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A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 Felelősségtudat
 Szabálykövetés
 Döntésképesség
 Visszacsatolási készség
 Irányíthatóság
 Rendszerező képesség
 Körültekintés, elővigyázatosság
 Helyzetfelismerés
Követelmény modulok:
Képzési program követelmény moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga
Elmélet Gyakorlat Összesen vizsgatevékenysége

11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása

70

40

110

írásbeli

11508-12 az áruforgalom tervezése,
irányítása, elemzése

153

27

180

írásbeli

10032-12 Marketing

56

28

84

írásbeli

10034-12 A logisztikai ügyintéző
feladatai

70

42

112

írásbeli, szóbeli

10035-12 Szállítás, fuvarozás,
szállítmányozás

98

42

140

írásbeli

10036-12 Termelési és
nagykereskedelmi raktározás

56

42

98

írásbeli

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

42

0

42

írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

14

0

14

írásbeli

11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság

14

0

14

írásbeli

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

6

0

6

írásbeli

Összefüggő szakmai gyakorlat

0

160

160

-

579

381

960

-

Összesen:

A programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség:
gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi
Szakmai végzettség:
Egészségügyi alkalmasság:

szükséges

Megengedett hiányzás mértéke: elméleti 30% gyakorlat 20 %
A képzés időbeosztása

Heti 5 nap 8,00 – 16,00 óra között
esetenként speciális időbeosztás

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint
felmérés és beszámítás
Vizsgára bocsátás feltételei:
- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként
- A kötelező dokumentumok megléte
- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve
Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:
Gyakorlati vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
A vizsgafeladat ismertetése: Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi
folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése,
megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés
elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb
dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó
alapvető jelölések értelmezése
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
A vizsgafeladat ismertetése: Az árutovábbítással, fuvarozással, szállítmányozással
kapcsolatos okmányok kiállítása, az eladói teljesítést igazoló okmányok (hatósági engedélyek,
finanszírozási okmányok, számlák stb.) felismerése, értelmezése, homogén illetve kombinált
fuvarozási díjszámítás elvégzése
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: A logisztika feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása
Készletelemzési feladatok ABC analízis illetve a készletmozgások figyelembe vételével
Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével

Rendelésütemezési feladatok
Lean elvek megjelenítése a folyamatokban
Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP)
Logisztikai döntések költségeinek értékelése
Kis értékű termékek beszerzési folyamata
Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai
A logisztikai minőség fogalma
A minőség mérési és fejlesztési módszerei
TEN-hálózat és hazai szakaszai
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
Szóbeli vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei
Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei
Kötött helyes és szabad helyfoglalásos betárolás feltételei, jellemzői
A készletkezelés szabályai
Az árurendelés elemei, folyamata
A leltározás folyamata, leltározás dokumentumai
Selejtezés és leértékelés
A vevőkiszolgálás elemei
Raktári anyagmozgató berendezések
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
Áruazonosító rendszerek és jellemzőik
A veszélyes áru kezelése, tárolása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer
A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A logisztikai rendszer felépítése
Lean elvek
A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei
A kiszolgálási színvonal és mérése
A disztribúciós csatornák sajátosságai
A rendelés feldolgozás folyamata
A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok
A termelésirányítás rendszere
A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei
Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei
Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja
Szavatosság, jótállás és termékfelelősség
Makro logisztika, optimális szállítási mód meghatározása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

