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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 tanulmány továbbá bemutatja az elmúlt 

évekre jellemző hazai felnőttképzési trendeket és azonosított jó gyakorlatokat, valamint 

előrevetíti a 2021-től érvényben lévő új felnőttképzési rendszert. A kutatási eredmények a 

felkeresett vállalatok preferált képzési igényeit, továbbá az új felnőttképzési rendszerrel 

szemben támasztott elvárásait foglalják magukban. 

A rendszer szabályváltozásai a képzőközpontokat, a munkáltatókat és a munkavállalókat is 

kihívás elé állították. A felnőttképző létesítmények számának szembetűnő növekedése miatt 

sok szolgáltató nehezebben érvényesül a piacon. Ami a munkáltatókat és a résztvevőket illeti, 

a képzőintézményekben az oktatás sok esetben eltérő színvonalon és módszertannal zajlik, 

így, bár a megszerezhető képesítés azonos, a munkavállalók szaktudása nem feltétlen egyezik 

meg. A felnőttképzés megreformálása és mindezen körülmények megalapozzák egy, a 

logisztikai képzéseket kínáló képzőintézmények teljesítményét mérő, értékelő és minősítő 

rendszer kialakításának szükségességét. 

A szakmai szervezetek által összeállított minősítési program kidolgozása a pályázati tematika 

részét képezi, így jelen tanulmány a rendszer kialakításának indokoltságát és módszertanát 

hivatott bemutatni. 
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1. A minősítési rendszer kialakításának indokoltsága 

Magyarországon 2016-ban a szakképzési rendszer strukturálisan átformálásra került és az 

akkori szakközépiskolák szakgimnáziumokká, a szakiskolák pedig szakközépiskolákká alakultak 

át. 2019-ben a magyarországi oktatási rendszer további módosításokon esett át. Különvált a 

szakképzés és a köznevelés és kialakult az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli 

szakmai oktatási struktúra. Az iskolai rendszerű oktatás általános, középfokú vagy felsőfokú 

végzettséget és/vagy szakmai képesítést kínál, amit törvényszinten a szakképzési törvény 

szabályoz. Az iskolai rendszerű szakoktatás nappali képzési formában valósul meg. 

Az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzések menetét hazánkban a felnőttképzési 

törvény szabályozza, a részszakképesítés pedig felnőttképző intézményekben szerezhető meg. 

A tanfolyami képzés az intézmények követelményei és képzési programja szerint zajlik, 

elvégzésükkor pedig a résztvevők tanúsítványt kapnak. A részszakma megszerzéséről kiállított 

bizonyítvány alapfokú végzettséget és szakképesítést biztosít, a szakma megszerzéséről 

kiállított oklevél pedig középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít. 

2020-tól a szakképzés elsősorban szakképző intézményekben zajlik, 2020. szeptemberétől 

viszont megváltozott a rendszer és a technikumok ötéves, érettségi bizonyítványt nyújtó 

képzésért, a szakképző iskolák pedig hároméves oktatásért felelnek. 

 

A logisztika a XXI. század egyik legfontosabb gazdasági ágazata. Mint komplex, 

interdiszciplináris tudomány, a logisztika magában foglalja az anyagmozgatási, árufuvarozási, 

raktározási folyamatok és a mögöttük húzódó előkészítő és részfeladatok lebonyolítását és 

teljeskörű koordinálását. A logisztikai folyamatokban szakértők széles skálája vesz részt, akik 

a termelési és ellátási lánc folyamatok leegyszerűsítésén és hatékony teljesítésén fáradoznak. 

Szakértők felelnek továbbá a digitalizációért, a folyamatok fenntartható módon történő 

végrehajtásáért és az információ gyors és pontos áramoltatásáért is. 

Magyarországon számos szakképzés, tanfolyam és tréning áll a logisztika és az ellátási lánc 

menedzsment iránt érdeklődő, vagy az ágazatban tevékenykedők rendelkezésére. 

A logisztikai ágazathoz kapcsolódó ügyintéző, raktározási, fuvarozási, targoncavezető és 

vámügyi szakemberekre nagy a kereslet Magyarországon, így mind a régi, mind az új oktatási 

rendszer nagy hangsúlyt fektet a területekre kiterjedő elméleti és gyakorlati tudást kínáló 

szakképzésekre, továbbképzésékre, tanfolyamokra és tréningekre. A korábban elvégzett, a 

képzési igényekre vonatkozó felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy a képzési 

palettát érintően 2013 és 2020 között kiemelten jelentős változások nem következtek be. A 

képzéseken kezdetben leginkább Budapest és térségében lehetett részt venni, de a nagyobb 
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városokban, mint Miskolc, Kecskemét, Nyíregyháza, fokozatosan egyre több intézményben 

váltak elérhetővé. A képzések a legtöbb esetben szakközépiskolákban, szakképzési 

centrumokban és államilag akkreditált felnőttképzési intézményekben zajlottak. A legnagyobb 

keresletnövekedés Pest megyében volt megfigyelhető, a 2020-as módosítások azonban újabb 

változásokat jelentettek a magyar szakképzési rendszert illetően. 

2021. január 1-étől „a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló” 2020. évi CXLVIII. törvény értelmében a magyarországi felnőttképzés 

teljeskörű átalakításra került. A szakképzési rendszer szabályváltozásai érvénybe lépésével 

2021-től már kevesebb képesítés – az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) korábbi 766 

szakképesítése helyett 174 államilag elismert alapszakma – szerepel a szakmajegyzékben.  

A legtöbb képesítés megszerzésének feltétele az iskolai rendszerű szakképzések elvégzése; 

mely szak- és felnőttképző létesítményekben, nappali vagy esti tagozaton valósulhat meg. A 

részszakmákhoz kapcsolódó és a szakképesítésre felkészítő szakmai oktatás a felnőttképzés 

keretein belül folytatódik. A szakképzési intézményekben – iskolai rendszerben – elvégzett 

alapszakmákhoz biztosított a szakképesítés, azonban a tanfolyami rendszerű, piaci alapon 

működő felnőttképző központok csak tanúsítványt állíthatnak ki, az államilag elismert 

bizonyítványhoz akkreditált vizsgaközpontban történő sikeres vizsgázás szükséges. Az első két 

iskolai rendszerű szakképesítés megszerzése továbbra is ingyenes, míg a szakmaspecifikált, 

tanfolyami rendszerű képzések önköltséges formában vehetők igénybe. 

 

A felnőttképző rendszert érintő szabályváltozások nehézséget okoztak mind a 

képzőközpontok, mind a munkát kínáló vállalatok számára. A képesítés megszerzésére 

vonatkozó változásokon túl szintén komoly problémát jelent a szolgáltatók által nyújtott 

képzési színvonal különbözősége. Bár a képzéseken hivatalosan minden hallgató ugyanazon 

tanrend és követelmények mentén, ugyanazon szaktudás elsajátításán fáradozik, a 

gyakorlatban ez nem feltétlen történik így. A hallgatók a sikeres vizsgázás után 

szakképesítéssel, vagy bizonyítvánnyal gazdagodnak, ez azonban, az intézményi oktatási 

minőség különbözősége miatt nem tükrözi hitelesen felkészültségüket. Ez mind a résztvevők, 

mind a leendő munkaadók számára kockázatot jelent. Mindamellett, hogy a leendő hallgatók 

számára is gondot okoz a hiteles értékelés hiánya, mely megnehezíti számukra az objektív 

intézményválasztást. 

Ezen nehézségek és akadályok kiszűrésére, a szakmai szervezetek általi, a logisztikai 

képzéseket kínáló intézmények teljesítményét (objektíven és szubjektíven is) mérő, értékelő 

és minősítő informatikai rendszer kialakításán dolgozunk. A rendszerben a tervek szerint minél 

több az Új Felnőttképzési rendszerben akkreditációval rendelkező képzőintézmény, 
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felnőttképző és tréningközpont, szakképzési centrum, szakközépiskola vagy duális képzést 

folytató egyetem - amely a logisztikai szakterülethez köthető –fog szerepelni. 
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2. A minősítési módszertan háttere 

A minősítési rendszer szakmai kivitelezéséért az MLSZKSZ és alvállalkozója felel, akik 

nagymértékben támaszkodnak a foglakoztatott HR és logisztikai szakértők tudására, 

tapasztalataira. A megvalósítás folyamatos egyeztetések, piackutatás, hasonló platformokról 

történő ötletmerítés (pl. Árukereső.hu1, JEDI Jobs2, Magyar Kereskedelmi Iparkamara3) és 

felmérések mentén fog kiteljesedni és véglegesedni. A tanulmány elkészítését követően 

szakmai workshopok is megrendezésre kerülnek, ahol a szövetség tagszervezetei számára 

ismertetésre kerül az elképzelt koncepció, melyet a jelenlévők véleményezhetnek. Majd 

javaslataik figyelembevételével nyeri el végleges tartalmát a dokumentum. Az első workshop 

várhatóan május végén kerül majd megrendezésre. 

A minősítési folyamatba minden olyan akkreditált képzőintézményt szeretnénk bevonni, 

amelyek az új felnőttképzési rendszer szerint, a logisztika valamely területén kínálnak képzést. 

Ennek érdekében mindegyiket megkeressük az általunk összeállított kérdőívvel. 

Az elégedettség felmérésénél olyan területek kerülnek górcső alá, mint az oktatás, a feladatok, 

az alkalmazott módszertan minőségének, továbbá az esetleges gyakorlati jellegű feladatok és 

a teljesítés feltételrendszerének értékelése. Fontos szempont még, hogy egy hallgató az adott 

képzőközpontot ajánlaná-e ismerőseinek. 

Az intézmények színvonalbeli összehasonlításán túl a webes felület más funkciókat is kínál 

majd a regisztrált, és a nem regisztrált felhasználók számára. A kialakítandó képzési 

platformon a szakmai szervezetek, vállalatok, képzőközpontok és a tanulni vágyók naprakész, 

releváns információkhoz juthatnak majd hozzá a logisztika területét érintően. A rendszer 

tervezésekor törekedtünk arra, hogy egy strukturált és átlátható felület születhessen, hogy az 

informatikában kevésbé jártas személyek is könnyedén tudják kezelni, és el tudjanak igazodni 

a weblapon. A tervek szerint a felület számítógépről, tabletről és okos telefonról is elérhető 

lesz. 

A tartalmi elemek egyelőre kidolgozás alatt állnak, az azonban eldöntött, hogy a platformnak 

lesz nyilvános és regisztrációhoz kötött oldala is. Az értékelő rendszer kialakításánál fontos, 

hogy a képzéseket igénybe vevő hallgatók visszajelzése hiteles és mélyreható legyen, továbbá 

a képzésben történő részvételük lekövethető és bizonyítható legyen. Az oktatókról, előadókról 

elérhető kell, hogy legyen egy szakmai önéletrajz, mely egy sablon alapján kerül majd 

kitöltésre. Az előadók referenciái is elérhetőek, lekérdezhetőek lesznek az értékelők számára. 

 
1 Árukereső.hu - Árak és termékek összehasonlítása online boltok teljes kínálatából (arukereso.hu) 
2 KEZDŐLAP (jedijobs.eu) 
3 KMR - Kamarai Minősítő Rendszer (intelligensregio.hu), https://tanuloszerzodes.hu/wp-
content/uploads/2021/02/Kamarai-Minosegi-Szempontrendszer-2021-4.pdf 

https://www.arukereso.hu/
http://jedijobs.eu/index.php/hu/
http://mkikkszr.intelligensregio.hu/
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Az informatikai rendszerbe beérkező anyagok továbbításra kerülnek majd a bírálatot végző 

szakmai szervezet felé, aki értékeli majd a kapott anyagok alapján az egyes intézmények 

szakmai felkészültségét és teljesítményét. A minősítés évente ismétlődne, ami a fejlődési 

tendenciák beazonosítását segítené és a rendszer naprakészségét. 

A bírálóbizottság tervezetten oktatási területenként eltérő lesz; a logisztikai képzéseknél az 

értékelők az MLSZKSZ szakértői, a hajózással kapcsolatos képzéseknél a Magyar Dunai Kikötők 

Szövetsége, a szállítmányozás területén a Magyar Szállítmányozók Szövetsége, a vámokkal 

összefüggő képzések esetében pedig a Vámügyi Szövetség felelne a minősítésért. 
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3. A kialakítandó online képzési platform keretében megjelenő képző 
intézmények minősítéséhez kidolgozott módszertan bemutatása 

A minősítési rendszer létrehozásakor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a szakmai 

szervezetek által összeállított minősítési rendszerekhez illeszkedő, azokat kiegészítő 

szempontok kerüljenek figyelembevételre. 

A Magyar Kereskedelmi Iparkamara (MKIK) 2021-ben kidolgozott egy, a duális képzőhelyek 

minősítésére alkalmas szempontrendszert, ami a duális képzésekkel foglalkozó szolgáltatók 

oktatói tevékenységét értékeli azon célból, hogy a képzőintézmények oktatási tevékenységük 

és szolgáltatásaik minőségi javításával magasabb szintre emeljék a magyarországi szakmai 

oktatás színvonalát.4   

Az MKIK által kidolgozott minősítési rendszer végső célja, hogy a duális képzőhelyek egy 

magasabb minőségfogalmat reprezentáljanak, ami hozzájárul a társadalom 

minőségképzetének javulásához is. A végső cél eléréséhez elengedhetetlen a 

képzőintézmények aktív részvétele a folyamatban. Fontos, hogy amennyiben még nincs meg, 

alakuljon ki ezekben a szolgáltatókban az általuk végzett oktatás színvonaláért és a tanulókért 

vállalt felelősségérzet. A képzésért felelős intézmények, vállalatok hozzá kell, hogy járuljanak 

a végzett hallgatók, tanulók munkaerőpiaci érvényesüléséhez, ami nem csak az álláskeresők, 

de a leendő munkaadók munkáját is jelentősen megkönnyíti. 

A Kamara minősítési szempontrendszerének megalkotásakor a cél az volt, hogy minden 

szereplőre alkalmazható legyen és hogy minden ágazat megtalálhassa a saját 

minőségfogalmát, kis vállalkozástól kezdve nagy gazdálkodó szervezetekig. A képzéshez 

társuló szemléletmód magában kell, hogy foglalja az egyes képzési tevékenységekhez 

kapcsolódó, ún. minőségcélokat, melyek elérésekor büszkék lehetnek arra, hogy 

hozzájárulnak a fogyasztói elégedettség és a hazai képzési színvonal növekedéséhez. A 

minőségcéloknak mérhetőnek kell lenniük, és összhangban kell állniuk az MKIK által 

lefektetett szakmai követelményekkel. 

A minősítési rendszer többek közt a diákok, különböző kérdésekben mért elégedettségére 

támaszkodik. Ide tartoznak az oktatóval, a feladatokkal, az alkalmazott módszerekkel, a 

tananyag színvonalával, a tárgyi feltételekkel, a gyakorlati elemek arányával kapcsolatos 

hallgatói visszajelzések, a figyelmet igénylő tanulókra való figyelemfordítás és az egyéni, 

különböző képességekre fektetett hangsúly mértéke a képzőhelyszín által, a vizsgák 

elvárásaival kapcsolatos elégedettség, továbbá, hogy a duális képzést elvégző diákok elérték-

 
4 Minőségi szempontrendszer (tanuloszerzodes.hu) 

https://tanuloszerzodes.hu/wp-content/uploads/2021/02/Kamarai-Minosegi-Szempontrendszer-2021-4.pdf
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e céljukat, tudtak-e érvényesülni a munkaerőpiacon, ajánlanák-e másoknak az aktuális 

intézményt. 

Amennyiben pedig fény derül arra, hogy egy adott területen a képzési paletta nem fedi le az 

igényeket, akkor első körben az adott képzést kell engedélyeztetni. Ehhez segítséget nyújt az 

alábbi linken elérhető a Képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 

tanúsítási rendszerkövetelményeket összesítő weboldal: 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/rendszerkovetelmenyek_0121docxpdf-

1611255025534.pdf  

Szállítási szolgáltatások képzési területre szűrve pedig az alábbi rendszerkövetelmény érhető 

el: KEOR_1041 (ikk.hu) 

 

3.1. A minősítés célja 

A minősítési rendszer a felnőttképzés szabályváltozásainak megfelelően, a logisztika területén 

képzést kínáló szolgáltatókkal kapcsolatos, esetlegesen felmerülő anomáliák és fennakadások 

kiszűrésére lesz optimalizálva. A rendszer olyan értékelési struktúrán fog alapulni, amely 

mindenki számára könnyen kezelhető és átlátható, és tényleges adatok alapján kínál 

összehasonlítási lehetőséget az értékelők és látogatók számára. 

A tervezett online felületen lehetőség lesz a képzőközpontok oktatási módszertanának és 

színvonalának értékelésére, ami nem csupán a leendő hallgatók választását könnyíti meg, de 

hiteles visszajelzést ad a képzési intézményeknek is. Ezen visszacsatolások segíthetik az 

intézményeket abban, hogy az oktatás minősége az elvárásoknak megfelelően, konstruktívan 

javuljon vagy megerősítést nyerjenek, hogy jó úton haladnak. Ami a munkáltatókat illeti, 

számukra is kulcsfontosságú a potenciális munkavállaló felkészültsége és szaktudása, mert 

nem mindegy, mekkora mértékű többletráfordítást igényel egy leendő alkalmazott betanítása 

és munkába állítása.  

A minősítési rendszer kialakítása végsősoron hozzájárulhat a hiányszakmák megszűntetéséhez 

is. A tervek szerint a rendszer rendelkezni fog egy munkát kínálók és álláskeresők 

összeköttetését célzó funkcióval is.  

A logisztika valamennyi részterületén – logisztikai ügyintézés, raktározás, vám, fuvarozás, 

targoncavezetés – tevékenykedő képzőintézmények piaci oldalról történő minősítése minden 

érdekelt fél számára előnyös. A minősítés hozzájárul a szociális partnerek társadalmi és 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/rendszerkovetelmenyek_0121docxpdf-1611255025534.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/rendszerkovetelmenyek_0121docxpdf-1611255025534.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1041_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240478849.pdf
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munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítéséhez, a szolgáltatók alkalmazkodóképességének 

fejlesztéséhez és a munkavállalói és munkáltatói tudatosság növeléséhez is. 

 

3.2. A minősítéssel érintett szervezetek 

Minden olyan képzési intézményt, amelyik az Új Felnőttképzési rendszerben akkreditációval 

rendelkezik és logisztika valamelyik részterületén oktat (logisztikai technikus – logisztikai 

feldolgozó, raktáros, vám, termékdíj, szállítmányozás) szeretnénk bevonni a minősítési 

rendszerbe.  

Ennek érdekében kérdőíves felmérést végzünk, mely kérdőívet az összes új képzési 

rendszerben oktató intézménynek elküldünk. A visszajelzéseik alapján pedig véglegesítjük az 

érintettek (válaszadók) listáját. Válaszadási hajlandóság alapján pedig kiválasztjuk azt az 5-10 

intézményt, akiknek az értékelését le is folytatjuk. Ők lesznek a teszt szervezetek, akik a 

projekt keretein belül elsőként kerülnek fel a honlapra és mondhatják el magukról, hogy 

rendelkeznek ilyen minősítéssel. 

Amennyiben egy képzőhelyszínről az értékelést követően nyilvánvalóvá válik, hogy az oktatás 

minősége színvonalon aluli, nem részesül a „Szakmai érdekképviseletek (MVSZ, MSZSZ, 

MLSZKSZ, MDKSZ) által ajánlott képző intézmény” minősítésben. A kedvező feltételeket kínáló 

szolgáltatók számára biztosított minősítési jelvény megjeleníthető lesz majd a 

képzőintézmények honlapján is, a következő formában: 

 

 

3.3. A rendszer elemei 

Egy olyan webes felületet létrehozása a cél, ahol megjelennének a minősített szakmai képzést 

kínáló intézmények átlátható és könnyen kezelhető formában – az informatikában kevésbé 

jártas személyek is el tudjanak igazodni rajta –, továbbá lehessen használni okostelefonról, 

tabletről és számítógépről egyaránt. 
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Az online platform alapvetően két fő elemből állna, egy nyilvános, nem regisztrációhoz kötött 

felületből és egy regisztrált tagoknak elérhető felületből.  

A weboldal nyilvános részén strukturáltan megjelennének a minősített logisztikai oktatási 

intézmények, melyek között az érdeklődők egyszerűen tudnának keresni. Az intézményeket 

lehetne névsor, helyszín stb. szerint rendezni. Az oldalon a látogatók a képzésekkel 

kapcsolatos és logisztikai szektorhoz köthető híreket – például jogszabályváltozások, új képzési 

helyszínek - ajánlásokat láthatnának. Továbbá célszerű lenne tagcégi álláshirdetéseket is 

megjeleníteni, ahol az álláshirdető vállalatokat a megadott elérhetőségeiken – honlap, e-mail 

cím, telefon – lehetne elérni. Akár egy hírlevél létrehozása is kapcsolódhatna a weblap 

fejlesztéséhez, így a feliratkozók nap mint nap releváns hírekhez és információkhoz 

juthatnának hozzá. 

 

1. ábra Weboldal nyitóoldala (sablon) 

FORRÁS: MLSZKSZ ALVÁLLALKOZÓ 

 

A weboldalon szerepelne továbbá a minősítés felételrendszerének összefoglaló 

dokumentuma, mely PDF formátumban mindenki számára elérhető lenne. 
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Maga a minősítés már regisztrációhoz lenne kötve. A minősítés alapján összesített pontszám 

mindenki számára elérhető lenne, azonban maga a szöveges véleményezés már nem. 

 

A regisztrációhoz a következő adatokat kell megadni: 

• E-mail cím 

• Felhasználó név 

• Kitöltő neve 

• Jelszó 

• Telefonos elérhetőség 

• Szerepkör 

o Regisztrált munkavállaló 

o Logisztikai vállalkozás, Tagszervezet 

o Minősített Képzési Intézmény 

 

 

2. ábra Regisztrációs aloldal 

FORRÁS: MLSZKSZ ALVÁLLALKOZÓ 
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A regisztráló az e-mail címére kapna egy hitelesítő üzenetet, majd rákattintva visszatérhetne 

a felületre. Az e-mail cím hitelesítése után nyílna lehetősége a regisztráltaknak a 

képzőintézmények minősítésére. A minősítési űrlapot elektronikusan kell kitölteni. Az űrlapon 

szerepelne a logisztikai képzések listája, ahol a kiválasztásnál lehetőség nyílna további 

információk megismerésére. Itt szerepelnének adatok a képzésekről, mint például a gyakorlati 

és elméleti órák számának megoszlása, tanfolyam helyszíne és díja. Az űrlapon lehetőség 

nyílna a képzés, az oktató és a gyakorlathoz szükséges felszereltség – tanműhely, külső 

gyakorlati cégek felszereltsége - felmérésére is. Amennyiben a képzőhelyszín rendelkezik 

minőségbiztosítási rendszerrel, akkor mindenképp megjelölendő lenne a diákok által, hogy 

milyen főbb paraméterekkel is rendelkezik és hogyan zajlik a belső értékelési folyamat. 

Ugyanez igaz a hallgatói utánkövetésre is, amennyiben a képzőközpont információt gyűjt a 

hallgatók sikeres elhelyezkedéséről, a regisztráltaknak a minősítési rendszer weboldalán 

szintén lehetősége nyílik ezen rendszer jellemzőinek ismertetésére. 

 

A szakmai önéletrajzban az oktatóknak a következő információkat kell majd szerepeltetni: 

- az oktató a logisztika mely területén dolgozott 

- milyen iskolai végzettséggel rendelkezik 

- van-e logisztikai és/vagy oktatói iskolai végzettsége 

- vállalkozásoknál szerzett logisztikai ismeretek, tapasztalatok 

- az oktatásban szerzett tapasztalatai években, az oktatási intézmények felsorolásával 

- elismerések, díjak 

- további képességek, személyes információk 

- egyéb szakmai képesítések 

A minősítéshez az oktatók szakmai képesítései és referenciái lekérdezhetők és elérhetőek 

lesznek a felületen. Az oktatói értékelésen túl, a minősítés fontos eleme lesz a gyakorlati 

lehetőségek felmérése is. Itt olyan információk fognak megjelenni, hogy a 

képzőintézményekben egyáltalán van- e lehetőség gyakorlati szaktudás elsajátítására -pl. 

tanműhely – és ha igen, ez milyen arányban és minőségben valósul meg. A pontozás részét 

fogja képezni:  

- tárgyi feltételek megléte (1-5 pont) 

- személyi feltételek megléte (1-5 pont) 

- a gyakorlati képzési program betartása (1-5 pont) 

Gyakorlatot teljesíteni szerződött partnercégnél is lehet, itt azonban a tárgyi és személyi 

feltételek megléte mellett fontos, hogy a vállalat egy időben hány hallgatót tud fogadni és 

ugyanolyan mértékben tudnak-e egyszerre több gyakornokra figyelmet fordítani. 
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Bizonyos képzéssel foglalkozó szolgáltatók már rendelkeznek a hallgatók elégedettségét mérő 

rendszerekkel. Ezek a minőségbiztosítási rendszer létrehozásakor kiemelten hasznosnak 

bizonyulnak, mert nem csupán feltárják azt, hogy az utóbbi években a végzett hallgatók 

milyennek találták a képzés minőségét, de esetleges információt nyújthat a hallgatók képzés 

utáni elhelyezkedéséről is. 

 

Jelenleg 84 technikum jelenik meg a „logisztikai technikusi” képzés keresésére, ezek a 

technikumok végezhetnek iskolarendszeren kívül is felnőttoktatást logisztikai területén, több 

szakterületen is. Ezért célszerű lenne, ha oktatási témánként csoportosítanánk a bíráló 

bizottságot, pl. 

• a vámmal összefüggő képzések minősítését a Vámügyi Szövetség, 
• a szállítmányozást a Magyar Szállítmányozók Szövetsége, 
• a hajózást a Magyar Dunai Kikötők Szövetsége, 
• a logisztikát az MLSZKSZ szakemberei értékelnék. 

Ezt a lista még bővíthető olyan szereplőkkel, akik ténylegesen részt vesznek a minősítésben. 

A korábban bemutatott minősítés főbb tartalmi elemei mentén és az ott megfogalmazott 

vizsgálati szempontok alapján történik az értékelés.  

Az informatikai rendszerbe beérkező anyagok kerülnek továbbításra a bírálatot végző szakmai 

szervezet felé, aki értékeli a kapott anyagok alapján az egyes intézmények szakmai 

felkészültségét. 

A minősítés során előfordulhatnak bizonytalanságok az előadók szakmai 

előéletével/tapasztalatával kapcsolatban, ezért referencia lekérdezést biztosítani kell az 

értékelő számára. 

 

Egy-egy minősítés nem lesz örökéletű, mert nagyon sok változás történhet rövid időn belül, 

ami alapjaiban befolyásolhatja egy-egy képző intézmény minőségi megítélését. Ezért is tűztük 

ki célul, hogy 1 évente meg kell újítani az adatbázist. 

Természetesen a kidolgozás során az értékelési lista bővülhet még, tartalmi elemei 

módosulhatnak (az IT felülettel összehangban). 
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3.4. Továbbfejlesztési, kiterjesztési lehetőségek 

A pilot projekt keretein belül lefejlesztett minősítési rendszer az igények, tapasztalatok 

függvényében a későbbiekben módosítható. Véleményünk szerint ez a felület hiánypótló lesz 

a maga nemében és segít a hiányszakmák és a betöltetlen pozíciók számának csökkentésében, 

mindamellett, hogy elősegíti a minőségibb oktatás felé való elmozdulást. 

Mindenképp fontos cél kell, hogy legyen a jövőre nézve, hogy a minősített intézmények száma 

folyamatosan bővüljön reflektálva a képzési paletta bővülésére is. Hangsúlyos tapasztalás lesz 

a későbbiekben annak felülvizsgálata, hogy az éves értékelésfrissítés kellően tudja-e 

visszatükrözni az intézmények működése során bekövetkezett változásokat pl. tanárigárda 

frissül, új gyakorlati lehetőség nyílik. 

A minősítés során bekért adatokra a későbbiekben szintén reflektálhatna a rendszer szem 

előtt tartva azt, hogy az már bebizonyosodott, hogy a logisztika területén jelenleg jelentős 

változások mennek/mentek végbe és számos szakma tekintetében a vállalatok komoly 

szakértői hiányt azonosítottak. Jelenleg erre vonatkozóan keresik a megoldási lehetőségeket, 

azaz hogyan csaljanak magukhoz minőségileg szakképzett munkaerőt és hogy a meglévőt 

milyen módon tudnák megtartani, elérni azt, hogy ne szivárogjanak át/vissza a járvány utáni 

időszakban egy másik szakterületre. A bekért adatok elemzésekor ezt például a képzéseken 

végzettek elhelyezkedési aránya, üteme szemléltethetné látványos módon. 

A minősítési rendszer véglegesítése és időszakos felülvizsgálata elengedhetetlen, ennek 

érdekében segítségünkre lesznek a közeljövőben megrendezésre kerülő workshopok és a 

későbbiekben az MLSZKSZ által készülő tanulmány, felmérés is segíthet az igények 

megértésében és az arra való válaszadásban. 

  



 Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

4. Mellékletek 

a. Kérdőíves felmérés sablonja 

 

1. Általános adatok:  

Képzőintézmény neve:    

Címe:    

Kapcsolattartó neve:    

Kapcsolattartó email címe:     

Logisztikai képzések az intézményben:  
(a lista bővíthető, illetve törölhető, ami 
nincs)  

1. logisztikai technikus  
a. logisztikai feldolgozó,  
b. raktáros  

2. szállítmányozó  
3. vámügyintéző  
4. termékdíj ügyintéző,   
5. jövedéki ügyintéző,  
6. …  

  
2. Elméleti szaktanárok / gyakorlati szakoktatók (az adatlapot minden egyes, a 
logisztikához kapcsolódó személyhez kérjük kitölteni):   

Elméleti szaktanár / gyakorlati szakoktató neve:    

Iskolai végzettsége:    

Logisztikához kapcsolódó szakmai képesítések:    

Logisztika mely területén dolgozott:  
(a lista bővíthető, csak azt meghagyni, ami az Ön 
intézményére jellemző, a többit kérjük törölni)  

• raktározás,  
• szállítmányozás,  
• közúti fuvarozás,  
• vasúti fuvarozás,  
• légi fuvarozás,  
• kombinált fuvarozás,  
• vízi fuvarozás,  
• kikötő üzemeltetés,  
• vám, jövedéki, termékdíj,  
• ….  

Releváns szakmai tapasztalat:   
(itt egy-egy cégnél eltöltött időszakokat kellene 
megadni, szakterületenként, felsorolásos 
formában):  

pl. cégnév, szakterület, év  

Oktatási tapasztalat:  
(év, intézmények felsorolása):  

  

Elismerések, díjak:    

Egyéb képességek:  
(ha van és releváns):  
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3. Gyakorlati képzési lehetőségek:  

Gyakorlási lehetőség a képző intézményben:  
  

Szakterületenként kérnénk szépen megadni a 
lehetőségeket, a többit lehet törölni pl.:  

1. logisztikai technikus  
a. logisztikai feldolgozó  
b. raktáros   

2. szállítmányozó   
3. vámügyintéző   
4. termékdíj ügyintéző,   
5. jövedéki ügyintéző,   
6. …  

Tárgyi feltételek: 
pl. van-e tanműhely, szaktanterem szemléltető 
eszközökkel, szoftverekkel stb.? 
  
Kérjük fejtsék ki, hogy milyen főbb tárgyi 
eszközökkel rendelkeznek, felsorolásos 
formában, max. 10 tétel.  

  

Személyi feltételek:  
pl. van-e gyakorlati szakoktató, vagy a 
gyakorlatokat is az elméleti szaktanárok 
tartják?  
  
Kérjük fejtsék ki, hogy melyik logisztikai 
szakterületekre rendelkeznek gyakorlati 
szakoktatóval, és ők hány év szakmai 
gyakorlattal rendelkezik? 

  

Gyakorlási lehetőség szerződött partner cégnél:  Egyidőben hány tanulót / hallgatót tudnak fogadni 
és melyik szakterületekre? Kérjük sorolja fel:   

Tárgyi feltételek:  
Kérjük fejtsék ki, hogy milyen főbb tárgyi 
eszközökkel rendelkezik a szerződött partner, 
szakterületenként.  

  

Gyakorlati helyek közül melyik rendelkezik 
kamarai akkreditációval?   

  

Kérjük sorolja fel:  

  
4. Minőségbiztosítási rendszer:  

Hallgatói / tanulói elégedettség mérésére:  
Hallgatók / tanulók elhelyezkedésének 
utánkövetésére van-e rendszere a képző 
cégnek?  

Igen/Nem  

Eredmények:   
Ha van hallgatói/ tanulói után követő 
rendszere, a logisztikai területen milyen 
eredmények voltak az elmúlt 2 évben?  

• hallgatói/ tanulói elégedettség: 
….., 
• hallgatói / tanulói elhelyezkedések 
lehetősége (valamilyen mért időszakon 
belül): ……,  
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Értékelés:   
Gyűjtik-e a végzett hallgatók/ tanulók és az 
alkalmazó cégek értékelését?  

Igen/Nem   
(ha Igen, milyen az eredmény?)  

 

 


