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Emberi erőforrások a logisztikában 
 

A logisztikát gyakran egyszerűsítjük technológiai vagy épp gazdasági problémává, és gyakran 
elfeledkezünk arról, hogy ezek tulajdonképpen munkahelyeket is jelentenek, ott dolgozó alkalma-
zottakkal, akiknek gyakran megvan a maguk gondja-baja. Márpedig az ő gondjaik egyben az egész 
rendszer gondját is jelenthetik, nem árt tehát nagyobb figyelmet szentelni a logisztikai szakma 
emberierőforrás-problémáira. Az alábbi cikkben ilyen kérdéseket szedtünk csokorba. 

 

Tárgyszavak: humánerőforrás; gépkocsivezetés; munkaidő; képzés; targonca; bér; közúti szállítás; Egyesült Királyság; 
Amerikai Egyesült Államok. 

 
Érdekvédelmi problémák 
 
Az Egyesült Királyságban tavaly vezették be a 
közúti szállítást szabályozó rendeletet (Road 
Transport Directive, RTD). Betartása a közúti fu-
varozó ágazatnak – változatlan szállítási teljesít-
ménnyel számolva – döbbenetes, egymilliárd fon-
tos többlet üzemeltetési költséggel és 12 600 jármű 
beállításával jár. A heti negyvennyolc órás munka-
idő miatt 21 900-zal – a jelenlegi létszám öt száza-
lékával –, más források szerint inkább 26 ezerrel 
több gépkocsivezetőre lesz szükség. A törvény 
költségnövelő tényezői: 
• átlag heti negyvennyolc órás munkaidő (a régi 

ötvenöt órás helyett), 
• legfeljebb hatvan óra munkaidő egy héten, 
• legfeljebb tízórás éjszakai munka. 
 

Többen megkönnyebbültek a kihirdetésekor, mert 
a törvény tervezete még szigorúbb volt. A Teher-
szállítók Szövetsége (Freight Transport 
Association, FTA) szerint a munkaidőre vonatkozó 
rendelet (amelynek az RTD is része) emberemlé-
kezet óta a legnagyobb alkalmazkodást és átszer-
vezést igénylő intézkedés. 
 
Az ágazat nehézségei  
 
A Crown Computing munkaerő-gazdálkodási 
szoftvercég szerint a heti negyvennolc órás korlá-
tozás a gépkocsivezetők huszonegy százalékos 
fizetéscsökkenésével jár, és tovább fokozza a fenn-
álló sofőrhiányt. A többletköltség rárakódik a ter-
mékárakra a nyersanyagok, a félkész termékek és a 
késztermékek szállításának drágulása miatt. To-
vábbi bonyodalom, hogy a szakszervezet huszon-
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ötezer font heti fizetésért harcol a negyvennyolc 
órás munkahétre. Ez a gyártóknak csapás lesz. A 
munkáltatónak emelnie kell a béreket, miközben az 
egy gépkocsivezetőre jutó teljesítmény csökken. 
Tehát új sofőröket kell felvennie, amikor egyéb-
ként is munkaerőhiány van az országban. A ka-
tasztrófa akkor áll elő, ha a sofőrhiány miatt leáll a 
fuvarozás. Szükségessé válik külföldi munkaerő 
szélesebb körű alkalmazása, miközben – a kor-
mány együttműködésével és jelentős befektetéssel 
– meg kell gyorsítani az áruszállítás részbeni átte-
relését vasútra. A logisztikai cégeknek helyi és 
regionális szinten jobban együtt kell működniük a 
beszállításban és a gyűjtőszállítási lehetőségek 
kihasználásában. A hatékonyság növelése érdeké-
ben jobban figyelni kell a visszfuvarszervezésre is. 
 
A helyzet lehetett volna még rosszabb. Ha az FTA és 
a Közúti Szállítmányozók Szövetsége (Road Haulage 
Association, RHA) a kormánnyal szemben nem áll a 
sarkára, akkor most hatvanezerrel több gépkocsive-
zetőre lenne szükség a közúti szállításban. 
 
A változás haszonélvezői 
 
Természetesen nem mindenki tartja az új rendelet 
hatását kedvezőtlennek. Egyesek szerint az helyre-
állítja a munkaidő és szabadidő egyensúlyát. Ha-
tással van a szállítási időre és az árra, de véget vet 
a gépkocsivezetők túlterhelésének, egészségük és 
családi életük rongálásának, károsításának.  
 
Az új rendelet a munkáltatót kötelezi, hogy: 
• az alkalmazottakat tájékoztassa az új szállítási 

munkaidőre vonatkozó szabályzat követelmé-
nyeiről, 

• bocsássa rendelkezésükre a kollektív szerződést 
és a többi vonatkozó megállapodást, 

• az adott időszakra vonatkozó munkaidő-nyíl-
vántartást két évig őrizze meg, 

• kérésére a munkaidő betartásáért felelős tiszt-
ségviselőnek adja ki az alkalmazottak és a sofő-
rök munkaidő-nyilvántartását, 

• ha kell, bizonyítsa, hogy a cég betartja a szabá-
lyokat, 

• kérésére a munkaidő betartatásért felelős tiszt-
ségviselőnek adja át a vizsgálathoz és ellenőr-
zéshez szükséges nyilvántartásokat és doku-
mentumokat. 

 
Szoftverszolgáltatók még fantáziát is látnak a vál-
tozásban: olyan termékeket kínálnak, amelyek 
segítik a gyártók zökkenőmentes alkalmazkodását 
a szabályozáshoz, egyúttal tökéletesíti műveletei-
ket és eljárásaikat. A fuvarozók a szoftver segítsé-
gével az engedélyezett munkaidő alapján elkészít-
hetik sofőrjeik munka- és költségtervét. A tervek-
hez az információt web-alapú rendszerekkel, mobil 
telefonokkal és PDA-val gyűjthetik be az úton lévő 
vagy a raktárban tartózkodó sofőröktől. 
 
A tényleges alkalmazkodást illetően a Kronos 
szoftvercég egyik szakértője szerint a változás nem 
lehet olyan sokkoló hatással a munkaadókra, hi-
szen a sofőrök vezetéssel eltöltött idejét már évek 
óta regisztrálni kell. Az Egyesült Királyságot im-
már törvény kötelezi, hogy felzárkózzék az Euró-
pában szokásos gyakorlathoz. A legtöbben már 
eddig is betartották a törvényben foglalt szabályok 
zömét, illetve csak kivételes esetben szegték meg a 
szabályokat. 
 
A szabályokat megsértők büntetése lehet utolsó 
figyelmeztetés vagy ötezer fonttól kezdődő, felső 
határ nélküli pénzbüntetés, sőt ezenkívül még há-
rom hónaptól két évig terjedő börtönbüntetés is. A 
jövő mutathatja csak meg, hogy a törvény szigorát 
milyen következetesen alkalmazzák majd a tör-
vénysértőkkel szemben. 
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A RHA szerint az ágazatnak alkalmazkodni kell az 
új szabályok okozta többletteherhez, mert ellenke-
ző esetben az új üzemvitel egymilliárdnál is jóval 
többe kerülhet. Azt tanácsolják tehát, hogy vezes-
senek nyilvántartási listát a következőkről: 
• üzleti adatok, 
• napi nyilvántartás a munkaidőnek számító idő-

ről, 
• napi nyilvántartás a szünetekről és a készenléti 

időről, 
• napi nyilvántartás az éjszakára vállalt munkáról, 
• nyilvántartás betegség miatti távollétről, 
• nyilvántartás a szabadságról, 
• adatszolgáltatás a sofőrtől, 
• adatok más cégnek végzett munkáról. 
 
Az FTA azt javasolja az ágazatban működő cégek-
nek, hogy készítsenek hatástanulmányt a rendelet 
működésüket érintő hatásairól, mely a következő-
ket tartalmazza: 
• a meglévő műveletek elemzése és a reájuk gya-

korolt hatás felmérése, 
• készenléti időszakok, 
• a nem gépkocsivezetői munkakörben dolgozók-

ra átruházható munka, 
• az állásidő egyeztetése és megállapodás a ve-

vőkkel, 
• kollektív szerződés vagy munkaerő-megállapo-

dás megkötése, 
• költségvetés a teljesítményváltozásokra, 
• a szükséges átütemezés előzetes próbája, 
• a készenléti időszakok ismertetése és megtár-

gyalása a sofőrökkel, 
• az alkalmazandó munkaidő-regisztráló rendszer 

kiválasztása, 
• a vállalati alkalmazási határidők és feltételek 

ellenőrzése, 
• sofőrök, szállításvezetők, forgalmi irodán dol-

gozó és a személyzeti alkalmazottak oktatásá-
nak megszervezése. 

Bérbe adott dolgozók  
 
A logisztika más területein a cégek munkaerőhi-
ányára igyekeznek szolgáltatásokat alapozni a 
forgalmazók. Fokozódó érdeklődés mutatkozik a 
„targonca plusz vezető” típusú bérleti szerződések 
iránt, amelyek keretében kiképzett targoncavezető 
„jár” a targoncához. E szerződés előnyös lehet, de 
a bérlőnek számolnia kell az újszerű bérletből ere-
dő munkajogi kérdésekkel is. 
 
Előfordulhat, hogy többletmunka miatt valakinek 
hosszabb időre vagy csak néhány hétre targoncára 
és vezetőre van szüksége. E megoldás mellett szól-
nak érvek és ellenérvek. A Linde anyagmozgató 
részlegénél már érdeklődtek ilyen lehetőség iránt, 
ezért foglalkoznak a dolog életképességének vizs-
gálatával. Kérdéses például, hogy ki fizeti a bérelt 
vezetőt állásidőben? Számításba kell venni, hogy a 
targoncavezetőnek kezdetben el kell sajátítania a 
bérlő cég üzemvitelét, szokásait, így az első hetek-
ben nem a leghatékonyabb a munkája. 
 
Kialakulatlan szabályok 
 
A Barloword (a Hyster egyesült királysági forgal-
mazója) ilyen vállalkozási lehetőség vizsgálatára 
alakított csoportja szerint a gyáraknak kedvező, ha 
a veszélyes targoncás munkákat más céggel végez-
tetik, mert megszabadulnak a veszélyes munkákkal 
járó kockázattól és felelősségtől. 
 
A targonca vezetővel való bérlése még csak ötlet 
szintjén mozog a bérbeadó és a vevő részéről egy-
aránt, de valami már alakul az Egyesült Királyság-
ban. Főként a karbantartást vállalkozásba adók 
szeretnének ilyen irányba továbblépni. A Finning 
Materials Handling Caterpillar szerint akadályozó 
tényező, hogy még nincs kialakult szerződéses 
keret. A bérbeadónak leginkább három-öt éves 
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felbonthatatlan szerződést érné meg megkötni, 
amitől a bérlők egyelőre húzódoznak. Az együttes 
bérbeadással járó kockázathoz még hozzájön 
a targoncavezetővel kapcsolatos felelősség. Az 
anyagmozgató cég vélhetően a targoncavezető- 
vel kapcsolatos költségén túlmenően a kockázat-
vállalást is érdemessé tevő hasznot akar kasszí-
rozni.  
 
A legjobb a leendő bérlővel „nyílt kártyákkal ját-
szani”, a megtakarítást vele megosztani, mint a 
Finning más természetű szerződéseiben teszi: ha 
évi százezer font megtakarítást ér el, abból hu-
szonötezer az övé, a többi a megrendelőé. Ennél 
jobb feltételű szerződést kívánni sem lehet. A cég 
szerint három-négy év múlva beindul az újszerű 
ügylet, de először csak rövid, egy-két hónapos 
bérletre, mert ez felel meg az iparban időnként 
jelentkező targoncahiánynak, bár a bérbeadónak a 
hosszabb táv jobb lenne. 
 
Munkavállalói jogok 
 
A Toyota M&W (anyagmozgatás és raktározás) 
részlegénél már érdeklődnek a „targonca + vezető” 
szolgáltatás iránt, de szerződés még nem született. 
Véleményük szerint a targoncavezetővel kapcsola-
tos munka- és egészségvédelmi követelmények 
nem szigorúbbak, mint pl. kockázatfelmérés céljá-
ból más gyárba hívott mérnökeiké, akik ilyenkor 
előzetes munka- és egészségvédelmi oktatást kap-
nak. Egyszerűbb a helyzet, ha egyszerre több al-
kalmazottat bérelnek. Sokkal bonyolultabb viszont, 
ha csak néhány emberről van szó, akik a bérlő 
alkalmazottaival egy csapatban dolgoznak. Itt fel-
merülhetnek nehézségek, például ha a bérlő dolgo-
zói szakszervezeti tagok. Rövid távú szerződés 
esetén a vezető lehet a Toyota M&W alkalmazott-
ja, hosszú távú szerződésnél pedig esetleg a bérlőé. 
 

Többhelyszínes menedzsmentszerződés 
 
A Linde Material Handling ún. menedzsmentszer-
ződése azoknak szól, akik több helyszínen működő 
targoncaparkjuk teljes irányítását kívánják vállal-
kozásba adni. Az ilyen szerződéshez nem kell több 
száz targonca. Lényege a több helyszín: elegendő 
például hozzá három telephely, összesen huszonöt 
targoncával. A Linde kölcsönbérlettel vagy vétellel 
átveszi – az akár többféle típusú gépből álló – tar-
goncaparkot, és teljes felelősséggel vállalja a jár-
művek szervizét, karbantartását és cseréjét. E 
megoldás előnyei: az egyetlen kapcsolattartó sze-
mély, jelentés az egységnyi gépköltségről, kárról 
és géphasználati időről. A jelentés részletezi a tar-
goncák munkahelyét, tárgyhavi és előző havi telje-
sítményét, mely adatokból jobban szervezhető e 
drága gépek munkája, megszüntethetők a szűk ke-
resztmetszetek. 
 
A megrendelő az új szolgáltatást a Linde hívás-
központjában megrendeli, mire a Linde emberei a 
helyszíneken felleltározzák az anyagmozgató gé-
peket, majd elkészül a szerződés a felek között. 
 
Az menedzsmentszerződéses működtetés az anyag-
mozgatás jövője. Az Egyesült Királyság vezet eb-
ben: a berendezések hetven-nyolcvan százalékát 
ebben a formában működtetik, ami jóval nagyobb 
arány mint a kontinensen és máshol a világban. A 
vállalkozásba adás a jövő, persze csak akkor, ha 
ügyesen végzik. 
 

 
Szakértők figyelmeztetnek, hogy a targoncavezető a 
bérbeadó alkalmazottja, ugyanakkor a bérlő dolgo-
zóival azonos jogai vannak: nem érheti megkülön-
böztetés vallása, világnézete vagy épp neme szerint, 
esetleg munkaképtelenné válás esetén. Ha a targon-
cavezető hanyagságból balesetet okoz, ki a felelős? 
Eredeti munkáltatója vagy a bérlő? A munkajog 
szerint a bérlő csak akkor, ha a targoncavezető teljes 
irányítása átmegy hozzá. Ez főleg a hosszú távú 
szerződéseknél lehetséges: a targoncavezető ennek 
keretében viselheti a bérlő munkaformaruháját, 
együtt blokkolhat a bérlő dolgozóival, a bérlő fel-
ügyeli és fegyelmezi. Baleset miatti per alkalmával 
a targoncavezető a bérlő alkalmazottjának számít. 
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Ha a targoncavezető a bérbeadónál marad, akkor 
mindennapi munkáját a bérlő irányítja. Ilyenkor 
ajánlatos, hogy a bérlő kérését, igényét a bérbeadó 
közvetítse a targoncavezetőnek, és fegyelmi ügyeit 
is a bérbeadó intézze. Ha az áru egyik helyről má-
sikra mozgatásának felügyelete a bérbeadó kezé-
ben van, akkor az ő felelőssége, hogy a vezető, 
miként, milyen mesterségbeli tudással működteti a 
targoncát. Lényeges, hogy a bérlő ne vigye túlzás-
ba a bérelt targoncavezető irányítását. 
 
 
A legjobb befektetés a képzés 
 
Jeff Gitomer vezetési szakértő és író Az Anyag-
mozgatógép Forgalmazók Egyesületének éves 
ülésén hangoztatta, hogy rá kell állni az alkalma-
zottak képzésére, mert az előrelátó cégek az emberi 
alkotókészség fejlesztésére nem sajnálják a pénzt, 
hisz az nem költség, hanem jól megtérülő beruhá-
zás, mert növeli a munka termelékenységét és 
színvonalát. Ez az irányzat érvényesül manapság a 
az ipar és a gazdaság minden területén, tehát a 
logisztikában is érvényes.  
 
Az ágazatban az utóbbi évek gazdasági fellendülé-
se miatt munkaerőhiány mutatkozik. Raktárba és 
gyárba a fiatalok nem nagyon jelentkeznek, mert a 
közvélemény az ottani munkát nem értékeli nagy-
ra. A helyzeten javíthatnak az újonnan épült kor-
szerű gyárak és raktárak, a régiek felújítása, számí-
tógépesítése, és hogy az újak közül sok tömegköz-
lekedéssel jól elérhető ipari parkban van, ahol a 
személyzet légkondicionált, tiszta környezetben 
dolgozhat. Ezt a hirdetésekben tudatosítani kell, s 
akkor biztos nagyobb számban és nagyobb kedvvel 
jelentkeznek munkára. 
 
Vezetői beosztásokba jó vállalkozói érzékű, veze-
tői és kommunikációs készségű, legalább alapfokú 

számítógépes tudású, információkeresésben járatos 
embert kell választani. 
 

 
Bérek és fizetések a raktározás területén 
 
Az Egyesült Államokban működő Raktározási Ok-
tatási és Kutatási Tanács (WREC) kétévente je-
lentést ad ki az ágazati személyi jövedelmekről 
raktári munkaerőlétszám, fizetési szint, a beosz-
tásban, ill. logisztika szakmában eltöltött idő sze-
rint is. A 2004-es jelentést a WREC a tagok ti-
zenöt százalékát kitevő 301 cég adatai alapján 
készítette. Általánosságban, a hosszabb ideje a 
cégnél dolgozók és a nagyobb logisztikai gyakor-
latúak fizetése nagyobb, az ügyvezetők kivételé-
vel, akik átlagfizetése tizenöt-húsz év gyakorlattal 
hatvanötezer dollár, a húsz év felett 61 300. A 
kisebb fizetés valószínű oka, hogy az utóbbiak 
teljesítményén érződik a nyugdíjazás közelsége. A 
fiatalabb korosztály viszont még aktív időszakát 
éli, ezt ismeri el a nagyobb fizetés. 
 
Éves jövedelmek és órabérek 
a logisztikai szakmában az USA-ban 
 
Átlagos jövedelem, USD  
Logisztikai elnökhelyettes 147 625
Marketing/értékesítési elnökhelyettes 106 500
Logisztikai igazgató 113 350
Általános igazgató 92 700
Ügyvezető igazgató 64 400
Forgalmi vezető  61 375
Vevőszolgálati menedzser 52 500
Irodavezető 42 750
Raktárellenőr 42 873
Eladó 
(jutalékkal és más pénzbeli juttatással) 

54 999

 
Átlagos órabér, USD 
Emelővillás targonca vezetője 12,00
Megrendelésfelvevő/elkészítő 11,00
Kiszállítási/beérkeztetési ügyintéző 12,35
Vevőszolgálati képviselő 12,40
Raktári munkás 10,50

 
A vizsgált raktárak területe, létszáma, műszak-
száma különböző. A logisztikai elnökhelyettese-
ket nem számítva az alkalmazottak negyede–
harmada két évnél rövidebb ideje dolgozott mun-
kahelyén. 

 

 11



Tanulmánytár * Általános kérdések 
 
 

Kiválasztásukat érdemes fejvadászcégre bízni, hisz 
a gyári és raktári szakembereknek nem erős oldala, 
nem szakmája a munkaerő-toborzás; majd a felkí-
nált jelöltekből a humánerőforrás-részleg bevoná-
sával a fő szempontoknak legjobban megfelelőt 
kiválasztani. 
 
A felvétel különleges esetének, „tömeges felvétel-
nek” számít a cégvásárlás vagy egyesülés. Ilyenkor 
feladat az újonnan érkezettek képzéses átállítása a 
vevő (vagy az egyesülésben a beolvasztó szerepét 
játszó) cégnél érvényes módszerekre, eljárásokra. 
Ezt a feladatot viszonylag könnyen megoldhatja 
bevált gyakorlatát már az ügylet előtt időben szoft-
veresítő cég, mert a szoftver segítségével az újonnan 
érkezettek harminc napon belül megkaphatják az új 
munkakörükhöz szükséges képzést és bizonyít-
ványt. 
 
Az oktatás 
 
Az új felvételeseket általában maga a vállalat része-
síti a munkába álláshoz szükséges oktatásban. A 
továbbképzést érdemes szakcégre bízni, mert annak 
embereit nem befolyásolják, nem kötik le a vállalati 
ügyek, jobban összpontosíthatnak a kitűzött feladat-
ra. Másik szempont, hogy bár a vállalatnál sokan 
ismerhetik egy bizonyos berendezés üzemletetését, 
de általában nincs idejük, hajlamuk a gépről oktatási 
anyagot kidolgozni. Ezért adják sok helyen ki szak-
cégnek a munka- és egészségvédelmi oktatást is. A 
vezetőképzést is célszerű rájuk bízni, mert ha válla-
lati ember végzi, lendületét megtörhetik az időköz-
ben előálló belső problémák. 
 
A vállalati szoftverek szerepe 
 
A mai új felvételesek nem idegenkednek a korsze-
rű technológiától, amit a vállalatnál összegyűjtött, 
felhalmozott és számítógépre vitt üzemviteli, javí- 
 

tási, karbantartási, biztonságtechnikai, ügyviteli 
stb. tudásból könnyen elsajátíthatnak. Ma már sok 
gép javítási, karbantartási lépései, szerszám- és 
eszközszükséglete a gép képernyőjéről leolvasható. 
Ennél több nem kellhet a kezelő/javító/karbantartó 
személyzetnek. 
 
Sok vezetőnek kell azon a hibás felfogásán vál-
toztatni, hogy a képzés felesleges költségnö- 
velő tényező, mert éppen a képzetlen személy- 
zet hibás munkája vagy mulasztása, semmitte- 
vése kerül nagyon sokba, okoz többletköltsé- 
get. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen embe- 
rek munkáját jól fizetett felügyelőnek kell ellen-
őriznie, s a hibáikat javítania. Ezért nem kell saj-
nálni a pénzt a képzésre, s a szükséges mértékű 
nyelvoktatásra sem. 
 
A képzés tehát nem költség, hanem igen fontos 
beruházás. Fontosságát bizonyítja az Amerikai 
Képzési és Fejlesztési Egyesület tanulmánya is, 
mely szerint az egy főre költött 680 dollárnyi kép-
zés már a következő évben hatszázalékos részvé-
nyesi osztalékot hozhat. 
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