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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

Bevezetés 

A Magyarországi 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 dokumentum a korábbi tanulmányokban feltárt információkat és igényeket összegzi és azok 

megválaszolása kapcsán kidolgozott stratégiát önti konkrét megvalósítási lépésekbe. A részletes 

akcióterv a stratégia végrehajtásának időhorizontját is bemutatja. 
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Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a 
logisztikai ágazatban 

1. Korábbi tanulmányok összegzése 

 

Az elvégzett alapkutatást és igényfelmérést külön résztanulmányokban összegeztük, melynek 

negyedik eleme tartalmazza az eredményekre építetten kidolgozott stratégiát. Ebben a 

dokumentumban két fő irányvonalat különböztetünk meg, a jó gyakorlatok megismertetését és 

fejlesztését, valamint a képzési hiányterületek megszűntetését. 

Jó gyakorlatok, amelyek kifejezetten fizikai dolgozók vagy szállítmányozáshoz köthető 

adminisztratív jellegű munkakörben dolgozó munkatársak számára nyújtanak további 

lehetőségeket a jelenlegi járványügyi helyzetben: 

• Védett kor, nyugdíjasok, családosok előtérbe helyezése, 

• Saját gépkocsi használatának finanszírozása, munkatársak céges buszjárattal történő 

szállítása a közösségi közlekedés igénybevételének csökkentése érdekében, 

• Havi/heti rendszerességgel leadandó dokumentumok postai beküldésének 

finanszírozása, 

• Higiéniás biztonság fenntartása a közös helységekben, 

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

történő 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 irodai dolgozók tekintetében azonban további lehetőségeket is biztosítottak: 

• Családosok előtérbe helyezése – bizonyos munkakörökben kötetlen munkarend 

kialakítása, 

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

történő elérése), 

• Otthonról dolgozó munkatársaknak vállalati pszichológus/coach biztosítása. 

 

A képzési hiányosságok és további képzések tekintetében pedig az alábbi képzéseket jelölték 

meg, két külön területre bontva: 

• 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, 

▪ gyakorlatorientált képzések, melyek a mindennapi munka egyszerűsítését, 

gyorsítását támogatják. 
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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 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 

témakörökben. 

• profi raktáros megfelelő ár/érték arányban,  

• Szükség lenne, olyan, komplex képzésre, amely átfogóan ad képet 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 

feladataihoz melyik lenne a legoptimálisabb programrendszer. 

• 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 stratégia megvalósításának lépései, részletes akcióterv 

 

A fent említett eredmények alapján az MLSZKSZ meghatározta a rövid és hosszútávú céljait is, 

melyek segítségével a jó gyakorlatokat szélesebb körben is be tudja mutatni a tagvállalatainak és 

a képzési hiányterületeket is orvosolni tudja. 

Ezen stratégiai lépéseit az alábbiakban összegezzük és részletesen bemutatjuk, hogy milyen 

eszközökkel is kívánja azt megvalósítani. Majd ezek fényében a következő fejezetben időtávokat 

is hozzárendelünk az egyes részfeladatokhoz. 

Rövidtávú célként tűzte ki a beazonosított jó gyakorlatok megismertetését a tagvállalataival, 

mely az alábbi lépésekből áll:  

• az MLSZKSZ tagvállalatok számára megismertetni a feltárt jó gyakorlatokat belső 

hírlevelek, információs csatornák segítségével, 

• előadásokat szervezni az ország különböző részein, 

o 5 db személyes részvétellel biztosított esemény szervezése, eseményenként kb. 

20 résztvevővel számolva, Budapesten kívüli helyszíneken, pl. Miskolc, Baja, 

Debrecen, Veszprém, Herceghalom (amennyiben ez nem megoldható, akkor Győr, 

+1 ráadás rendezvény a herceghalmi, Nemzetközi Közlekedéslogisztikai 

Konferencia 2021), 

o vírus helyzet miatt, az események előkészítése nagyobb mértékben támaszkodik 

az online térben végzett tájékoztatási kampányra, mint például: Facebook, 

Linkedln felületeken, 

o szükséges bevonni egy olyan személyt, aki ezeket a kampányokat szervezi, 

elkészíti a megjelenítésre tervezett tartalmakat, 

o az események szervezését, a vírushatás csillapodását követő időszakra célszerű 

időzíteni, a téma sokrétűsége és az MLSZKSZ tagság érintettsége okán, jelentősége 

van a személyes találkozókon kialakítható kapcsolatokra, az előadók és a 

hallgatóság között. 
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• olyan előadókat hívni, akik a felmérésben részt vettek, ismerik a logisztikai piacot, alapos 

szakmai ismeretekkel rendelkeznek, illetve kiegészítő előadásként a témához kapcsolódó 

szakterületekről előadók meghívása, 

• a témához kapcsolódó kiegészítő előadásokkal erősíteni az alaptéma előadását. Ilyen 

kiegészítő témák lehetnek:  

▪ munkaerőgazdálkodást segítő informatikai megoldások, rendszerek, 

▪ mobiltelefonos applikációk a belső kommunikációra, 

▪ céges employer branding-et támogató megoldások stb. 

• egy-egy szakmai nap szervezésének részletezett programja. 

▪ 13:30-tól érkezés a biztonsági óvintézkedések betartása mellett, 

▪ 14:00-16:00 szakmai program 

• MLSZKSZ tagság körében, a munkaerőgazdálkodással kapcsolatos 

felmérés eredményeinek ismertetése, főbb tapasztalatok, jó 

gyakorlatok megosztása. Salio Kft.  

• Informatikai megoldások előadás, amelyek támogatni tudják a 

cégek munkaerő gazdálkodását. Előadó kiválasztás alatt.  

• egy előadás 30-40 perc, utána szakmai konzultációk 20 percben, 

 

A hosszútávú céljai közé pedig a beazonosított hiányterületek megszüntetése és megoldások 

nyújtása tartozik az MLSZKSZ tagságának, az alábbi részfeladatokkal: 

• új képzési rendszer feltérképezése, 

o 2021. január 1-től megszűnik a korábbi OKJ-s rendszerre alapozott felnőttképzési 

rendszer, helyette az Ágazati Képzési Tanácsok (ÁKT) által szervezett/irányított 

felnőttképzési rendszer veszi át, 

• beazonosítani azokat az ÁKT-kat, amelyeknek van logisztikai vonatkozása, úgymint:  

o Közlekedés és Szállítmányozás Készségtanács, 

o Kereskedelem Készségtanács, 
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• felnőttképzésben érdekelt szervezetekkel együttműködve, a beazonosított 

hiányképzésekre, képzési programokat kidolgozni és engedélyeztetni az ÁKT illetékes 

munkacsoportjában, 

o együttműködni azokkal a szakmai szervezetekkel, amelyek a logisztikai területen, 

felnőttképzéseket szerveznek, mint pl. Magyar Logisztikai Beszerzési és 

Készletezési Társaság (MLBKT), Magyar Vámügyi Szövetség (MVSZ), Magyar 

Logisztikai Egyesület (MLE) stb. 

o kidolgozni az új felnőttképzési törvény szerint, a logisztikát érintő képzések 

oktatási követelményeit, majd az illetékes ÁKT-nál akkreditáltatni.  

• az engedélyezett képzésekről tájékoztatást adni a tagságnak, 

o ÁKT-ban engedélyezett képzésekről folyamatos tájékoztatás, 

o szakmai utakat szervezni a tagság részére: intermodális fuvarozás, korszerű 

raktározási rendszerek megismerésére, 

• kidolgozni az új felnőttképzési rendszer szerint képzést végző intézmények szakmai 

minősítését, 

• összegyűjteni a felnőttképzés keretében logisztika területén oktatást végző 

képzőintézmények listáját, majd ennek folyamatos karbantartása, 

• a szakmai minősítés informatikai támogatásának megteremtése az MLSZKSZ online 

felületén 

o közreműködni az egyes szakértőkkel és weblapfejlesztővel, 

o online minősítés, működtetés szakmai hátterének kidolgozása – informatikai, 

logisztikai, oktatási szakértőkkel együttműködve, 

• minősített képzőintézmények esetében két évente a minősítés megújítása, mert ennyi 

idő alatt már történnek olyan változások például oktatók személye, technikai feltételek 

esetében, amik már ezt indokolttá teszik. 
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3. GANTT diagram 

A fent említett stratégiai lépéseket az alábbi GANTT diagramban is ábrázoltuk, melynek köszönhetően a megvalósítási időtartama is 

azonosításra került. Továbbá elkészítésének oka az is volt, hogy a részfolyamatok egyes lépései, tevékenységei rögzítésre kerüljenek és 

így átláthatóbbá váljon a teljes folyamat. 

A végrehajtás során is a későbbiekben segítségünkre lehet a terv nyomon követésében is és a megvalósítás időbeli figyelésében. 
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1. táblázat A stratégia Gantt diagramja 
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