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Részletes tájékoztató
Kinek ajánljuk ezt a szakképzést?

Miért a Külkereskedelmi Szakgimnáziumot
ajánljuk?

Érdeklődéssel szoktad figyelni a kamionok és teherautók

Bár ez egy új iskola, két több évtizedes oktatási
tapasztalattal rendelkező intézménnyel, a Külkereskedelmi
Oktatási és Továbbképző Központtal (KOTK), valamint a
Studio Italia Nyelviskolával működik együtt.

országúti forgalmát? Belegondoltál már, hogy mennyi
szakember

összehangolt

munkája

szükséges

egy

nemzetközi repülőtér zökkenőmentes működéséhez? Ha
foglalkoztatnak ehhez hasonló kérdések, és szívesen
lennél aktív résztvevője Te is egy jól működő rendszernek,
ismerd meg közelebbről a logisztika és a szállítmányozás
világát!
Ez egy innovatív gazdasági szektor, mely a legújabb
trendeket és technológiákat hasznosítja – engedd, hogy
Téged

is

magával

ragadjon

a

fejlődése,

és

nélkülözhetetlenné tegyen egy jól jövedelmező állásban!
Válaszd akkor is a Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző szakképesítést,
 ha szívesen dolgoznál egy fuvarozási cégnél vagy
egy nagyobb vállalat logisztikai osztályán,


ha

szeretnél

készletezési,

érteni

összetett

értékesítési

és

beszerzési,
szállítási

tevékenységek előkészítéséhez,


ha mindehhez a szükséges számításokat is
szeretnéd megtanulni,



ha

tudni

szeretnéd,

hogyan

kell

a

munkafolyamatokat jogszerűen és kármentesen
elvégezni hazai és nemzetközi környezetben,


valamint ha munkád során tényleg szívesen
foglalkoznál a legújabb technikai vívmányokkal!

2019. szeptemberétől a főváros szívében, a Deák tér
közelében várjuk tanulóinkat.
13 OKJ-s szakképzést hirdetünk, melyeken a részvétel és
a vizsga ingyenes.
Olyan szakmákra készítjük fel tanulóinkat, melyekkel
könnyű elhelyezkedni a munkaerő-piacon.
Képzéseink iskolai rendszerben zajlanak, így a képzés
idejére jár a diákigazolvány és a kapcsolódó
kedvezmények.
Nappalira jöhetnek azok, akik 1996. 01. 01.* után születtek,
és még nem szereztek szakképesítést; nekik TBjogviszonyuk rendezett lesz, sőt családi pótlékot is
igényelhetnek.
Estire várjuk azokat, akik 1996. 01. 01.* előtt születtek vagy
szereztek már szakképesítést, de esetleg munka vagy
felsőoktatás mellett képeznék magukat tovább.
A képzés során a magas szintű szakmai oktatás mellett
nagy hangsúlyt fektetünk az idegennyelv-oktatásra is.
Aki nálunk tanul, gyakorlatias és interaktív órákra
számíthat, így olyan készségeit és kompetenciáit
fejlesztheti, melyek segítségével az élet minden területén
könnyebben tud boldogulni.
Nálunk élmény lesz a tanulás és közösség lesz az osztály
– erről képzett, tapasztalt és lelkes tanáraink
gondoskodnak;
Fenntartónk a Budapesti Zsidó Hitközség, de demokratikus
és toleráns intézményként nyitottak vagyunk minden
érdeklődő diák felé.
*A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. és II. képzés
esetében a korhatár 1997. 01. 01.

Mivel foglalkozik a Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző?
A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése,
lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a
szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához
legalkalmasabb fuvarozási módot, és szükség szerint megtervezni az útvonalat. Kapcsolatot
tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Elkészíti a szállítmányozási
szerződés tervezetét. Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő
szállítmánybiztosítási ajánlattal. Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való
ellátásáról. Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a
kárügyeket. Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel?
Szállítmányozó és külkereskedelmi cégeknél, nagyvállalatok logisztikai osztályán és
logisztikai központokban, vagy akár a repülőtéren.

Képzési információk
A szakképesítés szintje:

54-es emeltszintű szakképesítés
Érettségi bizonyítvány és
érettségi angol vagy német nyelvből
4 félév
A képzés ingyenes, és az ingyenesség kiterjed a
szakmai vizsgára is.
összefüggő 160 óra,
az első évfolyamot követően
Komplex szakmai vizsga,
melynek részleteit lásd lejjebb!
 az előírt tantárgyak teljesítése
 az előírt szakmai gyakorlat teljesítése

A beiratkozás feltétele:
Időtartam:
Tandíj:
Szakmai gyakorlat:
Szakmai vizsga:
A vizsgára bocsátás feltételei:

Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök
Közlekedés-szállítási alapok, szállítmányozási ismeretek és gyakorlat;
Logisztika és raktározási folyamatok;
Vámtarifa és vámjogi feladatok, valamint áruosztályozás;
Gazdasági és jogi alapismeretek, benne fogyasztói magatartás és marketing;
Pénzügyi, számviteli, adózási alapismeretek és gyakorlat;
Vállalkozás-finanszírozás és vezetés-szervezés;
Ügyviteli gyakorlat, üzleti kommunikáció és szakmai idegen nyelv.

A szakmai vizsga részei
1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése,
költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek
Időtartama: 180 perc
Értékelési súlyaránya: 20%
B) vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok - komplex feladatmegoldás
számítógép-használattal
Időtartama: 120 perc
Értékelési súlyaránya: 10%
C) vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok – esettanulmány
Időtartama: 120 perc
Értékelési súlyaránya: 10%

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
Vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok szakmai idegen nyelv
alkalmazásával, központi témakörök alapján
Időtartama: 180 perc
Értékelési súlyaránya: 20%

3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok központi témakörök
alapján
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
Értékelési súlyaránya: 20%
B) vizsgafeladat megnevezése: Raktározás-menedzsment, központi témakörök alapján
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
Értékelési súlyaránya: 10%
C) vizsgafeladat megnevezése: Raktározás, központi témakörök alapján
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
Értékelési súlyaránya: 10%

Sikeres szakmai vizsga esetén a vizsgázó az állam által elismert, OKJ-s szakképesítést
tanúsító bizonyítványt kap.

