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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNY 

SZAKMAI VIZSGÁRA VONATKOZÓ KIVONATA 

 

Készült a 2020.05.18-án hatályba lépet Képzési és Kimeneti Követelmények alapján 

 

Szakmai vizsga megnevezése: Logisztikai technikus 

Szakma azonosító száma: 5 1041 15 06 

Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás 

A szakma szakmairányai: Logisztika és szállítmányozás 

Kapcsolódó részszakmák: Logisztikai feldolgozó, Raktáros 

 

Szakmairány megnevezése: Logisztika és szállítmányozás 

 

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egyfüggő 

szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

Központi interaktív vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Logisztika, szállítmányozás, közlekedés és raktározás 

elméleti alapjai 

 

A vizsgatevékenység leírása 

 

Az interaktív online feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból áll és a következő 

témakörök tanulási eredményeit méri: Közlekedési alapok, Közlekedés technikája és 

üzemvitele, Külkereskedelmi és vámismeretek, Általános szállítmányozás, Ágazati 

szabályozások, Logisztikai alapok, Beszerzési logisztika, Készletezési logisztika, Termelési 

logisztika, Elosztási logisztika, Minőség a logisztikában, Raktározási alapok, Raktárirányítás 

rendszere, Raktárvezetés tantárgyak elméleti témakörei. 

 

Az online feladatlapon az alábbi feladattípusok közül legalább 6 fajtának kell megjelennie: 

 

-  Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása. 

-  Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat 

kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés. 
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-  Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. 

fogalom és meghatározása. 

-  Párosítás: Idegen nyelvű kifejezéseket kell a magyar nyelvű megfelelőjével párosítani 

 -  Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása. 

 -  Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset. 

 -  Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. 

A hamis állítást javítani kell. 

-  Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által 

meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a 

kérdésekre (fuvarokmányok, bizonylatok konkrét instrukciók segítségével történő 

kitöltése.) 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:   20 % 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató 

tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során 

részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a 

feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő 

megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló vizsgarészenként a megszerezhető 

pontszám legalább 40 %-át elérte. 

 

Projektfeladat 

 

A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex gyakorlati vizsga 

 A) vizsgarész Logisztika és raktározás üzemtani és minőségi mutatói 

 B) vizsgarész Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói feladatai 

 C) vizsgarész Portfólió elkészítése és bemutatása 

 

 

 

A vizsgatevékenység leírása: 
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A) vizsgarész Logisztika és raktározás üzemtani és minőségi mutatói 

A számítási feladatokat tartalmazó írásbeli feladatlap az alábbi témakörök tanulási 

eredményeit méri: A raktári mutatószámok (raktározás üzemtani – terület és 

térfogatkihasználás, vevői és készletezési mutatói, saját és bérraktárhoz kapcsolódó 

költségszámítások, beruházási költségkalkulációk, leltáreredmény-számítás), valamint a 

logisztikai teljesítmények mutatószámai, a beszerzési logisztika gyakorlata, a készletezési 

logisztika gyakorlata, a termelési logisztika gyakorlata, az elosztási logisztika gyakorlata és 

a logisztika minőségi mutatói témakörök gazdaságossági számításai. A vizsgasorban 

minimum 8 db maximum 10 db feladatot kell a vizsgázóknak megoldaniuk, a raktározás 

tanulási eredményeihez kapcsolódóan 4-5 db feladat, a logisztika tanulási eredményeihez 

kapcsolódóan 4-5 db feladat szerepel a vizsgasorban. 

 

B) vizsgarész Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói feladatai 

A feladatlap egy komplex import vagy export külkereskedelmi ügylet lebonyolításának a 

megtervezését, megszervezését és a kapcsolódó logisztikai feladatok elvégzését kéri 

számon. A megoldáshoz internetes felületeket, elektronikus díjszabásokat, okmányokat 

használ. A vizsgafeladat az alábbi témakörök tanulási eredményeit méri: Külkereskedelmi és 

vámismeretek, Általános szállítmányozás, Szállítmányozói feladatok, Közlekedési alapok, 

Közlekedés földrajz, Közlekedés informatika, Közlekedési számítások. A vizsgafeladat 

megoldásánál a vizsgázó a tanult módszerek alapján öt fő folyamathoz kapcsolódó 

tevékenységet hajt végre a megadott adatok szerint. 

 

1. Import vámeljáráshoz kapcsolódó tevékenységek 

a) Vámtarifaszámot határoz meg a TARIC segítségével 

b) Vámtétel alapján fizetendő vámot és ÁFA összeget számol 

 

2. Incoterms klauzulát ismertet és paritásos árat határoz me 

 

3. Árutovábbításhoz kapcsolódó tevékenységek 

a) Fuvareszközt választ 

b) Rakodási tervet készít 

c) Fuvarlevelet állít ki 
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4. Fuvardíjat, fuvarköltséget határoz meg 

a) Közúti, vasúti, légi, vízi árutovábbítás esetében díjszabások segítségével 

b) Közúti árutovábbítás esetében útdíjat, üzemanyagköltséget és egyéb kiegészítő 

költségeket számol, menetidő számvetést készít a hatályos jogszabály 

értelmében, internet segítségével 

 

5. Raktárkezelő szoftver segítségével árukiadást vagy bevételezést végez, 

szállítólevelet készít vagy dolgoz fel, számlát állít ki 

 

A vizsgafeladatot a vizsgázók számítógépes tanteremben készítik el felügyelő 

tanár jelenlétében. 

A megoldásához minden vizsgázó részére a vizsgaszervező által biztosítani kell: 

- a számítógépek vírusmentes állapotát, az operációs rendszer frissített változatát,  

- működő belső hálózatot és központi tároló hely elérését,  

- a megoldáshoz szükséges szoftverek elérhetőségét,  

- megfelelő sebességű internet kapcsolatot,  

- a megoldáshoz szükséges díjszabások, űrlapok, nyomtatványok központi tároló 

helyen történő elérését,  

- a PDF nyomtatványok számítógépen történő kitöltéséhez szükséges PDF 

űrlapkitöltő szoftvert, - legalább egy hálózati nyomtatót. 

 

A vizsga befejezését követően a vizsgaszervező feladata, hogy a vizsgázók munkáját 

név szerint archiválható formátumban mentse. Az elkészült feladatmegoldásokat 

kinyomtassa, és minden oldalát a lap alján a vizsgázó és a vizsgabizottság egy tagja 

aláírással hitelesítse. A nyomtatásnak és a mentésnek a gyakorlati vizsga befejezését 

követő 60 percen belül meg kell történnie. A vizsgafeladatok értékelése a 

vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik. 

 

C) vizsgarész Portfólió elkészítése és bemutatása 

Az iskolai tanulmányok alatt és a gyakorlati képzés során elsajátított kompetenciákról 

és gyakorlati tevékenységekről, valamint a tanuló saját érdeklődési köréről készült 

gyűjtemény elkészítése és bemutatása. 

A tanuló az időszakonként összegyűjtött elemeket egységbe szerkeszti, a szaktanár 

részére a tanórák keretein belül minden félév zárása előtt 2 héttel bemutatja, és 

jóváhagyás után feltölti a kijelölt online tárhelyre. A vizsgázónak az elkészült 
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portfóliót legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése előtti 30. napig kell bemutatnia 

és a kijelölt tárhelyen elhelyeznie. A szaktanár előzetesen értékeli a feltöltött portfólió 

összeállításának teljességét, igényességét, tartalmát, a tanuló fejlődését. 12. 

évfolyamtól kezdve félévente legalább két portfólió elem bemutatása elvárt az 

alábbiak közül: 

 

Javasolt portfólió elemek: 

- Az összefüggő szakmai gyakorlati tevékenységről a tanuló által készített 

beszámoló bemutatása (2 oldal terjedelemben, Times New Roman betűtípus, 12-es 

betűméret, 1,5 sortáv, vagy 8-10 dia PowerPoint használatával). 

- A gyakorlat helyszínén kapott egyéni feladat-megoldások bemutatása (2 oldal 

terjedelemben; Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortáv, vagy 8-

10 dia PowerPoint használatával). 

- A szakmai gyakorlat alatt készült feljegyzések, a gyakorlat helyszínén megismert 

nyilvántartások, dokumentumok bemutatása (3-4 oldal terjedelemben; Times New 

Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortáv, vagy 8-10 dia PowerPoint 

használatával). 

- Külföldi szakmai gyakorlatról készült élménybeszámoló, és a gyakorlati 

tapasztalatok bemutatása magyar/idegen nyelven (2-3 oldal terjedelemben; Times 

New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortáv, vagy 8-10 dia PowerPoint 

használatával) 

- Szakmai rendezvényen, szakmai versenyen való részvétel bemutatása, 

üzemlátogatás, tanulmányi kirándulás, sikeres dolgozat bemutatása. Iskolán kívüli 

eseményekről, sport, hobbi, egyéb saját érdeklődési körről szóló szöveges 

dokumentumok, képek, filmek; életpálya elképzelésekről, tervekről szóló 

bemutató. (Dokumentumonként 3-4 oldal terjedelemben; Times New Roman 

betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortáv, vagy dokumentumonként 8-10 dia 

PowerPoint használatával) 

- Egy-egy szakmai tárgy önálló projektfeladatainak, produktumainak bemutatása, 

- Gyakorlati feladatmegoldás (esettanulmányhoz kapcsolódó elektronikus 

bizonylatok kitöltése) 

- Önálló kutatómunka, témafeldolgozás bemutatása (3-4 oldal terjedelem; Times 

New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortáv, vagy 8-10 dia PowerPoint 

használatával) 

- Vállalt kiselőadások 

- Ügyviteli szoftverek ismeretének bemutatása 
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- IKT kompetenciák bemutatása 

- Szakmai gyakorlaton végzett feladatok bemutatása, munkanapló, speciális 

ismeretek elsajátítása (3-4 oldal terjedelem; Times New Roman betűtípus, 12-es 

betűméret, 1,5 sortáv, vagy 8-10 dia PowerPoint használatával) 

- Szakmai fejlődés értékelése, önreflexiók, amikre büszke (2 oldal terjedelemben; 

Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortáv) 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

 

A) vizsgarész: 120 perc 

B) vizsgarész: 120 perc 

C) vizsgarész: A portfólió elkészítésére a 12-13. évfolyam tanulmányi időszaka áll 

rendelkezésre. Bemutatására prezentáció (ppt) formájában a vizsganapon 15 perc. 

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 

 

A) vizsgarész: 25 % 

B) vizsgarész: 25 % 

C) vizsgarész: 30 % (20% portfólió; 10% prezentáció) 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

A)   vizsgarész 

A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató 

alapján történik. A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

B)  vizsgarész 

A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató 

alapján történik. A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

C)   vizsgarész 

A vizsgázónak az elkészült portfóliót legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése előtti 

30. napig kell bemutatnia és a kijelölt tárhelyen elhelyeznie. A hitelesítő szaktanár 

előzetesen értékeli a feltöltött portfólió összeállításának teljességét, igényességét, tartalmát, 
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a tanuló fejlődését. A tartalmi rész súlya a portfólió értékelésén belül 70%, a bemutatás 

súlya a portfólió értékelésén belül 30%, időkeret 15 perc. A tanuló a kijelölt szóbeli 

vizsganap előtt a portfóliójából egy prezentációt (ppt.) készít, amelyet a vizsganapon mutat 

be. A vizsgabizottság mindhárom vizsgarésszel és a prezentációval kapcsolatban szakmai 

beszélgetést folytat a vizsgázókkal. 

 

A bemutató értékelési szempontjai: 

 

- hány dokumentumot és milyen mélységben elemez, 

- a dokumentumok összerendezése: célnak való megfelelés, logikusság, 

áttekinthetőség, változatosság, 

- a kiválasztott dokumentumok minősége: tartalmi kidolgozottsága, alapossága, 

szakmai hitelessége, pontossága 

- az esszében adott összegzés áttekinthetősége, világos szerkezete, érthetősége, 

logikus felépítése 

- a szakmai nyelv használata, előadásmód, határozottság és időgazdálkodás. 

 

A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%- 

át elérte. 

 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85 % 

 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: 

 

- Eszköz-és felszerelésjegyzék: 

- Számológép, íróeszköz 

- Számítógép megfelelő sebességű internetkapcsolattal  

- Számítógépterem hálózatán keresztül elérhető központi dokumentum tároló hely 

- Digitális és/vagy papír alapú térképek-közúti, vasúti, vízi útvonalakról, légifolyosókról  

- Szoftverek – irodai, ügyviteli, raktári és ágazati alkalmazások  

- Digitális és/vagy papír alapú díjszabások, tarifakönyvek  

- Digitális és papíralapú menetrendek magyar és idegen nyelven 
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- Digitális és papíralapú jogszabálygyűjtemény  

- Digitális és papíralapú fuvarozási szabályzatok magyar és idegen nyelven 

- Digitális és papíralapú okmányminták magyar és idegen nyelven  

- Raktári árumozgások nyilvántartási dokumentumai  

- Kialakított raktár – 20 különböző árucikk, cikkenként minimum 3-3 termékkel, 

egységcsomagolásban, egyedi cikkszámmal és vonalkóddal 
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