
SZOLGÁLTATÁS 
HEFOP-os Levantex 

„ÉRTÉKÜNK AZ EMBER” 
 
A Levantex Kft. épületének bejáratán több hasznos, közérdekű tudnivaló 
mellett ott egy – némileg meghökkentő – felirat: „Értékünk az ember”. Az 
effajta szlogenektől már egy jó ideje elszoktunk, és mellesleg 
mindennapjainkban úton-útfélen épp mintha az ellenkezőjét 
tapasztalnánk. Mit jelent ez a szlogen, miképp kerül egy ilyen felirat egy 
tehergépjármű-értékesítéssel, javítással, alkatrész-kereskedelemmel, 
járműbérléssel foglalkozó cég bejáratára. Előfordul, valaki(k)nek valóban 
fontos, hogy a divatjamúlt szóval dolgozó önmagát értékes embernek és 
munkaerőnek érezze? Lehet, hogy ez a Levantexnél már valóság? 
Ezekre a kérdésekre Láng Éva ügyvezető igazgató adta meg a választ. 
 
– A Levantex egy európai uniós pályázaton nyert, így mi már „hefop”-
osak vagyunk, azaz kapunk egy bizonyos összeget, amelyet két év alatt 
oktatásra-képzésre fordíthatunk.  
Aki írt már pályázatot, tudja, aki nem, az el sem tudja képzelni, annak 
elkészítése milyen elképesztő munkát jelent. Több hónapig tart, óriási 
adatmennyiséget kell összegyűjteni, és még magát a céget is alaposan 
megnézik, hova kerül(het) a pénz. Sőt a megnyert pályázati összeg 120 
százalékáig bankgaranciát kell lerakni! Ha valamely cég vagy valaki 
európai uniós pályázaton nyer, az bizony szigorúan megmérettetik. Mi 
már kétszer sajnos eredménytelenül pályáztunk, a harmadik alkalommal 
sikerült nyerni. Mivel EU-s pénzek csak pályázat útján nyerhetők, ez a 
téma a Levantexnél ezután sem kerül le a napirendről, folyamatosan 
figyeljük a lehetőségeket, és pályázunk, pályázunk. 
– Ha ennyire bonyolult és nehéz egy pályázat elkészítése, kik írják 
ezeket a pályázatokat? 
– A pályázat megírásán nagyon sok múlik, még a különböző formai és 
tartalmi elemeket is értékelik. Márpedig mi ezeket az elemeket nem 
ismerjük, ezért olyan külső társaságot kerestünk (az eredményből 
látszik, jót is találtunk), amely erre a tevékenységre „szakosodott”. 
– Mennyi pénzt sikerült nyerni, azt mire használják, illetve mire lehet-kell 
fordítani? 
– Közel 30 millió forinthoz jutunk, amelyet oktatásra fordítunk. Ez olyan 
nagyságrendű összeg, amelyet a Levantex sem a múltban nem tudott és 
valószínűleg a jövőben sem tud saját erejéből oktatásra fordítani. 
Nagyon sokszor elhangzik: tudásalapú társadalomban élünk. Én magam 
is egyetértek azzal a törekvéssel, hogy fontosnak kell(ene) lennie az 
élethosszig való tanulásnak. 



Ezzel a pályázattal lehetőséget tudunk teremteni a Levantexnél 
dolgozóknak, hogy olyan képzéseken vegyenek részt, amely a 
munkavégzésük minőségét javítja, illetve a jövőben bárhol máshol 
történő elhelyezkedését könnyíti – ez utóbbi nem jelenti azt, hogy 
bárkitől is meg akarnék válni. A tanfolyamok végül is a kollégáink 
munkaerőértékét növelik azon a piacon. Két év alatt a Levantex minden 
dolgozója részt vesz valamilyen oktatásban. Úgy gondolom, az itt 
dolgozó emberek két év múlva a jelenleginél magasabb szinten végzik 
majd a munkájukat, szélesebb tudásspektrummal, jobb rálátással 
rendelkeznek. 
– Milyen tanfolyamok kerültek szóba? 
– Ma már majdnem mindenki dolgozik számítógéppel. 
Szoftverüzemeltetői tanfolyamot 27 munkatárs kezdett el. Valószínű, 
nem lesz szükségük erre a mélységre, amennyit megismernek, 
megtanulnak, de egészen biztos, mindennapi munkájukban nagy 
hasznát veszik, a munkájuk minőségét javítja az ott szerzett tudás. Ez a 
tanfolyam OKJ-s képzésnek számít, azaz vizsgázni kell, a második év 
végén bizonyítványt kapnak a résztvevők. 
– Hogyan fogadták a dolgozók a beiskolázást? 
– Eleinte megrettentek, hiszen többen közülük már igencsak régen ültek 
iskolapadban. Hát még mikor azonnal a 2-es, a 16-os számrendszerrel 
indított az oktató. Az első ijedtségen már mindenki túljutott, feléledt a 
harci szellem, mindegyikük „belelkesedett”, megígérve, végigviszi a két 
évet, nem marad ki, levizsgázik. 
– A Levantex munkatársai képzettebbek lesznek. De van-e más előnye 
ennek a kötelezővé tett tanulásnak? 
– Több szempontot vizsgálva több is. Van cégimázsépítő hatása, hiszen 
megmérettettünk, és megnyertük a pályázatot. Van dolgozói 
tudásszintemelő hatása, ami később remélhetőleg eredményeinken, az 
árbevételi adatokban megmutatkozik. Van csapatépítő hatása. A 
legkülönbözőbb területről járnak például a számítógépes tanfolyamra, 
akik évek óta esetleg némi túlzással csak látásból ismerték egymást, 
most „osztálykirándulás” szervezését fontolgatják. 
Az pedig a magánvéleményem, ezeknek a tanfolyamoknak élettani 
hatása is van. Már kutatások bizonyították, azok az emberek, akik 
tanulnak, tehát nemcsak olvasnak, hanem memorizálnak is, azoknál az 
agydolgoztatás megvéd az öregkori elbutulási betegségektől. Olyan 
emberek is beültek az iskolapadokba, akik e nélkül a lehetőség nélkül 
nemigen tették volna meg. 
A pályázatot nagyon jó pillanatban nyertük meg. Szeptember elsejétől 
életbe léptek a megszorító intézkedések, amelyek nagymértékben érintik 
a dolgozókat is, hiszen a bérek mindenhol csökkennek a 
munkavállalókat érintő többletjárulékok miatt. Most nincs arra lehetőség, 



hogy fizetésemeléseket adjunk, jutalmakat osztogassunk. Ezek a 
tanfolyamok viszont egyfajta juttatásként is felfoghatók. Mivel igencsak 
drágák, egyáltalán nem biztos, hogy dolgozóink önszántuktól 
beiratkoztak és nagy összegeket fizettek volna érte. Amikor körülöttünk 
mindenhonnan megszorításokról, bércsökkenésekről, elbocsátásokról 
hallunk, akkor nekem örömömre szolgál, hogy valami olyan pluszt 
adunk, ami a Levantexhez kötődik! Az is örömet jelent, hogy a 
dolgozóink szintén juttatásnak érzik, abszolút értékelik, nem kellett 
lasszóval fogni őket a tanfolyamra, verseny volt, ki menjen. Még annak 
ellenére is, hogy a tanfolyamok munkaidő utáni, nem kevés óra 
elfoglaltságot jelentenek. Azt is megértették, elfogadták munkatársaink, 
ha egy cégnél mindenki tanul valamit, azt mégsem teheti napközben, 
munkaidő alatt. 
– A szoftverkezelői tanfolyamon kívül milyen képzéseken vesznek részt 
a Levantex munkavállalói? 
– A szerelőknek tartanak továbbképzést, lesz menedzserképzés, 
kapcsolat- és konfliktuskezelés, gazdasági ismeretek, irodavezetői 
tanfolyam. Van, aki MBA képzésen vesz részt a Budapesti Műszaki és 
Gazdasági Egyetemen. (Ez önmagában 2 millió forint!) 
Ki, melyik tanfolyam résztvevője lesz, melyik képzésben vesz részt, attól 
függ, mely munkaterületen dolgozik. Akik sokat használják munkájukhoz 
a számítógépet, ők magától értetődően a szoftverkezelői tanfolyamra 
mentek, a vezetők a vezetőképzőre… A kapcsolat- és konfliktuskezelői 
kurzuson nemcsak vezetők vesznek részt, hanem akik az ügyfelekkel 
közvetlenül tartják a kapcsolatot. 
Biztos vagyok abban, 2008 márciusában, mikor lezárul a kétéves 
képzési folyamat, akkor még inkább tájékozott, felkészült, jól képzett 
szakembergárda lesz a Levantexnél. 
– Mi történik, ha utólag még valamilyen tanfolyamról kiderül, jó lenne a 
Levantexeseknek? 
– Nem derül ki, mert nem derülhet ki! A pályázat szigorú feltételeket is 
tartalmaz. Be kellett írni, hány embert akarunk „beiskolázni”, melyik 
tanfolyamra, miért épp arra, az illetőnek mi a munkaköre… A kiírástól 
eltérni nem lehet. Ez olyan szempontból problémát is okoz, hogy épp az 
örökösen változó gazdasági körülmények miatt van egy belső 
átstrukturálódás. Amikor az Európai Unióban kitalálták a pályázatot, 
annak feltételeit, azt stabil gazdaság tudatában tették. Magyarországon 
ez még hiánycikk. Nem volt elég megnyerni a pályázatot, ez időközben 
is rengeteg adminisztrációval jár. Folyamatosak az ellenőrzések, a 
monitoring. Amennyiben nem teljesülnek, nem úgy teljesülnek a 
feltételek, ahogy a pályázatban leírtuk, elvész a kapott pénz! 
Arra is figyelni kellett, hogy olyan cégekkel kössek szerződést, ahol jó az 
oktatási színvonal. Ugyan nem előírás, de mi pályáztattunk cégeket. 



Végül is oktatót választunk, ahhoz tartozik általában egy cég is. (Ez alól 
a szerelők oktatása a kivétel, mivel a képzést az Iveco szakemberei 
vállalták.) Segítséget a választásban az jelentette, hogy az elmúlt 
években – ha nem is ilyen mértékben – de mindig volt valamilyen 
oktatás, továbbképzés a Levantexnél, szereztünk némi tapasztalatot 
tanfolyamokról, tanácsokról. 
– Ha a Levantex példáján más vállalkozás is kedvet kapott pályázati 
pénzek oktatásra történő felhasználására, mi a teendője? 
– A Munkaügyi Minisztériumhoz tartozik az Európai Szociális Alap, 
Nemzeti Programirányító Iroda, Társadalmi Szolgáltató Kht. Ennek a 
szervezetnek kell leadni a pályázatot, ők bírálnak. Akik felügyelik a pénz 
felhasználását, a végrehajtást: a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program, röviden a HEFOP. 
Minden, ezzel a pályázattal járó nehézség ellenére, a legjobbkor jött, 
hogy megnyertük. Ha bárki ellátogat a Levantexhez, itt nem talál 
mogorva, keserű kedvű embereket, a hangulat nem rosszabb, mint 
mondjuk egy évvel ezelőtt. Ez többek között ennek a pályázatnak is 
köszönhető! 
Az egész pályázatnak, az általa megszerezhető pénznek az volt a 
filozófiája, hogy a munkavállalók esélyeit javítsa. Amennyiben valami 
oknál fogva valakinek megszűnne a munkahelye, vagy ha az illető úgy 
gondolja, máshol szeretne dolgozni, akkor képzettebb legyen, 
könnyebben el tudjon helyezkedni. Ezt magától értetődően mi 
megpróbáltuk ötvözni a Levantex célkitűzéseivel. Olyan képzést 
szeretnénk adni, amivel mindenki jól jár, a Levantex szempontjából 
hasznosítható tudást szerez a munkavállaló, aki ezen tudás birtokában 
egy esetleges váltáskor jobb eséllyel indul a munkaerőpiacon. 
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