.  

A válaszadó(k) a három cég esetében a vállalat HR osztályának vezetője volt – ebből két 

esetben a HR vezető mellett az oktatással közvetlenül foglalkozó vezető beosztású kolléga is 

részt vett a beszélgetésen – egynél pedig a cég vezetője és a HR vezető válaszolt a kérdésekre. 

A strukturált mélyinterjúkat eredetileg egy-másfél órásra terveztük, azonban az interjúalanyok 

magas vezető beosztása miatt a beszélgetés ideje 45-60 percre szűkült. Több esetben a 

beszélgetés elején az interjúalanyok jelezték is, hogy legfeljebb egy órát tudnak a 

beszélgetésre szánni. Mivel a cégekről előzetesen tájékozódtunk az interneten, ismertük a 

szolgáltatásaikat, így a mélyinterjú fókuszába igyekeztünk azokat a szolgáltatásokat, és az 

ezekhez kapcsolódó képzéseket helyezni, amelyek a legtöbb cég esetében megtalálhatók. Ez 

alól természetesen kivételt képez a vasútvállalat. Érdemes megemlíteni, hogy a cégek az első 

kérdésre – „A felnőttképzés átalakulása előtt milyen képzésekben vettek részt a dolgozóik?” – 

adott válaszképpen a céget röviden bemutatva is elsősorban ezeket az általunk is fontosnak 

tartott munkaköröket emelték ki. Ennek megfelelően a következőkben a közúti 

szállítmányozáshoz/árufuvarozáshoz és a raktárlogisztikához kapcsolódó képzések lesznek a 

középpontban.  

A tagvállalati mélyinterjúk után került sor a képzőkkel és a képző intézményekkel a 

mélyinterjúk elkészítésére. Négy szakképző intézménnyel és két piaci alapon működő 

felnőttképzővel készült strukturált mélyinterjú. A szakképző intézmények esetében az 

intézmény igazgatója vagy szakmai igazgató helyettese válaszolt a kérdéseinkre, míg a 
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felnőttképzők esetében a cég tulajdonosa. A szakképző intézményeknél az interjúalanyaink 

megegyeztek a kiküldött kérdőívet kitöltő személlyel.  

A vállalati mélyinterjúk során kirajzolódott, hogy a vállalatok akár a szellemi, akár a fizikai 

munkakörökben dolgozó munkatársaik képzésére, továbbképzésére, átképzésére elsősorban 

piaci alapon működő felnőttképző intézmény szolgáltatásait vették korábban igénybe, és a 

lehetőségekhez képest továbbra is ezt tervezik. Ez nem meglepő, hiszen a piaci felnőttképzők, 

– még akkor is, ha egy merevebb rendszerű, kötöttebb szakmai, OKJ-s képzést tartottak a 

vállalatok számára – sokkal rugalmasabban tudtak azok igényeihez alkalmazkodni. A 

szakképző intézményekkel a tagvállalatok a duális képzési rendszer vonatkozásában vannak 

kapcsolatban.  

A mélyinterjúk alapján azt látjuk, hogy a tagvállalatok részt vesznek a duális képzési 

rendszerben, általában a helyi szakképző iskola gyakorlati helyeként működnek. Felsőoktatási 

intézményekkel való együttműködés csak egy vállalattal készített interjú során került szóba. A 

szakképző intézmények gyakorlati helyeként való működést a tagvállalatok hasznosnak ítélik, 

mivel lehetőségük van olyan (fiatal) munkaerőt felvenniük, akiket a gyakorlati idő alatt már 

megismertek. Mind a képzőkkel, mind a tagvállalatokkal készült interjúkból azt derült ki, hogy 

a duális rendszerű képzést elsősorban a nappali rendszerű iskolarendszerben tanulók 

esetében lehet jól kiaknázni, mivel az adott szakmát esti rendszerben tanulók csak nagyon 

rövid ideig vannak gyakorlaton a vállalatoknál, így őket kevésbé ismerik meg a gyakorlati 

helyek.  

A tagvállalat interjúkban a duális képzési rendszer vagy a „Van-e olyan munkakör, amelyre 

általában jellemző, hogy a felvett kollégákat Önök képzik ki vagy tovább?” kérdésnél, vagy a 

„Mennyire fontos Önöknek, hogy a munkavállaló rendelkezzen a képességét igazoló 

végzettséggel (szakmunkás bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány, oklevél)?” került szóba. Erre a 

kérdésre válaszolva vált egyértelművé, hogy mindegyik tagvállalat áll képző intézménnyel 

szerződéses viszonyban, amelynek keretében fogadja az intézmény tanulóit szakmai 

gyakorlatra. A megkérdezett vállalatok közül négynek szakképző intézménnyel, 

intézményekkel van szerződéses viszonya, egynek pedig felsőoktatási intézményekkel. 

Érdemes kiemelni, hogy amikor a tagvállalti interjúkban szóba került a duális képzési rendszer 

ennek működésére rákérdeztünk, azonban csak általános információk hangzottak el, amelyek 

elsősorban az utánpótlás menedzselésére vonatkoztak. A szakképző intézmények vezetőivel 

folytatott beszélgetések során – a tagvállalati interjúk és az intézmények által a kérdőív 

kérdései egyes kérdéseire adott válaszok alapján – már direktben kérdeztük rá a témára – 

„Befolyásolta-e a változás a duális képzési rendszert az Önök tapasztalata alapján? Ha igen, 

hogyan?”. Az intézményvezetők a rendszer sok előnyére és hátrányára is rávilágítottak, 

amelyek összhangban voltak a kérdőív azon kérdéseire adott válaszaikkal, amelyek a 
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felnőttképzési és a szakképzési rendszer átalakulásának előnyeire és hátrányaira kérdezett rá 

– ahogy azt a 2.2 alfejezetben bemutattuk. Mivel a tagvállalati interjúk többségében 

megelőzték mind a képzőintézményi kérdőívek eredményeinek megismerését, mind a 

képzőkkel folytatott interjúkat, így nem volt módunk a szakképző intézmények által 

felvázoltakat a tagvállalatok oldaláról is megvizsgálni direkt kérdések mentén, azonban a 

képzőkkel készített interjúk, és a tagvállalatok témával kapcsolatos szűkszavúsága nyomán azt 

feltételezzük, hogy a duális rendszer terén nagy az ismerethiány, sok a bizonytalanság. Míg a 

tagvállalatokkal készült interjúkból az látszott, hogy szívesen fogadnak tanulókat gyakorlatra, 

addig a képzőintézményi interjúk ennek ellentmondanak:   

• „És akkor jön a kamera, hogy lehetőség van arra, hogy valaki a saját munkavállalójával 

szakképzési munkaszerződést kössön. Lehetőség van rá, ha megéri neki magát 

akkreditáltatni, ha van neki olyan munkavállalója, aki ellátja az oktatói feladatokat, el 

tudja számolni stb. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon szűk 

szegmens. Igazából nem jellemző.” 

• „…időközben kiderült, hogy nem minden cég, akivel szándéknyilatkozatot írtunk alá, 

tudja fogadni a diákokat duális képzésre, mivel nincsen náluk megfelelő végzettségű 

szakember. Tehát nincs logisztikai végzettségű szakemberük, aki oktathatná őket, 

akiknek megvan a megfelelő gyakorlati ideje. 

• „Illetve hatalmas nagy problémát jelent szerintem, hogy amíg mondjuk pincéreket, 

szakácsokat kivisznek tízesével, húszasával, addig logisztikusokat, egyet-kettőt visz ki 

egy-egy cég. Egy nagy cég.” 

A duális rendszer kapcsán egy másik sokszor előkerülő probléma az új vizsgarendszer és a 

duális rendszer kapcsolata. A képző intézmények számára nem ismert, hogy milyen 

tananyagból fognak a független vizsgaközpontokban vizsgáztatni, így a szakképző intézmények 

úgy gondolják, hogy ha a tanulókat több napra kihelyezi cégekhez az a szakmai vizsga 

sikerességét veszélyeztetheti: „Nekünk ez az új rendszer ilyen szempontból nem volt annyira 

újdonság, ami újdonságot jelentett, az az, hogy a heti egy alkalommal már nem mentünk 

semmire, de ahhoz, hogy a cégnek megérje, legalább heti három alkalommal kint kell, hogy 

legyen a gyermek. Na most azért az előbb említettem, hogy a tananyag nem kicsi, és hogyha 

abból három napot kint van, és csak kettőt bent, akkor a két nap alatt kellene, hogy elsajátítsa 

ezt a hatalmas tananyagot, amivel problémáink vannak.”. 
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3.1. Vasúti képzések 

A vasúti képzéseket egy nagyobb vasúti szállítmányozással foglalkozó céggel készített interjú 

alapján mutatjuk be, így elképzelhető, hogy más vasútvállalatok a bemutatott témáktól eltérő 

tapasztalatokkal (is) rendelkeznek.  

A nagyobb vasútvállalatok maguk képezik a vasúti munkakörökbe – pl. mozdonyvezető, 

kocsivizsgáló, tolatásvezető – dolgozóikat, mivel a számukra szükséges képzések hosszúak 

és/vagy drágák10. Az egyes képzésekre a vállalat szerződést köt a hatósági névsorban lévő, 

tehát a hatóság által elfogadott vasúti oktatásra jogosultsággal rendelkező oktatóval, aki 

megtartja a munkavállalóik számára az oktatást. A vállalatoknak ez akkor rentábilis, ha hosszú 

távon meg tudják tartani a munkavállalóikat, azonban tanulmányi szerződéssel legfeljebb két 

évre tudják kötelezni a dolgozót a cégnél maradásra. A magas bérezés az egyetlen eszköze a 

cégnek, hogy megtartsa a munkatársaikat, azonban a kisebb vállalatok sok esetben föléjük 

ígérnek, és így el tudják csábítani tőlük a már kiképzett dolgozóikat.  

A képzések mindegyike a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont Zrt. (továbbiakban: KAV) 

által szervezett hatósági vizsgával zárul, azonban van közöttük olyan, ami korábban OKJ-s 

képzés volt, és szakmai oktatás vagy szakmai képzés lett. A mélyinterjú során előkerülő, 

valamint a vasúti szállítmányozás szempontjából releváns vasúti képzéseket alábbi táblázatba 

foglaltuk össze. 

3. táblázat: A vasúti szállítmányozás szempontjából releváns képzések 

A képzés 
megnevezése a 

régi rendszerben 

A képzés típusa a 
régi rendszerben 

(OKJ-s képzés/KTI 
által jóváhagyott 
képzési program 

alapján) 

A képzés 
megnevezése az új 

rendszerben 

A képzés típusa az új 
rendszerben 

(szakmai 
oktatás/szakmai 
képzés/KTI által 

jóváhagyott képzési 
program alapján) 

Mozdonyvezető 
KTI által jóváhagyott 

képzési program 
alapján 

Mozdonyvezető 
KTI által jóváhagyott 

képzési program 
alapján 

Kocsivizsgáló OKJ-s képzés 
Kocsivizsgáló 

technikus 
szakmai oktatás 

 
10 Egy mozdonyvezető kiképzése 16 hónapig tart, és az összköltsége 10 millió forint körül van, egy kocsivizsgáló 
tanfolyam pedig 9 hónapos és 6-8 millió 



 Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

Kocsirendező 
KTI által jóváhagyott 

képzési program 
alapján 

Kocsirendező szakmai képzés 

Tolatásvezető 
KTI által jóváhagyott 

képzési program 
alapján 

Tolatásvezető 
KTI által jóváhagyott 

képzési program 
alapján 

Vasútforgalmi 
szolgálattevő 

OKJ-s képzés 
Vasútforgalmi 
szolgálattevő 

technikus 
szakmai oktatás 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Megnézve a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (továbbiakban KTI) Vasúti Képzési 

Módszertani Központ honlapját azt tapasztaljuk, hogy a témánk szempontjából releváns 

mozdonyvezető képzésre engedélye11 a KTI-nek, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek, a MÁV-

REC Kft-nek van, valamint egy további vasútvállalatnak, és három képzéssel is foglalkozó 

cégnek, amelyből az egyik 2022.03.03. óta rendelkezik engedéllyel. Kocsivizsgáló és 

tolatásvezető képzésre engedélye ugyancsak a KTI-nek, MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek, a 

MÁV-REC Kft, míg az előbbire további két vasútvállalatnak és egy piaci képzőnek van, az 

utóbbira egy vasútvállalatnak és két piaci képzőnek12. Az interjúalany elmondása szerint: 

„Tehát alapvetően ez a képzési piacon csak úgy nem létezik. Nincs ilyen típusú, hogy mondjam, 

felnőttképzés, nem képeznek sehol pl. mozdonyvezetőt. Ezt a cégek maguknak csinálják. Van 

most már néhány olyan képző cég, aki indít, vagy próbálkozik ilyen típusú képzésekkel, több 

vasútvállalatot összefogva.”. 

A vasúti szállítmányozás területén pozitív a megítélése annak, hogy a kocsivizsgáló szakmai 

képzés lett, valamint, hogy a korábbi OKJ-s képzések közül kettő, a kocsivizsgáló és a 

vasútforgalmi szolgálattevő Kocsivizsgáló technikusként és a vasútforgalmi szolgálattevő 

technikusként szakmai oktatás, tehát ez utóbbi szakmák nappali rendszerű szakképzésben 

oktathatóak, azonban a mélyinterjú során az derült ki, hogy a fiatalok nem érdeklődnek a 

szakma iránt. „…hat évvel ezelőtt, akkor még volt tízen pár jelentkező, tudtuk csinálni. Aztán 

már csak nyolc, aztán már csak hét, aztán már csak… Hiába ment híre, egyszerűen nem 

megtudta az iskola annyi gyerek számára vonzóvá tenni. Most már kifutó rendszerbe 

befejezzük az osztályokat, de nem tudtunk már egy új osztályt elindítani. Már úgysem tudtak 

elindítani egy új osztályt, hogy fele informatika, a másik fele közlekedésgépész, mert már annyi 

 
11 A MÁV-HÉV Zrt és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. is rendelkezik elővárosi pályahálózathoz kapcsolódó 
mozdonyvezető képzéssel.  
12 https://vkmk.kti.hu/dokumentumok/kepzesi-program/osszesito-az-ervenyes-kepzesi-programokrol/ utolsó 
megnyitás: 2022.03.29.) 

https://vkmk.kti.hu/dokumentumok/kepzesi-program/osszesito-az-ervenyes-kepzesi-programokrol/
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jelentkező sem tudott összejönni, hogy még egy fél osztálynak definiálják, vagy egy fél 

csoportnak.”. A vállalat a megoldást abban látja, hogy: „a szakma irányába terelni a még 

kisebbeket, tehát a nyolcadik osztály a célcsoport, meg most már a hetedik. Most már az 

általános iskolának a felső tagozata a célcsoport, hogy egyáltalán a középiskolák irányába 

merre tereljük őket.”. Az egyik nyugat-magyarországi képző intézménnyel készített interjúban 

is hasonló hangzott el. A vasúti szakmák, - amelyek fizikai munkakörök betöltését teszik 

lehetővé – iránt az érdeklődés az utóbbi években csökkent: „Tehát nem 40 fős osztályokat 

indítunk, mondjuk például a vasútforgalmi szolgálattevőnél. …Tehát alapvetően visszaesett 

nyilván az érdeklődés, de én úgy látom, hogy az utóbbi időben viszont inkább egy ilyen 

stagnálás van, komolyabb visszaesés nincsen. Tehát egy fél osztályt mindig el tudtam indítani”, 

bár az interjúból az is jól látszik, hogy a GYSEV, a MÁV és a RailCargo Hungária Zrt. régióban 

való jelenléti miatt nem annyira rossz a helyzet, mint mondjuk az ország többi részében. 

A vasútvállalatok munkaerő-hiányát, valamint azt, hogy maguknak kell képezni a dolgozóikat 

a szakképzési rendszer átalakulása nem oldotta meg a pozitív, előremutató változások 

ellenére sem. Ameddig a szakma iránt nem tudják felkelteni a fiatalok érdeklődését, addig 

ezek a szakképzések iskolarendszerű nappali oktatásban nem lesznek elindíthatóak. 

 

3.2. Építő- és anyagmozgató gép kezelője képzés – targoncavezető  

A szakképzési rendszer átalakulásának egyik legnagyobb hatása az ágazatra – ahogy azt már a 

kérdőívekre adott válaszok eredményeiből is láthattuk – a korábbi OKJ-s Építő- és 

anyagmozgató gép kezelője képzés átalakulása, vagyis a gépkezelői jogosítványok 

megszerzése. Ez az MLSZKSZ tagvállalatainak szempontjából elsősorban a targoncavezető 

jogosítvány megszerzésére irányuló képzést érinti.  

2009-től 2020-ig kettős képzési követelménynek kellett megfelelniük a gépkezelőknek. Az első 

lépésben meg kellett szerezni az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány 

megjelölésével) OKJ-s szakmai bizonyítványt, majd második lépésként ezzel volt lehetőség 

jelentkezni a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz a hatósági képzésére, amelynek a végén az ún. 

hatósági vizsga letétele után a képzésben részt vevők megkapták a megfelelő gépkezelői 

kategóriás jogosítványt. Az OKJ-s szakképesítés tehát az ún. hatósági képzés és vizsga 

bemeneti feltételeként jelent meg. Mindkét dokumentum – OKJ-s bizonyítvány, gépkezelői 

jogosítvány – is szükséges volt a munkakör betöltéséhez. 

A szakképzési rendszer átalakításakor 2020. december 31-vel a képzés nem került bele sem a 

szakmai oktatás, sem a szakmai képzés szakmái közé, azonban nem került átszervezésre sem. 

A 2021-es év során a vállalatok számára nagy volt a bizonytalanság, hogy milyen módon 
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lesznek a továbbiakban megvalósíthatók ezek a képzések. A 2021-es év során lehetett 

csatlakozni a régi rendszerbe indult OKJ-s tanfolyamokhoz, mivel sok képző indított még el 

2020. december legvégén OKJ-s képzési csoportokat. A helyzet 2021. év végén került 

nyugvópontra, amikor megjelent az 54/2021 (XI.5.) ITM rendelet a közúti közlekedési 

ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról, vagyis mind a képzést, 

mind a vizsgáztatást egy külön jogszabály szabályozza. Ezekről a típusú képzésekről a Fktv 1. § 

4. (2) rendelkezik, és a 2. § 5a. definiálja. Az ITM rendelet alapján a képzés az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium engedélye alapján szaktanfolyami képző szerveknél lehetséges, a 

vizsgáztatást a KAV végzi.13  

A tagvállalati mélyinterjúk mindegyikénél rákérdeztünk a vállalatoknál a fent említett 

képzésre. Az derült ki, hogy mindegyik vállalat igyekezett a dolgozóit még 2020. december 31-

e előtt beíratni a gépkezelő képzésekre. Ennek oka, hogy az új rendszerben a gépkezelői 

jogosítványok megszerzésének módjáról nem volt információjuk sem 2020. év végén, sem a 

tavalyi évben. Az interjúalanyok közül csak egy volt, aki a beszélgetés időpontjában – 2020. 

február – már tudta, hogy lehetőség van az új rendszerben gépkezelő jogosítványokat 

szerezni, mi több a dolgozói már részt is vettek ilyen képzésen.  

Az egyik tagvállalat viszont arról számolt be, hogy már szervezett az új rendszerbe gépkezelői 

képzést a dolgozói számára. Az mélyinterjú során az derült ki, hogy a képzés ára jelentősen 

megnövekedett: „Igazából csak azt tapasztaltuk ebből az egészből, hogy még december 31-ét 

megelőzően egy három gépcsoportos targoncás képzés 130 ezer forintból volt elvégezhető, 

most szétszedték a gépcsoportokat, és most csak egy gépcsoport 50 ezer forint, egy alapvizsga, 

több mint 100 ezer forint, tehát több mint 200 ezer forintba kerül az, hogy a három alap 

gépcsoportos vizsgát letegye egy munkavállaló.”. Érdemes kiemelni, hogy bár a képzési 

rendszer leegyszerűsödött, egylépcsőssé vált, sőt a képzés ideje is rövidebb lett14 ebből a cég 

nem érzékelt semmit. Ennek oka lehet, hogy a gépkezelő képzéseket a fent említett Fktv 1. § 

4. (2) alapján ún. bejelentéses képzésként kell a képzőknek megtartania, ezért a Fktv-ben 

meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítése végett továbbra is számos adatot 

kell bekérniük a képzésen részt vevőktől – lényegében nem kevesebbet, mint amikor a képzést 

OKJ-s rendszerben tartották – valamint a KAV vizsga során továbbra jelentős a papírmunka.15 

Az adminisztrációs szempontú pozitív változást a cégek majd a későbbiekben fogják inkább 

 
13 Az elméleti képzés korábban a szakképesítés (OKJ) megszerzése során zajlott, ez a képzési rész átemelésre 
került a szaktanfolyam keretei közé. (https://vizsgakozpont.hu/hirek/valtozasok-a-gepkezeloi-kepzesben-es-
vizsgaztatasban, utolsó megnyitás: 2022.03.27.) 
14 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelete óraszámokat nem tartalmaz csak a képzés és a vizsga tartalmát határozza meg, 
a felnőtképzőkkel folytatott mélyinterjúból az derült ki, hogy a KTI-vel a tevékenységre megkötött szerződés ad 
iránymutatást az óraszámokra. 
15 Az adminisztráció terén esetlegesen változást a képzésben részt vevő érezhetne, mivel neki a képzés elején 
kevesebb dokumentumot kell kitöltenie, aláírnia, mivel az Fktv nem ír elé az ún. bejelentéses képzések 
vonatkozásában lényegében dokumentációs kötelezettséget. 

https://vizsgakozpont.hu/hirek/valtozasok-a-gepkezeloi-kepzesben-es-vizsgaztatasban
https://vizsgakozpont.hu/hirek/valtozasok-a-gepkezeloi-kepzesben-es-vizsgaztatasban
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érzékelni, egyrészt mert a munkakör betöltéséhez nem kell két dokumentum másolatát 

őrizniük, másrészt a képezni kívánt dolgozóik esetében nem kell majd a dolgozóik 

„előéletével” foglalkozniuk, vagyis azzal, hogy van-e és ha igen, milyen előképzettségük (OKJ-

s bizonyítványuk) a jogosítvány megszerzéséhez.  

 

3.3. Kategóriás jogosítványok  

Kiemelt fontosságú a szállítmányozás területén a kategóriás jogosítványok kérdésköre. A 

szakképzési rendszer átalakulása nyomán az Autóbuszvezető (35 841 01) és a Tehergépkocsi-

vezető (35 841 02) képzés kikerült szakmajegyzékből, ami az ágazat szempontjából okozhat a 

jövőben problémákat. A kategóriás jogosítványok – C, D, E – megszerzésének magasak a 

költségei16, így egy magánember, különösen egy fiatal számára nehezen megfizethető. 

Természetesen a befektetett költség hamar visszajönne, amint munkába áll, hiszen a kamion 

sofőrök bérezése kifejezetten magas, azonban az interjúalanyok tapasztalata az, hogy a 

többségnek nincs módja ezt az összeget „megelőlegezni”. A 2017-2021 közötti időszakban 

azáltal, hogy beemelték az OKJ-ba, szakmává tették, és így a középiskolások számára lehetőség 

nyílt arra, hogy államilag támogatott formában megszerezzék ezeket a jogosítványokat. Ez a 

szállítmányozó cégeknek lehetővé tette, hogy fiatal, már jogosítvánnyal és GKI-kártyával 

rendelkező munkavállalókat vegyenek fel, így a kategóriás jogosítvány megszerzésének a 

költségei nem a cégeket terhelték. Az egyik tagvállalati interjúalany így látja a szállítmányozás, 

a fuvarozás jelenlegi helyzetét: „És ugyanez jellemző az összes logisztikai szolgáltatónál, aki 

fuvarozással is foglalkozik, hogy ugyanúgy mindenkinél rengeteg a már kiöregedő 

gépkocsivezető, akik nyugdíjba fognak menni, és ez a nyolcezeres szám növekedni fog majd. 

És a gond az gazdaságilag, hogy ha a magyar fuvarozóknál elfogynak a gépkocsivezetők, nem 

fogunk tudni szolgáltatni, és a helyünkben lengyel, litván és keleti fuvarozók fognak élni, és 

onnantól kezdve, hogy minél nagyobb teret kapnak Magyarországon a gazdaságban, onnantól 

kezdve fognak minket magyar vállalkozókat egyre inkább kiszorítani.” 

Az interjúk során mind az egyik tagvállalat, mind felnőttképző részéről pozitív példaként, jó 

gyakorlatként került szóba a fentihelyzet megoldására az Országos Foglalkoztatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. (továbbiakban: OFA) a 2010-es évek közepétől induló és 2020. elejéig 

folyamatosan megvalósuló pályázati programja, amelynek célja a gépjárművezetői 

létszámhiányt hivatott megoldani. A pályázat keretében C, C+E, D vezetői engedély és GKI 

 
16 Egy C kategóriás jogosítvány megszerzése több mint félmillió forint, az E kategória esetében pedig egy milliós 
tétellel kell kalkulálniuk. 
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megszerzésére felkészítő tehergépkocsi vezető, illetve autóbuszvezető képzésekben való 

részvételre lehetett pályázni.  

A képző intézmények oldaláról megvizsgálva a kérdést, két szakképzést összetett mivoltuk – a 

képzés nem csupán a Szktv hatálya alá tartozott, hanem meg kellett felelnie 24/2005. (IV. 21.) 

GKM rendelet, a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet, 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásnak 

is – miatt csak kevesen tudták önállóan tartani, azonban autós iskolával együttműködve több 

szakképző számára nyílt lehetőség a képzés megszervezésére iskolarendszerű (nappali és esti), 

valamint iskolarendszeren kívüli szakképzésben. A felnőttképzővé váló autóiskolák számára a 

képzések szakképzésből való kikerülése nem csupán bevétel kieséssel jár, hanem növeli az 

adminisztrációs terheket is. Korábban a képzés szakképzés jellege miatt csoportos képzésként 

került adminisztrálásra, azonban az új rendszerben azokat a tanulókat, akik kategóriás 

jogosítványt akarnak tenni, egyenként kell az új Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe 

(továbbiakban: FAR) regisztrálni.  

 

3.4. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző-logisztikai technikus 

Az Országos Képzési Jegyzékben szerepelt a Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54 841 

11) képzés, amelyet mind iskolarendszerben, mind iskolarendszeren kívül lehetett tartani. Az 

átalakulás során ez a képzés Logisztikai technikus (5 1041 15 06) néven szakmai oktatásként 

valósulhat meg 2020.09.01. óta.  

A korábbi OKJ-s képzés ún. Szakmai és Vizsgakövetelményét17 megvizsgálva azt látjuk, hogy a 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54 841 11) szakképesítésnek két részszakképesítése 

volt a Raktáros (31 341 04) és Raktárvezető (54 841 11). A részszakképesítés egy szakképesítés 

része, vagyis az adott szakképesítés egyes moduljainak, tananyagegységeinek elvégzése után 

már szakmai vizsga volt tehető, amelynek sikeressége esetén OKJ-s végzettséget lehetett 

szerezni, amely általában egy munkakör betöltésére jogosított. A Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző képzésnek tehát része volt a raktárosi és raktárvezetői feladatok, e 

feladatrészekből külön is lehetett vizsgázni, és államilag elismert szakmai, OKJ-s bizonyítványt 

szerezni. A Logisztikai technikus képzés alapját képező ún. Képzési és Kimeneti Követelményt18 

megnézve azt tapasztaljuk, hogy a képzésnek két szakmairánya van. Az egyik a Logisztika és 

Szállítmányozás, a másik a Vasúti árufuvarozás. Az irodai feladatok vonatkozásában a korábbi 

OKJ-s képzés feladatai lettek némi kiegészítéssel szétosztva a két szakmairány között. A Vasúti 

 
17 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról 
 
18 https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_kozlekedes_logisztikai_tech_2020pdf-1589879772999.pdf 
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árufuvarozás szakmairánynál a végzettség megszerzésével értelemszerűen a vasúti 

forgalomirányítással összefüggő feladatok ellátására is képessé kell válni, pl. tudni kell 

értelmezni a jelzőárbócok színezését, azok mozgást szabályozó szerepét; kezelni kell a váltókat 

és a védelmi berendezéseket, el kell végezni a vonatok fékberendezéseinek vizsgálatát. A 

Logisztika és Szállítmányozás szakmairány esetében pedig raktározással összefüggő 

feladatokat kell tudni ellátni, pl. be- és kitárolás munkafolyamatok ellátása, anyag átvétele és 

kiadása, komissiózás.  

Az egyes vállalatoknál nagyon eltérő, hogy mi a neve annak a munkakörnek, amely a 

szállítmányozással, logisztikával kapocslatos szervezési, adminisztrációs feladatokat hivatott 

lefedni – pl. fuvarszervező, export/import szállítmányozó, export/import szervező, logisztikai 

ügyintéző, operátor –, az pedig, hogy mit várnak el ennek a munkakörnek a betöltőjétől még 

változatosabb. A tagvállalati interjúk többségéből az derült ki, hogy a vállalatok alapvetően 

nem érzik feltétlenül szükségét annak, hogy az irodai logisztikai munkakör(ök)ben dolgozó 

kollégáik rendelkezzenek akár a korábbi OKJ-s Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, akár 

az új Logisztikai technikus végzettséggel. Az egyik interjúalany azonban óvatosabban 

fogalmazott: „…igazából ugye most a logisztikai technikus van helyette a szakképzésben, de 

még nem jött ki logisztikai technikus a rendszerből, tehát, hogy milyen lesz a kimenetele arról 

még semmit sem tudunk”. A többi interjúalany azzal indokolta, hogy nem tartják feltétlenül 

szükségesnek a szakirányú végzettséget, hogy az irodai logisztikai pozíció kiemelten vállalat 

specifikus, így mindenképpen szükséges a hosszabb betanítási folyamat akkor is, ha az új 

kollégának van alap logisztikai tudása akár azért, mert rendelkezik ilyen végzettséggel, akár 

azért, mert már dolgozott ilyen vagy hasonló munkakörben. Az egyik interjúalany szavai 

idézve: „Nyilván jó, ha van egy alap logisztikai tudás, hogy logisztikai ügyintéző jön, de nem 

érzékeljük semmi előnyét. Semmi olyan tudással sajnos nem bírnak a frissen végzett diákok, 

amit egy percig is használnának. Azt figyeltük meg, hogy nincs előnyük azokhoz képest, akik 

csak érettségivel jönnek”. Egy másik mélyinterjú során pedig az fogalmazódott meg, hogy: „A 

mi szakmánkban inkább a skill-ek a fontosak, nem feltétlenül a végzettség.”. Nem meglepő 

tehát, hogy ezeket munkaköröket változatos szakmai végzetségekkel – pl. kereskedelmi 

végzettség –, vagy akár csupán érettségivel is be lehet tölteni az öt megkérdezett tagvállalat 

közül négynél. Ahol nemzetközi szállítmányozással foglalkoznak, ott pedig elsősorban a 

nyelvtudás megléte az elsődleges az új kolléga kiválasztásánál – ez a szakmai végzettséget 

fontosnak tartó vállalat szerint is fontosabb, mint a szakirányú tudás – különösen, ha ritkában 

beszélt nyelvről van szó, pl. spanyol nyelvű ügyintézőről.  

Az a vállalat, amelyik fontosnak tartja a szakmai végzettséget így fogalmazott: „preferáljuk, ha 

van felsőfokú végzettség logisztika területén az adott kollégának. … Ha asszisztensi pozícióra 

veszünk fel valakit, akkor vagy felsőfokú végzettségű pályakezdőket, vagy diákokat, vagy OKJ-

s képzésben részt vevő logisztikai ügyintézőket. Az elmúlt években előjött, hogy vannak a 
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technikumi sulik, ahol az érettségi után még 2 évig tanulják a szakmát. Vannak ilyen 

végzettségű kollégáink is. Az a cél, azt szeretnénk, hogy az ilyen végzettséggel rendelkező 

kollégák először egy asszisztensi pozícióba kezdjék, és aztán tovább tudnak lépni egy belső 

karrier lépcsőn keresztül.” Mindamellett, hogy a végzettség megléte elengedhetetlen a vállalat 

kiválasztási folyamatában, jól látszik, hogy a kollégákat igyekeznek alacsonyabb, kezdő szintű 

munkakörökbe felvenni, és maguk kinevelni őket a magasabb pozíciókra, vagyis 

valószínűsíthető, hogy a többi vállalatnál lévő szemlélet náluk is megtalálható, csak a kezdő 

tudásbázist teszik magasabbra. 

Mindemellett azonban el kell mondani, hogy a cégek nem tartják haszontalannak sem a 

korábbi logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzést, sem az új rendszerű logisztikai 

technikus szakmai oktatást. „Amit Ön említ, a logisztikai ügyintéző képzés esetében örülünk 

neki, hogy van ilyen. Üdvözöljük. Rengeteg gyakornok van nálunk. … jó, hogy van ilyen képzés, 

hogy egyáltalán maga a logisztika terület egyre népszerűbb tud lenni a fiatalok körében… 

Szóval, igazából magát a képzést, azt üdvözöljük.”  

 

3.5. Raktári adminisztrátor, raktáros, raktárvezető 

Ahogy a 3.4 alfejezetben láthattuk a raktári adminisztráció hasonlóan változatos képet mutat, 

mint a logisztikai irodai munkakör. Ez a munkakör is vállalat specifikus, eltérő, hogy milyen 

végzettséget várnak el a raktárban dolgozó kollégáktól. „Megvannak a raktárlogisztikai 

területen a műszakvezetők, az irányítók, és az ügyintézők, és nyilván a raktárvezető, 

fuvarszervezési vezető.”. A korábbi OKJ-s rendszerben, ahogy azt az előző alfejezetben 

bemutattuk a Raktáros (31 341 04) és Raktárvezető (54 841 11) részszakképesítésként külön 

képzésként is elvégezhető volt. Az új Logisztikai technikus (5 1041 15 06) képzésnek is van két 

ún. részszakmája a Logisztikai feldolgozó és a Raktáros. Ha rákeresünk a korábbi OKJ-s 

képzésekre az „Új ágazatok és szakmák fordítókulcsa” felületen azt tapasztaljuk, hogy a 

Raktáros (31 341 04) képzésnek nincs iskolarendszerben megfelelője, a Raktárvezető (54 841 

11) esetében pedig a Logisztikai technikus (5 1041 15 06) szakmai oktatást hozza ki. Ha pedig 

megnézzük Programkövetelmények listáját, amelyek alapján szakmai képzések indíthatók azt 

látjuk, hogy a Raktárvezető (04164015) megtalálható, azonban sem a Raktáros, sem a 

Logisztikai feldolgozó nem. Az új Logisztikai technikus (5 1041 15 06) képzés Képzési és 

Kimeneti Követelménye természetesen tartalmazza e két részszakmára vonatkozó képzési és 

vizsgakövetelményeket, azonban a képzések nem kereshetők az egyes nyilvántartásokban. 

Az elvárások a raktári munkakörök betöltőivel szemben ugyancsak nagyon változatosak annak 

függvényében, hogy az adott vállalatnál milyen feladatok tartoznak az egyes munkakörökbe. 

Az a vállalat, amelyik számára fontos az irodai logisztikai pozíciókban (felsőfokú) logisztikai 
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szakmai végzettség, a raktári adminisztráció területén nem tartja elsődlegesnek a szakirányú, 

logisztikai technikus vagy a korábbi OKJ-s végzettséget, inkább azt, hogy legyen logisztikai, 

raktári adminisztrációs tapasztalata a munkavállalónak. Volt olyan vállalat, ahol a raktárban 

dolgozó kollégáknak elsősorban gépkezelő végzettséggel kell rendelkezniük, illetve olyan is, 

ahol a logisztikai ügyintéző/technikus végzettséget a raktári adminisztráció ellátásához 

elegendőnek tartották. Egy másik vállalat pedig arról számolt be a mélyinterjú során, hogy 

náluk a cégen belül sem egységes a raktáros munkakör: „Mivel a cég elég sok telephelyen 

működik országszerte az egyes helyek között is vannak eltérések a munkakörökön belül, tehát 

egy raktáros, mondjuk egy debreceni telephelyen lehet, hogy más típusú képzéseket kap, mint 

mondjuk egy raktáros tiszaújvárosi telephelyen. Nyilván ez a tevékenységtől is függ, a 

folyamatoktól, illetve a különböző megbízói elvárásoktól, tehát sok mindentől.”.  

 

3.6. További képzések 

A 3. fejezet alfejezeteiben ismertetett munkakörök és képzések mellett számos egyéb képzés 

került említésre az interjúk során, amelyek egy-egy cég számára a napi működéséhez 

elengedhetetlenek. Ezek egyrésze szükséges a munkakör betöltéséhez, valamint egyes 

feladatok ellátásához. A további felmerült képzéseket az alábbiakban foglaljuk össze: 

• GDP (szabványnak megfelelő gyógyszerszállítás megvalósításához szükséges) képzés; 

• ADR (a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításához szükséges) szaktanfolyam; 

• GKI kártya megszerzésére irányuló képzés; 

• Töltőállomás kezelő (szakmai képzésben ugyanezen a néven); 

• Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó (szakmai képzés); 

• Autószerelő (szakmai oktatásban Gépjármű-mechatronikai technikus néven); 

• Járműfényező (szakmai oktatásban ugyanezen a néven); 

• Karosszérialakatos (szakmai oktatásban ugyanezen a néven); 

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálati tanfolyam. 

Ezeknek a képzéseknek az elemzésére jelen tanulmányban nem kerül sor. Egyrészt mivel a 

logisztika és a szállítmányozás területéhez csak közvetetten és nem feltétlenül – nem minden 

tagvállalat esetében – kapcsolódnak, a vállalatok szolgáltatási portfóliójának függvényében 

válhatnak szükségessé, tehát vállalatspecifikusak. Másrészt, mivel a fenti képzések egy része 

nem tartozik az Szktv hatálya alá, és az Fktv hatálya alá is csak annyiban, hogy a külön 

jogszabály által meghatározott képzés csoportjait az átalakult jogszabályi környezetben be kell 

jelenteni a FAR rendszerbe, azonban ez elsődlegesen a képzőket érinti és nem a 

tagvállalatokat. Az MLSZKSZ-nek azonban érdemes lehet felmérni, hogy ezeknek a 

képzéseknek a vonatkozásában szükséges-e a mélyrehatóbb szerepvállalás.   
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4. Javaslatok 

Mind a tagvállalti mélyinterjúk, mind a felnőttképzőkkel és a szakképző intézményekkel 

folytatott strukturált mélyinterjúk során megfogalmazódott több gondolat, amely érdemes 

lehet az MLSZKSZ számára tovább gondolásra.  

Szerepvállalás a tájékoztatás terén 

• A vállalatok sok esetben nem követik a képzésekhez kapcsolódó jogszabályi 

változásokat, így bizonyos, lényeges információk csak késéssel, vagy nem pontosan 

jutnak a tudomásukra. Érdemes lehet az MLSZKSZ-nek figyelni a jogszabályi 

változásokat és ezekről a Szövetség honlapján, vagy hírlevélben tájékoztatni a 

tagvállalatokat. Jelenleg ilyen változás a gépkezelői jogosítványok megszerzésének a 

lehetőségei, módjai az új rendszerben. 

• Az egyes középfokú vagy felsőfokú képzőintézmények és a tagvállalatok között már 

működő jó gyakorlatok disszeminálása. 

• A rendszer átláthatóbb kommunikálása. 

• A képző intézmények tanácstalanok, hogy az új vizsgáztatási rendszer logisztikai, és 

szállítmányozással kapcsolatos képzéseinek vizsgái tekintetében kihez forduljanak a 

kérdéseikkel, mivel nincs egységes tananyag, kötelező szakirodalom, amelyből 

biztosan fel tudják készíteni a tanulóikat a szakmai vizsgára. A független 

vizsgaközpontokkal együttműködve az MLSZKSZ felvállalhatna egy összefogó, 

koordináló, tájékoztató szerepet a szakképző intézmények felé. 

 

Szerepvállalás a képzési struktúrák átalakítása terén 

• Az ágazat szempontjából hasznos lehet, ha a kategóriás jogosítványok megszerzésére 

továbbra is lenne lehetőség a szakképzés keretein belül, vagyis, ha a korábbi 

Autóbuszvezető, valamint Tehergépkocsi-vezető képzések bekerülnének a 

szakmajegyzékbe.  

• Érdemes munkajogásszal konzultálni arról, hogy van-e lehetőség arra, hogy a vállalatok 

a magas költségekkel járó képzések esetében ne csak tanulmányi szerződést kössenek 

a munkavállalójukkal, hanem a munkavállalónak a képzés díját vagy annak egy részét 

a munkáltatója felé törlesztenie kelljen. 

• A képzések jobb marketingje – szóróanyagok, roadshow-k –, hogy szélesebb 

érdeklődést érjenek el, különösen azoknak a képzéseknek az esetében, amelyekre a 

beiskolázás a tagvállalatok számára nagy anyagi teherrel jár, pl. vasúti képzések. 
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Szerepvállalás a duális képzési rendszer terén 

• Az átalakult duális képzési rendszer előnyeinek és hátrányainak feltérképezése és ezek 

disszeminálása a tagvállalatok felé. Néhány főbb kérdés (a teljesség igénye nélkül): 

o Feltérképezni és átgondolni annak a lehetőségét – esetlegesen a 

tagvállalatokkal és képző intézményekkel együttműködve –, hogy az esti 

rendszerben tanuló felnőttek, hogyan helyezhetők ki gyakorlatra vállalatokhoz, 

amely során a vállalatoknak lehetősége lenne a munkaerőpiacon már tapasztalt 

az iparág jövőbeni munkavállalóinak megismerésére, adott esetben számukra 

munkalehetőség felkínálására. 

o A duális rendszerben a gyakorlati helyként működő tagvállalatok – ha 

munkavállalóik között nincs megfelelő, gyakorlati oktatásra alkalmas személy, 

vagy nincs olyan, akit ki tudnak venni hosszabb időre a munkából oktatási 

feladatok ellátására – foglalkoztathatnák a képző intézmények gyakorlati 

tanárait, akik, ha a diákokat kihelyezik gyakorlatra a cégekhez munka nélkül 

maradnak19. 

 

Szerepvállalás a tagvállalatok és a felnőttképzők, valamint szakképző intézmények közötti 

kapcsolatok kialakításában 

• A képzői adatbázis lehetőséget teremt arra, hogy ne csak személyes ismeretségek és a 

helyi berögzült gyakorlatok alapján döntsenek a vállalatok arról, hogy a munkavállalóik 

képzéseit, továbbképzéseit mely képzővel szerveztetik meg, hanem egy széles képzői 

palettáról választhassanak. Ennek érdekében érdemes a felület minél tágabb körben 

ismertté tétele, hogy minél több felnőttképző is megismerje, és regisztrálja a cégét, 

majd az induló képzéseit is a felületen.  

• Adatbázis kialakítása, amelybe az egyes képzőknél végzettek regisztrálhatnák 

magukat, feltölthetik az önéletrajzukat, ezzel támogatva a végzettség megszerzése 

utáni elhelyezkedést, valamint egyúttal csökkenthetők lennének a vállalatok 

toborzásra fordított költségei is. Érdemes tehát folytatni a már elindult folyamatot a 

http://kepzes.mlszksz.hu/Offer felület kapcsán, kibővíteni a felületadta lehetőségeket, 

funkcióit.  

  

 
19 A gyakorlati oktatók zömében megbízási szerződéssel dolgoznak az iskolákban.  

http://kepzes.mlszksz.hu/Offer
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5. Összefoglalás 

"A Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a logisztikai ágazatban" címen, 

GINOP-5.3.5-18-2018-00017 azonosító számú pályázat keretében a Magyar Logisztikai 

Szolgáltató Központok Szövetsége megbízásából megvalósuló felmérés a logisztikai szolgáltató 

szektorban tevékenykedő vállalatok képzési gyakorlatát és igényeit mutatta be a felnőttképzés 

és a szakképzés jogszabályi környezetének átalakulása tükrében. A téma vizsgálata az 

MLSZKSZ tagvállalatainak, valamint szakképző intézmények körében készült kérdőíves 

felmérésen, valamint ugyancsak tagvállalatokkal, szakképző intézmények és felnőttképzőkkel 

készített strukturált mélyinterjúkon alapult. 

A képzések közül a kategóriás jogosítványok, és a gépkezelői jogosítványok vonatkozásában 

érintettek leginkább a vállalatok, amellett pedig az irodai logisztikai, valamint a 

raktárlogisztikai munkakörökhöz kapcsolódó képzések átalakulása érintheti őket. A kép 

összetett és ellentmondásos. A kérdőívek alapján azt mondhatjuk, hogy mind a fizikai, mind a 

szellemi munkakörök tekintetében a megfelelő szakképesítés meglétét részesítik előnybe a 

vállalatok, azonban a mélyinterjúkból inkább az derült ki, hogy ez inkább csak a fizikai 

pozíciókra igaz, ahol gyakori, hogy a munkavégzéshez elengedhetetlen a megfelelő – sokszor 

hatósági – végzettség. Ezekben az esetekben gyakori, hogy a vállalat maga kénytelen a képzést 

biztosítani dolgozói számára, mivel a munkavállalók, különösen a fiatalok, nem tudják 

megfinanszírozni a szükséges képzés elvégzését.  

A szakképzési rendszer átalakulásakor a duális képzési rendszer is átalakításra került. Az 

átalakított rendszer számos lehetőséget rejt magában mind a szakképző intézmények, mind a 

vállalkozások számára. Az új rendszerben a szakképző intézmények és a vállalatok 

együttműködése azonban még nem kiforrott, sok a bizonytalanság, az ellentmondás. Ezen 

terület mélyrehatóbb elemzése szintén érdekes lehet az MLSZKSZ és tagvállalatai számára. 

Összességében elmondható, hogy azoknak a tagvállalatoknak a működésében hozott változást 

a szakképzési, és a felnőttképzési rendszer átalakítása, amelyek felvett dolgozóikat maguk 

képzik, vagy átképezik. A vállalatok számára egyelőre az, hogy a képzési lehetőség egyes 

szakmák esetében leszűkült csupán a szakképző intézményekre, nem okoz nehézséget, 

azonban a rendszer átalakulása óta a tagvállalatok még csak elvétve vettek igénybe képzési 

szolgáltatást. A folyamatnak tehát még az elején járunk. A felmérést érdemes egy év múlva 

megismételni, amikor már több közvetlen, gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a 

tagvállalatok az új rendszerben szervezett képzések terén.   
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6. Mellékletek 

1. sz. melléklet: Tagvállalati kérdőív  

1. Milyen képzésekre van leginkább szüksége a dolgozóiknak?  

2. A felnőttképzés átalakítása óta mely képzések nem érhetőek el az Önök számára, vagy nem 

érhetőek el megfelelő minőségben? 

3. Érdekelné-e Önt egy szállítmányozó szakmai képzés? 

4. Amennyiben érdekli a fenti képzés, Ön szerint hány dolgozóját képezné ebben az évben? 

5. A fizikai állomány képzése során mi a legfontosabb az Önök számára? (Feleletválasztós, csak 

egy válasz lehetséges.) 

• A kollégák gyakorlatorientált képzésen vegyenek részt. 

• A kollégák elmélet központú képzésen vegyenek részt. 

• A kollégák rövid, intenzív képzésen vegyenek részt. 

• A kollégák a képzés végén szakmai bizonyítványt szerezzenek. 

• Egyéb, éspedig: 

6. A szellemi állomány képzése során mi a legfontosabb az Önök számára? (Feleletválasztós, 

csak egy válasz lehetséges.) 

• A kollégák gyakorlatorientált képzésen vegyenek részt. 

• A kollégák elmélet központú képzésen vegyenek részt. 

• A kollégák rövid, intenzív képzésen vegyenek részt. 

• A kollégák a képzés végén szakmai bizonyítványt szerezzenek. 

• Egyéb, éspedig: 

7. Milyen munkakörök esetében fogadnak frissen végzett hallgatókat, akiket aztán Önök 

képeznek tovább "on the job" rendszerrel? 

8. Melyik munkavállalót alkalmazná szívesebben fizikai munkakör esetében? (Feleletválasztós, 

csak egy válasz lehetséges.) 

• Pályakezdőt, aki rendelkezik a munkakör tekintetében megfelelő szakmai 

bizonyítvánnyal, oklevéllel. 

• Szakirányú végzettség nélküli, azonban a szakmában jártas munkavállalót. 
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9. Melyik munkavállalót alkalmazná szívesebben szellemi munkakör esetében? 

(Feleletválasztós, csak egy válasz lehetséges.) 

• Pályakezdőt, aki rendelkezik a munkakör tekintetében megfelelő szakmai 

bizonyítvánnyal, oklevéllel. 

• Szakirányú végzettség nélküli, azonban a szakmában jártas munkavállalót. 

10. Használna-e egy olyan adatbázist, amelyben a logisztikai képzéseket tartó felnőttképzők és 

képző intézmények regisztrálhatnák a szakirányú képzéseiket? 

11. Ha igen, milyen információkat látna egy ilyen adatbázisban szívesen? 

12. Van-e olyan terület, ahol az új felnőttképzési rendszer pozitívan változtatott a dolgozóiknak 

tartott képzéseken? Ha igen, melyek ezek? 

13. Van-e olyan terület, ahol az új felnőttképzési rendszer megnehezítette a dolgozóik 

képzését? Ha igen, melyek ezek? 
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2. sz. melléklet: Képzőintézményi kérdőív  

1. Kérem válassza ki az Önre jellemző állítást. (Feleletválasztós, csak egy válasz lehetséges.) 

• Szakképző (köznevelési) intézményként működünk, „esti” formában szervezünk felnőttek 

számára szakmai oktatást és/vagy szakmai képzéseket. 

• Engedéllyel rendelkező̋ felnőttképzőként működünk, a szakképzésről szóló törvény 

szerinti szakmai képzéseket és/vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatást 

szervezünk. 

2. A képzéseiket az ország mely megyéiben szervezik? (Több válasz is lehetséges.) 

• Bács-Kiskun megye 

• Baranya megye 

• Békés megye 

• Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

• Budapest megye 

• Csongrád-Csanád megye 

• Fejér megye 

• Győr megye 

• Hajdú-Bihar megye 

• Heves megye 

• Jász-Nagykun-Szolnok megye 

• Komárom-Esztergom megye 

• Nógrád megye 

• Pest megye 

• Somogy megye 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

• Tolna megye 

• Vas megye 

• Veszprém megye 

• Zala megye 
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3. Milyen logisztikával kapcsolatos képzéseket tartottak a szakképzés/felnőttképzés átszervezése 

előtt? 

4. Milyen logisztikával kapcsolatos képzéseket tartanak most? 

5. Melyik állítás igaz Önökre? Kérem, gondoljon az elmúlt évben a logisztikával kapcsolatos 

felnőtteknek szervezett képzéseikre? (Több válasz is lehetséges.) 

• A jogszabályi környezet nem tette lehetővé, hogy bizonyos, korábban tartott képzéseket 

továbbra is indítsunk.  

• Volt olyan korábban tartott képzésünk, melyre nem volt már igény. 

• A korábban tartott szakmai (OKJ) képzések egy részét nem szakképzési keretek között 

szerveztük meg. 

• Van igény mindegyik képzésünkre, de némelyiket csak ritkán és/vagy kis létszámú 

csoportok számára tudnánk elindítani. 

• Minden képzésünk esetében továbbra is indítunk csoportokat.  

6. Milyen pozitív változásokat hozott az Önök számára a szakképzés/felnőttképzés átalakítása? 

7. Milyen negatív változásokat hozott az Önök számára a szakképzés/felnőttképzés átalakítása? 

8. Regisztrálnák-e a logisztikához kapcsolódó képzéseiket az MLSZKSZ adatbázisában, amely 

adatbázis a Szövetség tagvállalatai számára nyújt segítséget a számukra elérhető képzések 

megismerésében és megszervezésében? 

• Igen 

• Nem 
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3. sz. melléklet: A tagvállalati mélyinterjúk során feltett kérdéseket (interjúvázlat) 

1. A felnőttképzés átalakulása előtt  

• milyen szakmai képzéseken vettek részt a munkavállalóik? 

• szakképző intézmény vagy felnőttképző intézmény bevonásával zajlottak a képzéseik? 

• ha a fentiek közül egyik sem, akkor milyen megoldást választottak? 

2. A felnőttképzés átalakulása óta  

• milyen szakmai képzéseken vesznek részt a munkavállalóik? 

• milyen keretek között zajlanak szakmai képzések?  

• van olyan szakmai képzés, amelyre már nem tudják képezni a munkavállalóikat?  

3. Van olyan terület, ahol az új felnőttképzési rendszer pozitívan változtatott a 

munkavállalóiknak tartott képzéseken?  

4. Van olyan terület, ahol az új felnőttképzési rendszer megnehezítette a munkavállalóik 

képzését?  

5. Milyen egyéb (nem szakképzés) képzéseket szerveznek a munkavállalóiknak? 

6. A fizikai, illetve a szellemi dolgozói állomány képzésekor milyen szempontokat vesznek 

figyelembe?   

7. Van-e olyan munkakör, amelyre általában jellemző, hogy a felvett kollégákat Önök képzik ki 

vagy tovább? Mely munkakörök ezek? Melyik munkakörnél elképzelhetetlen ez?  

8. Mennyire fontos Önöknek, hogy a munkavállaló rendelkezzen a képességét igazoló 

végzettséggel (szakmunkás bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány, oklevél)? 
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4. sz. melléklet: A felnőttképzőkkel készített mélyinterjúk során feltett kérdések 
(interjúvázlat)  

1. Milyen logisztikai/szállítmányozáshoz kapcsolódó képzéseket tartottak a 

felnőttképzés/szakképzés megváltozása előtt? (Szakképzés v. szabadpiaci képzés volt?) 

2. Van-e olyan logisztikai képzés, amelyet korábban tartottak, de a jogszabályi környezet 

megváltozása óta nem tudják megtartani? Melyek ezek? Mi ennek az oka? 

3. A szakképzés átalakulása óta tartottak gépkezelő képzést? 

4. A logisztikai képzések, amelyeket most tartanak bejelentéses képzések, vagy engedélyes 

képzések (ha ez utóbbi, akkor szakmai képzés vagy pályázati forrás)?  

5. Van-e olyan logisztikához kapcsolódó képzés, amelyet korábban nem tartottak, de most 

felkerült a képzési palettájukra?  

6. Az új vizsgáztatási rendszer (független vizsgaközpontok) érintik Önöket? Ha igen az 

Önök munkáját megnehezíti vagy megkönnyíti? 

7. Hogy látja, megnehezíti vagy megkönnyíti az új vizsgázási rendszer a tanulók életét? 

8. Elsősorban cégek vagy magánszemélyek részére tartották a 

logisztikai/szállítmányozáshoz kapcsolódó a képzéseket? Történt-e ebben változás? Ha 

igen, mi ennek az oka?  

9. Van olyan céges partnerük, akinek mindig Önök képzik a dolgozóit? Hány ilyen céggel 

vannak kapcsolatban? Mely’ képzések vonatkozásában? Történt ezekben (darabszám, 

képzés) változás? Ha igen, mi ennek az oka?  

10. Milyen megoldásokat látnak a kialakult helyzetekre? 

11. Tudtak-e úgy partnereket szerezni a változás óta? 

12. Van-e olyan terület, ahol az új felnőttképzési rendszer pozitív változásokat hozott?  

13. Van-e olyan terület, ahol az új felnőttképzési rendszer negatív változásokat hozott?  

14. Meghirdetik-e a képzéseiket 30 nappal korábban a FAR rendszerben? 

15. Ha nem, miért nem? Ha igen, miért igen? (Előnye, hátránya) 

16. Regisztrálnák-e a logisztikai képzéseiket az MLSZKSZ felületén? Ha igen miért? Ha nem, 

miért nem? 
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5. sz. melléklet: A képző intézményekkel készített mélyinterjúk során feltett kérdések 
(interjúvázlat)  

1. A szakképzési/felnőttképzési törvény változása előtt tartottak-e 

logisztikai/szállítmányozáshoz kapcsolódó képzést esti képzés formájában felnőtteknek?  

2. Van-e olyan logisztikai szállítmányozáshoz kapcsolódó képzés, amelyet korábban 

tartottak, de a jogszabályi környezet megváltozása óta nem tudják megtartani? Mi ennek 

az oka? 

3. Van olyan képzésük, amelyet jelenleg csak nappali rendszerben tartanak, estiben nem, 

de korábban esti képzés formájában is tartották? Mi ennek az oka? 

4. Elsősorban cégek vagy magánszemélyek részére tartották az esti képzéseket?  

5. Elsősorban cégek vagy magánszemélyek részére tartják jelenleg az esti képzéseket?  

6. Van olyan állandó céges partnerük, aki mindig Önökhöz küldi képezni a dolgozóit? Hány 

ilyen cég van? Mely’ képzésre? Történt ezekben (darabszám, képzés) változás? Ha igen, 

mi ennek az oka? 

7. Van-e olyan logisztikához, szállítmányozáshoz kapcsolódó képzés, amelyet korábban 

nem tartottak, de most igen, amely felkerült a képzési palettájukra? Mi ennek az oka? 

8. Van-e olyan képzés, amelyet érdemes lenne szakképzésként tartani? 

9. Csökkent, nőtt vagy nem változott az érdeklődés a képzések iránt a nappali képzések 

esetében? Mi lehet az oka a változásnak? 

10. Csökkent, nőtt vagy nem változott az érdeklődés a képzések iránt az esti képzések 

esetében? Mi lehet az oka a változásnak? 

11. Befolyásolta-e a változás a duális képzési rendszert az Önök tapasztalata alapján? Ha 

igen, hogyan? Kérem, fejtse ki. Milyen megoldásokat látnak erre a kialakult helyzetre? 

12. Hány céggel van szerződéses viszonyuk a duális rendszerben? Történt ebben változás? 

Milyen megoldásokat látnak erre a kialakult helyzetre? 

13. Tudtak-e úgy partnereket szerezni a változás óta? 

14. Ha tartottak targoncás képzést, akkor ezzel most mi van? 

15. Az Önök munkáját megnehezíti vagy megkönnyíti az új vizsgáztatási rendszer (független 

vizsgaközpontok)? 
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16. Hogy látja, megnehezíti vagy megkönnyíti az új vizsgázási rendszer az esti képzésben 

tanulók életét? 

17. Meghirdetik-e a képzéseiket 30 nappal korábban a FAR rendszerben? 

18. Ha nem, miért nem? Ha igen, miért igen? (Előnye, hátránya) 

19. A kérdőív alapján regisztrálnák az MLSZKSZ felületén a képzéseiket. Milyen előnyét látják 

ennek? 

 


