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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

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 projekt egyik célkitűzése, hogy felmérjük milyen munkaerőszervezési, 

munkáltatói márka építési megoldások, képzési rendszerek és rutinok, esetleges online 

megoldások léteznek a mindennapokban a Szövetség tagjainál. A felmérés eredményeiből 

szakértők segítségével készült egy összefoglaló/elemző anyag, amely tartalmazza a tagvállalatok 

számára hasznos megoldásokat és működőképes gyakorlatokat. 

A projekt második fázisában ezen megoldáshalmazok ismertetésre kerülnek a Szövetség tagsága 

körében - különböző, általunk szervezett workshopok, szakmai napok, konferenciák keretében - 

ezeken lehetőség lesz a HR és más szakértőinkkel való konzultációkra is. 

 

Jelen tanulmány egy összefoglaló anyagot tartalmaz a logisztikai képzésekkel kapcsolatosan 

alkalmazott módszertanról és az elvégzett felmérés részletes eredményeiről. Ezek alapján pedig 

a jövőbe mutató, most megfogalmazott hiányosságokra megoldást kínáló javaslatokat is teszünk. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

1. A felmértek köréről és a felmérés módszertanáról 

 

Az MLSZKSZ 80 tagvállalata közül 30, különböző méretű és az iparág széles spektrumát lefedő 

cégeket kérdeztünk meg a vállalatról általánosságban, technológiai és informatikai, 

munkaszervezési megoldások, employer branding és logisztikai képzések témakörökben. 

A kapott válaszok több esetben nem csak az eddigi gyakorlatot, hanem a COVID 19 járvány 

működési, munkaügyi, szervezési és átalakítási folyamatait is tükrözik. 

 

Az MLSZKSZ komoly szakmai egyeztetéseket követően, több szakterület illetékeseivel konzultálva 

összeállított egy szakmai csapatot a pályázat megfelelő kivitelezése érdekében. 

HR, IT, képzési és logisztikai területek, magasan képzett munkatársait sikerült a feladatra 

szerződtetnie. A cél az, hogy a most elkészült, több területre kiterjedő, elemző és értékelő 

dokumentum, egy jövőbeni képzési stratégia alapjait tegye le a logisztikai iparág minden 

szereplője számára. Tekintet nélkül arra, hogy milyen közlekedési viszonyok és milyen szektorban 

működik az adott logisztikai szolgáltató társaság. 

A feladatra felkért, szakértő csapat elsődlegesen egy több területet lefedő kérdőívet készített, 

melyet az MLSZKSZ operatív munkatársainak javaslatai alapján 30 tagvállalatnak küldtünk meg. 

A kitöltött kérdőívek, - a jelenlegi, megváltozott piaci helyzetben is, dacára a szabadságolásoknak 

– kevesebb, mint 2 hónap alatt vissza érkeztek. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

2. A logisztikai képzésekkel kapcsolatos eredményekről 

 

2.1. Az igénybe vett képzőintézetek száma alapján 

Az általunk megkérdezett cégek és cégcsoportok, átlagos statisztikai létszámát figyelembe véve, 

összességében, nagyságrendileg 5000 munkavállalóra vonatkoznak a felmérés eredményei. 

A logisztikai képzésekkel kapcsolatosan elmondható, hogy a vizsgált vállalatok 32 %-a legalább 2 

képző intézménnyel vagy szervezettel folyamatosan kapcsolatban van és igénybe veszik 

szolgáltatásaikat. 28% közülük 3 ilyen szervezettel, 4% 4 oktatási intézménnyel, 20% 5 

intézménnyel és a fennmaradó 16 % esetében pedig 5-nél is több, folyamatosan fenntartott 

képző intézményi kapcsolatról beszélhetünk. Árnyalja a képet, hogy a vizsgált cégek közül volt 4 

olyan, ahonnan erre a kérdésre nem kaptunk releváns visszajelzést. 

 

 

1. ábra Folyamatosan fenntartott képzőintézményi kapcsolatok a megkérdezett vállalatok 
esetében 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

 

2.2. A képzés technikai kivitelezése, megvalósítása alapján 

Három nagyobb területre terjedt ki felmérésünk a képzések technikai lebonyolítását illetően úgy, 

mint: 

- Dedikált szakintézményben történő oktatás 

- Online képzés 

- Meghívott szakoktató bevonásával, céges keretek között. 

A válaszok nagy szórást mutatnak a százalékos megoszlás tekintetében a három terület között, 

melyet a következő ábrán jelenítettünk meg. Ennek korrigálása érdekében a tagvállalatokat 

árbevétel és létszám alapján 3 nagyobb kategóriába soroltuk, melyek a következők: 

1. 1-100 fő, 2,5 milliárd Ft alatti árbevétellel 

2. 101-300 fő, 2,6-15 milliárd Ft közötti árbevétellel 

3. 300- fő felett és 15 milliárd Ft feletti árbevétellel. 

Mindhárom forma elterjedt a logisztikában, azonban meghatározó arányokról, azok 

elterjedéséről még nem beszélhetünk. A válaszadók visszajelzései alapján jól látható, hogy szinte 

minden cég alkalmaz ma már online megoldásokat képzései során. Hangsúlyos még mindig a 

szakoktatóval történő képzés a cég telephelyén belül, illetve a külsős oktató intézményekbe 

kiszervezett továbbképzések aránya. 

A jelenlegi számok a törekvéseket mutatják a megkérdezett cégek részéről. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

 

 

2. ábra Előnyben részesített képzési módok (százalékosan) 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

Pozitívumként említhető (kimondottan a jelenlegi vírushelyzetben), hogy van már olyan cég 

tagvállalataink között, aki teljes egészében az összes képzését online platformokon keresztül 

valósítja meg. 

A képzési formák népszerűségét mértük cégméret függvényében is, melyet a következő 

diagramon mutatunk be. A statisztikát kismértékben ugyan, de árnyalja, hogy nem minden cég 

adott, minden képzési típushoz választ. Voltak olyan tagvállalatok, akiknél mindhárom formára 

vonatkozó, pontos adatok nem álltak rendelkezésre, ezért azokra nem adtak egyértelmű választ. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

 

3. ábra Képzési formák népszerűsége cégméret függvényében 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

2.3. A statisztikai létszám és az éves szinten képzett munkatársak alapján 

A vizsgált vállalatok összlétszáma megközelítette az 5000 munkavállalót a szektoron belül. Arra a 

kérdésre, hogy a foglalkoztatottak hány százaléka részesül szakmai képzésekben, a kapott 

válaszok alapján az arány 27%, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden negyedik munkatárs kap 

valamilyen szakmai képzést évente.  

Másrészt a tagvállalatok méret különbségeiből adódóan igen nagy szórást mutatnak a felmérés 

eredményei. Ennek érzékeltetésére készítettük a következő összehasonlító táblázatot, melyben 

a cégben dolgozó és a cégben képzésben részesülő munkatársak számát állítottuk párhuzamba. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

 

4. ábra Munkavállalók és azon belül az éves szinten képzésben részesülők száma (fő, 2019) 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

Százalékos eloszlásukat következő grafikonunk szemlélteti: 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

 

5. ábra Képzett munkatársak %-ban (2019) 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

A legnagyobb vállalatméret és árbevétel csoportban azonban az értékek érzékeltetik a tudatos, 

hozzáállást, a képzések iránti elköteleződést. A 10%-tól a 34%-ig terjed a szórásuk, azonban 

átlagosan 14%-át dolgozóiknak, ilyen nagy létszám esetén is rendszeresen képzik. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

 

6. ábra A legnagyobb vállalatméret és árbevétel csoportban a munkavállalók/Képzésben 
részesülők/év (fő) 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

A kapott képzések naprakészségét, a válaszadók 58%-a úgy értékelte, hogy kollégáik naprakész 

tudást szereztek ezen oktatások alkalmával. A megkérdezettek 46%-a szerint, azonban további, 

házon belüli képzésekre is szükségük van még munkatársaiknak. 

Ezen mutatószámok is arra utalnak véleményünk szerint, hogy elengedhetetlen a külső képzések 

alkalmazása, viszont igazán hatékony, csakis a belső képzésekkel kiegészülve lehet. Esetlegesen 

ezért is lehet nagyon jelentősége – a későbbiekben kifejtjük – a cégen belüli mentor képzésnek. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

2.4. A képzés színvonalát, a megszerezhető tudást befolyásoló tényezők alapján 

 

7. ábra Mi befolyásolja legjobban a képzésen megszerezhető tudást? 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

A képzésen megszerezhető tudást befolyásoló tényezők között toronymagasan vezet a képzést 

végző oktató felkészültsége és gyakorlati tapasztalata (76%). Azonos mértékben nagy 

hatékonysággal bírnak továbbá a gyakorlati bemutatók és az oktatott tananyag minősége (59%). 

Az informatikai segédeszközöknek nem tulajdonítottak akkora szerepet megkérdezettjeink az 

oktatáson megszerezhető tudás szempontjából. 

Hasznos, ha megfelelően előképzett, általános szakmai ismeretekkel rendelkező kollégáink 

vannak, azonban ők is akkor vállnak igazán hatékonnyá, szakmailag felkészültté, ha egy nagyon 

tapasztalt „mentortól” tanulnak, lesik el a szakma nagyon fontos részleteit, trükkjeit, finomságait. 

 

Véleményünk szerint, - a felmérés is ezt támasztja alá – mindezt a tudást, leggyorsabban és a 

legeredményesebben a gyakorlatban lehet megszerezni. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

3. A mentorrendszer alkalmazásának arányai a megkérdezett cégeknél 

Sok érv szól a mentorrendszer alkalmazása mellett, melyek közül párat fel is sorolunk: 

• Időben rávilágít a hibákra 

• Javul a kommunikáció az egyes szervezeti szintek között 

• Elkötelezettebb dolgozók, kisebb fluktuáció 

• Gyorsabb tanulást tesz lehetővé, a végső teljesítmény hamarabb jelentkezik 

• Erősödik a szervezeti kultúra 

 

Ezért a megkérdezett cégek körében azt is megvizsgáltuk, hogy hány százalékuknál alkalmaznak 

mentoringot. Az eredményeket a következő ábránk szembetűnően érzékelteti. 

 

 

8. ábra Létezik-e Önöknél mentorrendszer? 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

42% igen

58% nem
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

Elsőre furcsának tűnhet, hogy ha olyan sok érv szól a mentorrendszer mellett, akkor miért csak 

ilyen kis mértékben alkalmazzák a cégek. Mindamellett, hogy ismerik a mentorálás hasznos és 

hosszú távú eredményeit a cég működésére vonatkozóan. 

 

Megosztunk néhány szempontot, melyek mind a mentorálás rendszere ellen szólnak, nehezítik 

annak kialakítását: 

• költségek 

• motiváció hiánya 

• nem megfelelő szemlélet, gondolkodásmód 

• empátia hiánya 

• korábbi munkamorál (idősebb munkavállalók) kontra jelenlegi munkaviszonyok (fiatalok 

integrálása) összehangolásának nehézségei 

• rövidtávú tervezés 

• sokszor a stratégia hiánya. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

4. A képzési keretekről, egy egyéni értékelésen alapuló képzési tervről 

A folyamatos, szakmai képzések, tudás frissítés fenntartása, az eddig bemutatott adatok alapján 

is jól láthatóan nélkülözhetetlen velejárói a hatékony és eredményes cégműködés 

fenntartásának. 

Mégis van-e a felmérésben résztvevő vállalatoknak, erre, célra „elhatárolt” éves képzési 

költségkeretük? Terveznek-e tudatosan a szakmai fejlődésbe invesztálni? Hogyan és milyen 

mértékben, erre ad választ következő grafikonunk. 

 

9. ábra Létezik-e Önöknél éves képzési költségkeret? 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

A cégek 58%-nál van a képzésekre tervezett költségkeret, míg 42%-uk esetében nincs ilyen jellegű 

sem tervezés, sem megvalósítás. 

Szerencsére azon vállalatok vannak nagyobb számban, ahol megvan a hosszútávú stratégiai 

szemlélet és invesztálnak a munkatársak képzésébe, fejlesztésébe. Ott, ahol ez jelenleg nem 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

lehetséges, ott az okok között sokszor menedzsment oldali szemléletmódbeli eltéréseket 

„okolhatunk”. 

A szemlélet és a hozzá kapcsolódó megvalósítás csakis menedzsment oldalról, felülről jöhet egy 

társasághoz, hogy az kellően hosszú távú és eredményes legyen. Itt is megmutatkozik, hogy 

milyen jelentősége van a megfelelő és személyre szabott vezetői képzésnek. 

Vezetői képzésekre vonatkozó kérdésünkre adott válaszok azt igazolják, hogy minden második 

cég fejleszti vezetői képességeit különböző képzésekkel. Itt azonban nem egyértelmű, hogy 

kifejezetten vezetői készségekről általános kommunikációs tréningekről vagy szakirányú 

képzéseken való részvételről beszélünk az érintett vezetők tekintetében. 

 

10. ábra Van értékelés alapú, egyéni képzési tervük? 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

A fenti diagram jól mutatja, hogy az értékelés alapú, egyéni képzések területén nincs még meg 

az a fajta tudatos tervezés és invesztíció, amire véleményünk szerint ezen a területen szükség 

lenne. Az, hogy ez a fajta metódus kevésbé elterjedt, adódhat abból is, hogy ilyen terv készítése 

sokkal komplexebben tervezett működést és működtetést kíván meg a menedzsment részéről. 

47% igen, 
van53% nem, 

nincsen



 
 

18 
 
 

Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

 

4.1. Támogatják-e a nyelvi képzéseket? 

Egy ma már általánosabb és jobban elfogadott képzésre térünk át, a nyelvi képzésekre, azok 

szükségességére. Válaszadóink 79%-a támogatja valamilyen formában a munkatársak számára a 

nyelvi képzéseket. 

 

11. ábra Támogatják-e a nyelvi képzéseket? 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

Logisztikáról lévén szó, manapság már elengedhetetlen, hogy a munkatársak valamilyen idegen 

nyelv közül legalább egyet beszéljenek, hiszen munkájukhoz nélkülözhetetlen. Egyre gyakoribb, 

talán a fenti statisztikának is köszönhetően, hogy a kollégák nem egy, hanem akár már két-három 

nyelven is beszélnek, legalább a munkafeladatok ellátásához megfelelő szinten. 

 

 

68% Igen

32% Nem



 
 

19 
 
 

Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

4.2. Fogadnak-e cégüknél frissen végzett hallgatókat? 

 

12. ábra Fogadnak-e frissen végzett hallgatókat, akiket Önök képeznek tovább "on the job" 
rendszerrel? 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

A jövő fiataljainak felvételébe, munka közbeni folyamatos képzésébe, a számukra történő 

fejlődési lehetőség megteremtésében tagvállalataink az élenjárnak. 84%-uk igennel válaszolt, 

ami szinte már több, mint tudatosság, ez talán már alapvetés és követendő hozzáállás. Ezt a 

metódust a továbbiakban is követve és kiegészítve egy nagyon komoly mentorprogrammal 

bámulatos eredmények lennének elérhetők a logisztikai szakemberek szakmai felkészültségének 

és fejlesztésének minőségi megvalósításában. Amennyiben egy ilyen mentorprogram a 

Szövetségen belül, akár vállalati kereteken átívelően tudna megvalósulni az egy szakmailag 

kellően felkészült és jövőbeni kihívásokra gyorsan és eredményesen reagálni tudó szakemberek 

kötelékét alapozná meg, egy széleskörű szakmai bázist létrehozva ezzel a logisztikai iparág 

számára. 

 

84% Igen

16% Nem
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

4.3. Belső tudásbázis, tudásmenedzsment létrehozása, működtetése 

A megvizsgált cégek közel 3/4-nek van valamilyen platformon keresztül elérhető és a 

munkatársak számára megosztható, belső tudásbázisa. E megoldások, főként az új belépő vagy 

képzéseken résztvevő munkatársak számára teszik könnyen és szinte bárhonnan elérhetővé a 

vállalati kultúra részét képező alapvető értékeket, viselkedési és kommunikációs normákat, 

trendeket, illetve biztosítanak kiegészítő, szakmai hátteret a mindennapi munkavégzéshez. 

A hangsúly az „online elérhető” meghatározáson van. 2-3 évvel korábban egy központi 

piackutatás kimutatta, hogy a logisztikában szereplő vállalatok 40%-nál figyelhető csak meg a 

digitalizáció, operatív, vállalat működési szinten. Az adatok 2018-as adatok ugyan, de így sem 

adnak okot bizakodásra. Főként annak a tükrében nem, hogy a Magyarországon, más piaci 

szegmensben működő vállalatokhoz képest is lemaradást mutat ez a szám. Az ország 

működtetésében szervesen résztvevő ágazatként a digitalizációban élen kellene járnia a 

logisztikának. 

 

13. ábra Létezik-e online elérhető tananyag cégüknél? 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

5. Azonosított hiányterületek 

 

Az eddig megvizsgált területek és szempontok kiértékelésén túl felmérésünknek célja volt az is, 

hogy a felmérésben résztvevő cégek fogalmazzák meg, a részükről tapasztalt képzési 

hiányosságokat, milyen további képzésekre lenne igényük. 

E felmérés eredményeként a következő képzéseket jelölték meg megkérdezettjeink, két külön 

területre bontva, a teljesség igénye nélkül: 

- Fizikai állomány részére: 

▪ targonca vezetői képzés 

▪ gépjármű és tehergépjármű vezetői képzés 

▪ technikai fejlődéssel kapcsolatos ismeretek, új lehetőségek és megoldások 

a logisztikában 

▪ kommunikációs képzések, változásokkal kapcsolatos ismeretek 

▪ autóbusz-vezető képzés, szakmunkások képzése 

▪ informatikai továbbképzések 

- Irodai dolgozók számára: 

▪ informatikai oktatás 

▪ kommunikációs tréningek 

▪ szakmai, nyelvi képzések 

▪ projektmenedzsment tréningek, 

▪ vezetői tréningek, kifejezetten olyan gyakorlatorientált képzések, melyek 

a mindennapi munka egyszerűsítését, gyorsítását támogatják. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

Az MLSZKSZ felé, a Tagvállalatok részéről megfogalmazott, oktatáshoz kapcsolódó igények, 

melyekkel a Szövetség a tagjait szintén támogatni és erősíteni tudná, a következők voltak: 

• további szakmai képzések szervezése 

• gyakorlati képzések biztosítása, akár tagvállalatok között is 

• átképzések lehetőségének megteremtése 

• vállalatfejlesztés a szövetségen keresztül 

• további marketing megjelenés lehetőségének biztosítása 

• vasúti járművezető képzés költségeinek állami támogatása, hasonlóan a tehergépkocsi 

vezetői képzések támogatásához 

• vasúti forgalom lebonyolításával összefüggő munkakörök oktatási és orvosi alkalmassági 

feltétel-rendszerének egyszerűsítése, átjárhatóságok biztosítása 

• illetve az MLSZKSZ keretein belül történő, gyakorlatorientált, szakmai képzések, szakmai 

utak megszervezése, lebonyolítása. 

 

Kiemelt hangsúlyt kapott tagvállalataink részéről egy MLSZKSZ keretein belül működő mentor 

program megszervezése, kialakítása és hosszú távú működtetése. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

6. Összegzés 

 

A fent részletezett témakörök alapján úgy gondoljuk, hogy egy egészen részletes, a logisztikai 

szakma számára a jelen működési viszonyok között, egy szakmailag kellően megalapozott a jövő 

cselekvési terveit megfelelő irányban elindító „alapdokumentumot” egyfajta értekezést sikerült 

összeállítanunk.  

Széles körben tudtuk feltenni a logisztikai szakma működés szempontjából legfontosabb 

kérdéseit és cégméret tekintetében is egy igen széles spektrumot sikerült felmérnünk. A 

logisztikai szakma – gyakorlati szempontból – legnagyobbjaitól sikerült választ kapnunk olyan 

kérdésekre, melyek nagymértékben befolyásolják ennek a területnek a jövőjét és alakítják 

fejlődési irányait. 

Külön-külön a hangsúlyos témákra koncentrálva kimutattuk azokat a releváns arányokat és 

értékeket melyek mentén kialakíthatóvá válik Szövetségünk minden tagja számára egy egységes, 

közösen képviselhető irányvonal a jövőt illetően.  

Fontos azonban megjegyezni, hogy időközben elindult a felnőttképzés teljeskörű átalakítása, azaz 

2021 január 1-től már csak az új rendszer szerint lehet felnőttképzést indítani, mely nagyban 

befolyásolhatja a korábbi tapasztalatokat és igényeket is a vállalatok és munkavállalóik részéről 

egyaránt. Ezért azt javasoljuk, hogy a közös irányvonal, stratégia meghatározásakor vagy annak 

esetleges felülvizsgálatakor kerüljön beépítésre az addig megszerzett összes tapasztalat. Fontos 

felmérni, hogy az új felnőttképzési rendszer mennyire tudta teljesíteni a tervezett célokat, a 

cégek működésére milyen hatással van, mennyire könnyíti a napi munkát, vagy éppen bonyolítja, 

ugyanis ezekhez mind alakítanunk kell a tagszervezetekben felmerülő logisztikai képzési 

igényeket, célkitűzéseket. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

7. Következtetések 

 

IT erősítése: Bár a jelenlegi pandémiás helyzet az elmúlt fél év során felgyorsította a vállalatokon 

belüli IT részlegek és IT megoldások fejlődését, használatuknak elterjedését, mégis ezen a 

területen van még mindig a legtöbb teendő, hogy tagvállalataink elérjék a Nyugat-Európában már 

megszokott és itthon is elvárható számítástechnikai fejlettségi szintet. Főként a logisztikában más 

területeken már alkalmazott applikációkat és kisebb célszoftverek bevezetésével, sokkal 

átláthatóbbá és hatékonyabbá tehetőek a működtetési folyamatok. 

 

Nagyobb részvétel a digitalizációban: A fent leírt IT erősítés következményeként egyre több 

folyamatról és működési metódusról állhat rendelkezésre egyre több adat. Ezen adatok alapján 

sokkal racionálisabb döntések hozhatóak a valós működés kellő megalapozására és annak 

támogatására. 

 

Gyakorlati képzések erősítése: Ebben a pontban és ezen a területen látjuk a valós értékteremtés 

– és a már létrehozott szakmai értékek – tovább vitelének, átadásának lehetőségét. Ez az a 

szemlélet, amely néhány példától eltekintve, teljes egészében eltűnt. Gondolunk itt, a tapasztalt, 

„idősebb” szakemberektől történő tanulásra, a szakma jó értelemben vett trükkjeinek, kulcs 

fogásainak megtanulására. A tanulás, a tapasztalat, a kor tiszteletére és megbecsülésére. Nem 

elvitatva az előzőekben tárgyalt technológiai újítások jelentőségét és hozzáadott értékét. 

A régi iskola szaktudása és tapasztalatai együttműködve a jelenkor technológiai fejlesztéseivel 

hozhatnak igazán átütő eredményeket területünkön. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

 

Hangsúlyosabb szakmai képviselet az MLSZKSZ-ben: Az előzőekben megfogalmazott 

következtetések alapján, a Szövetségnek – az eddigi szakmai tevékenységén és 

érdekképviseletén túlmenően is – tovább kellene erősíteni pozícióit mind a hatóságok, mind 

pedig a tagvállalatok felé. Új tagok számára akkor válik kívánatosabbá a Szövetség, ha tovább nyit 

a „nem logisztikai szolgáltató társaságok felé” és e tevékenységével közelebb hozza a keresletet 

– kínálatot a logisztikában érdekelt vállalatok, szolgáltatók piacán. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
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8. Javaslataink 

 

Mentor program kialakítása az MLSZKSZ-en belül 

o Munkacsoportokon keresztül, rendszeres, fórumok, kommunikáció, média 

megjelenések 

o 9M mintájára, előzetes egyeztetéseket követően javasolnának a tagvállalatok 

vezetői mentorokat a közösen meghirdetett programba 

 

Logikai modellek összeállítása: A működési folyamatok alapján különböző területekre, alapvető 

„törvényszerűségek” alapján, úgynevezett „Logisztikai Működési Modelleket” állítanánk össze a 

szakterületek vezetőinek közreműködésével, melyek alapján, egyértelmű működési 

rendellenességek kiszűrhetővé válnának (pl.: a legutóbbi fórumon elhangzottak alapján: aki 0,65 

€ centért fuvaroz kilométerenként, az nem tudja a gumit rendbe tenni az autón! Ilyen logikus 

adatokból kellene dolgozni, következtetéseket levonni. Akár, abból kiindulni, hogy a vámon 

átment adatok a valósak.) 

 

Nyitni, más szolgáltató cégek felé: Megmutatni számukra az MLSZKSZ-ben, mint szakmai 

közösségben rejlő lehetőségeket. Ezt marketinggel, a megkezdett, havi fórumokkal, szakmai 

anyagokkal alátámasztott módon publikálni feléjük. 

 

Hangsúlyosabb érdekképviseletet kialakítani a hatóságok felé: Az MLSZKSZ-en belüli, már 

meglévő kapcsolatok és eddig kapott felhatalmazások, felhasználásával egy hangsúlyosabb 

szövetségi irányba állásra lenne szükség. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

A COVID-19 helyzetből adódó: Az országon belül megnövekedett szállítási növekedés hullám 

meglovagolása, tendenciák és trendek heti szintű monitorozása és előrejelzések készítése lehet 

egy újabb feladat az MLSZKSZ munkatársai számára. 

Ezzel párhuzamosan adatgyűjtő rendszerek felállítása, annak eredményeiből egy teljesen jól 

kontrollálható működési folyamat minta felállítása, majd ez alapján a jelenlegi működési 

metódusok és gyakorlatok monitorozása lehetne egy kiemelten kezelt feladat (felmérni egy 

gyakorlati példán keresztül, hogy milyen adatok alapján kontrollálható egy teljes folyamat (!) 

gördülékenyen és rugalmasan). 

 

 


