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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése  
a logisztikai ágazatban 

Bevezetés 

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (továbbiakban: MLSZKSZ) a logisz-

tikai szolgáltató központok szakmai érdekképviseleti szerve. "A Munkaerőkímélő hatékony meg-

oldások elterjesztése a logisztikai ágazatban" címen, GINOP-5.3.5-18-2018-00017 azonosító szá-

mon pályázatot nyert. A projekt egyik célkitűzése, hogy felmérjük milyen munkaerőszervezési, 

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

dások 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 dokumentum a korábbi tanulmányokban azonosított hiányterületek, jó gyakorlatok alapján 

kívánja meghatározni a stratégiaalkotás módszertanát és annak pontos tartalmát. Erre épül majd 

a stratégia lépéseinek konkrét megvalósítási terve, mint következő lépcsőfok. 
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1. Hivatkozás a korábbi tanulmányokban azonosított jó gyakorlatokra és hiány-
területekre 

 

A korábbi felmérés során beazonosításra kerültek azok a jó gyakorlatok, amelyek kifejezetten 

fizikai dolgozók vagy szállítmányozáshoz köthető adminisztratív jellegű munkakörben dolgozó 

munkatársak számára nyújtanak plusz lehetőségeket a jelenlegi járványügyi helyzetben annak 

érdekében, hogy munkájukat minél tovább és minél megfelelőbb körülmények között tudják el-

látni. Ezek az alábbiak: 

• Védett kor, nyugdíjasok, családosok előtérbe helyezése, 

• Saját gépkocsi használatának finanszírozása, munkatársak céges buszjárattal történő szál-

lítása a közösségi közlekedés igénybevételének csökkentése érdekében, 

• Havi/heti rendszerességgel leadandó dokumentumok postai beküldésének finanszíro-

zása, 

• Higiéniás biztonság fenntartása a közös helységekben, 

• A munkavégzés során alkalmazott eszközök (targonca, mobilszkenner) műszak végén tör-

ténő teljeskörű fertőtlenítése, 

• Megfelelő védőeszközök biztosítása (maszk, kézfertőtlenítő, felület fertőtlenítő) – otthoni 

használatra is, 

• Eltolt műszakváltás alkalmazása, 

• Munkavédelmi és higiéniai szabályok betartatása a közös helységekben, 

• A személyes érintkezés minimalizálása a külsős ügyfelekkel. 

Az ilyen típusú vállalatok esetében a termelő munkatársak a frontvonalon dolgoznak: sofőrök, 

raktári munkavállalók stb. A háttértámogatás több funkciója viszont otthonról is működőképesen 

ellátható: adminisztráció, HR, pénzügy bizonyos funkciói stb. 

Ennek következtében az irodai dolgozók számára további, új lehetőségeket is biztosítottak: 

• Családosok előtérbe helyezése – bizonyos munkakörökben kötetlen munkarend kialakí-

tása, 
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• Személyes érintkezés minimalizálása az irodában (bejárás napi/heti bontásban), 

• Home office lehetősége cégenként változó rendszerben (az eseti jellegtől kezdve, heti 1-

2 napon át az állandó jellegű otthonról történő munkavégzésig), 

• Otthoni munkavégzés feltételeinek megteremtése (laptop, belső hálózat otthonról tör-

ténő elérése), 

• Otthonról dolgozó munkatársaknak vállalati pszichológus/coach biztosítása. 

 

Ezek tekintetében fontos lesz a későbbiekben azt is megvizsgálni, hogy a járványügyi helyzet meg-

oldódása után, mely intézkedéseket tartják fenn a vállalatok és melyek tekintetében térnek vissza 

a vírus előtti működéshez. Feltételezhetően azok maradnak meg a jövőben is, melyek erőforrás-

kímélők vagy legalább ugyanazt a hatékonyságot eredményezik, mint a változtatás előtti műkö-

dés. 

 

A megvizsgált területek és szempontok kiértékelésén túl a felméréseknek célja volt az is, hogy a 

felmérésben résztvevő cégek megfogalmazzák a részükről tapasztalt képzési hiányosságokat és 

hogy 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. 

  



 
 

6 
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• Irodai dolgozók számára: 

▪ informatikai oktatás, 

▪ kommunikációs tréningek, 

▪ szakmai, nyelvi képzések, 

▪ projektmenedzsment tréningek, 

▪ vezetői tréningek, 

▪ gyakorlatorientált képzések, melyek a mindennapi munka egyszerűsítését, 

gyorsítását támogatják. 

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

lyekkel 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 megjelenési lehetőségek 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, mint pl. a felelősségérzetet növelő tréningek, raktár 

logisztika és anyagmozgató gépkezelői képzések, vámügyintéző, jövedék és termékdíj té-

makörökben, 

• profi raktáros megfelelő ár/érték arányban, 

• komplex képzés, amely átfogóan képet ad a teljes logiszitkai-vám-pénzügyi folyamatokról, 

• a vámprogramok alkalmazásának képzésének szervezésében közreműködni, akár mint 

önálló képzés, hogy hogyan oldja meg a feladatot az egyik és hogyan a másik, ez szakmai 

ismétlés is lenne és a kiválasztási lehetősége annak, hogy az adott cégnek a saját felada-

taihoz melyik lenne a legoptimálisabb programrendszer, 
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• tájékoztatók arról, hogy az elkövetkező években hogyan fog működni az új szakképzés és 

ebbe hogyan tudnak bekapcsolódni a "régi rendszerben" képződött, de nagy gyakorlati 

tapasztalattal rendelkező kollégák. Hogyan "számítódnak be” a régi képzések? 

Kiemelt hangsúlyt kapott tagvállalataink részéről, egy az MLSZKSZ keretein belül működő mentor 

program megszervezése, kialakítása és hosszú távú működtetése. 
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2. A stratégiaalkotás háttere, módszertana 

 

A 2020. január 1.-jén hatályba lépett szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szak-

képzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II.7.) Kormányrendelet értelmében, az Ágazati 

Készség Tanácsok (ÁKT) képviselik az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteit. 

A Készségtanácsok figyelemmel kísérik a saját ágazatukat érintő szakképzési szerkezet felépíté-

sét, a gazdasági, munkaerőpiaci, technikai-technológiai folyamatokat, amelyek mentén: 

• szakvéleményt adnak a szakmai oktatás időtartamára, 

• a képzési és kimeneti követelményekre (KKK), 

• a tankönyvek és egyéb tanulmányi segédletek tartalmára, 

• javaslatot tesznek a szakmajegyzék meghatározására, 

• javaslatot tesznek a szakképzés képzési rendszerének működtetésére, 

• az ágazati alapoktatás szakmai tartalmának meghatározására, 

• előrejelzést készítenek a szakképzés rövid és középtávú fejlesztési irányainak, céljainak 

tervezése, meghatározása érdekében. 

 

Stratégiaalkotás során felhasználtuk a korábban elvégzett felmérések eredményeit, az előző fel-

nőttképzési rendszer tapasztalatait és annak átalakítása kapcsán az Ágazati Készségtanácsok által 

előrevetített irányokat.  
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3. A stratégia bemutatása 

 

Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége a magyar logisztikai szakma megha-

tározó, véleményformáló szakmai szövetsége. Szövetség számára mindig fontos a tagság számára 

új lehetőségek felkutatása, azok alkalmazási feltételeinek kidolgozása, majd megismertetése. Je-

len pályázat keretében, lehetőség volt felmérni a tagvállalatok által, a munkaerőgazdálkodás te-

rületén alkalmazott gyakorlatokat, megoldásokat, hiányterületeket. A felmérés keretében na-

gyon hasznos és tartalmas információkat sikerült begyűjteni. Ezen adatok minősége, a feldolgo-

zást követően alkalmas arra, hogy stratégiát alkossunk és ennek mentén kidolgozzuk az ismeret-

átadó szakmai napok/találkozók tartalmát, illetve a hiányterületekre megoldásokat hozzunk.  

A felmérés keretében beazonosított jó gyakorlatok átültetésére és a hiányterületek megszünte-

tésére stratégiai szinten a következő megoldások javasoltak: 

A beazonosított jó gyakorlatok ismertetése:  

• az MLSZKSZ tagvállalatok számára megismertetni a feltárt jó gyakorlatokat, amelyeket ki 

kell egészíteni további információkkal e szakterületről, mintegy teljes képet adva a lehe-

tőségekről. Erre olyan szakembereket célszerű meghívni, akik részt vettek a felmérésben 

és ismerik a tagság munkaerőgazdálkodási kérdéseit, problémáit.  

• előadásokat szervezni az ország különböző részein, 

• célszerű legalább kettő, a témához kapcsolódó kiegészítő előadást is megszervezni, ami-

vel erősíteni lehet az alaptéma előadásának hangsúlyosságát. Ilyen kiegészítő témák le-

hetnek:  

▪ munkaerőgazdálkodást segítő informatikai megoldások, rendszerek, 

▪ mobiltelefonos applikációk a belső kommunikációra, 

▪ céges employer branding-et támogató megoldások stb. 

 

Ezek a stratégia rövidtávú céljai, melyeket az elkövetkező 1 évben szeretnénk megvalósítani.  
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A beazonosított hiányterületek megszüntetése: 

• cél, hogy a beazonosított hiányterületekre, az MLSZKSZ tagságának megoldásokat nyújt-

sunk, 

• felnőttképzésben érdekelt szervezetekkel együttműködve, a beazonosított hiány képzé-

sekre, képzési programokat kidolgozni és engedélyeztetni az Ágazati Képzési Tanácsok il-

letékes munkacsoportjában, 

• az engedélyezett képzésekről tájékoztatást adni a tagságnak. 

 

Ezek pedig a stratégia hosszútávú céljai a jó gyakorlatok továbbfejlesztése és terjesztése mellett, 

melyeket a következő 1-2 évben szeretnénk megvalósítani.  

 

Ezen részfeladatok végrehajtása során fontos a folyamatos visszacsatolás és a folyamatok felül-

vizsgálata. Egy hosszútávú stratégiai cél akkor tud a leghatékonyabban megvalósulni, hogy ha azt 

az aktuális és előremutató igényekhez igazítjuk. 

Az 5 éves megvalósítási szakasz után pedig az eredmények tükrében folytatni kívánjuk a megkez-

dett irányt annak érdekében, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az információáramlás, nem 

csak a jó gyakorlatok tekintetében, a tagvállalatok között és megszüntessük a hiányterületeket a 

logisztikai szakmán belül és növeljük ezen szakma népszerűségét akár már a fiatalok körében is a 

pályaválasztás pillanatától. 

A javasolt részfeladatokat lefedő részletes akcióterv kidolgozása vált szükségessé, melyet egy má-

sik dokumentumban mutatunk be. 

 


