Logisztikai technikus szakma – Vasúti árufuvarozás szakmairány
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Részletes tájékoztató
Kinek ajánljuk ezt a szakmát?

Miért a Külkereskedelmi Technikumot ajánljuk?

Mindig is lenyűgözött a mozdonyok látványa és a

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

szerelvények zakatolása? A ’trainspotting’ szerinted
nemcsak egy egyszerű hobby, hanem szinte már
tudomány?
Szerencsére ez a vonzalom a vonatok és a pályaudvarok
működése iránt kiválóan kamatoztatható egy igazán
speciális szakma elsajátításánál, melynek nemcsak
érdekes múltja van, de izgalmas a jelene és ígéretes a
jövője is. Folyamatos fejlesztések zajlanak a járművek, a
pályák, az állomások és a szolgáltatások terén – ismerd
meg ezeket az összetett folyamatokat, légy Te is
mozgatórugója a fejlődésnek, és ezáltal teremts
magadnak biztos egzisztenciát az általad kedvelt
környezetben!
Válaszd akkor is a Vasúti árufuvarozás képzést,
 ha nemcsak belföldi, hanem nemzetközi ügyekkel
és ügyfelekkel is szívesen foglalkoznál,
 ha szeretnéd megtanulni, hogy milyen jelzési és
forgalmi utasításokat kell betartani,
 és hogyan kell vonatok menetrendjét elkészíteni
vagy veszélyes árukat biztonságosa szállítani,
 ha érdekel, hogyan lehet a modern technológiák
segítségével a vasútnál fokozni a hatékonyságot
és az eredményességet,
 valamint ha megszerzett tudásod birtokában
szívesen
döntéseket!

hoznál

felelősségteljes

műszaki

2019. szeptembere óta a főváros szívében, a Deák tér
közelében oktatjuk érettségizett tanulóinkat.
7 új szakképzést hirdetünk, melyeken a részvétel és a
vizsga ingyenes.
Olyan szakmákra készítjük fel tanulóinkat, melyekkel
könnyű elhelyezkedni a munkaerő-piacon.
Nappali képzéseink iskolai rendszerben zajlanak, így a
képzés idejére jár a diákigazolvány és a kapcsolódó
kedvezmények.
Az iskolai rendszerben végzett tanulók - az első szakma
megszerzéséhez kapcsolódóan - egyszeri pályakezdési
juttatásra lesznek majd jogosultak.
Nappalira jöhetnek azok, akik 1997. 08. 31. után születtek,
és első vagy második támogatott szakképzésükön fognak
részt venni; nekik TB-jogviszonyuk rendezett lesz és
családi pótlékot is igényelhetnek, sőt tanulmányi
ösztöndíjban is részesülhetnek.
Egytanéves felnőttképzésre várjuk azokat, akik 1997. 09.
01. előtt születtek, és akik még nem szakképzettek, vagy
még csak egy szakképesítést szereztek állami
támogatással, 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.

Mivel foglalkozik a Logisztikai technikus a Vasúti árufuvarozás szakmairányban?
Irodai környezetben átveszi az ügyféltől a vasúti-kocsi megrendeléseket és visszaigazolja azokat.
Kiállítja és jóváhagyja a küldemény továbbításához szükséges belföldi és nemzetközi forgalmú
fuvarleveleket. Az ügyfél által átadott fuvarlevél adatokat rögzíti az intraneten és a belső informatikai
rendszerben, szükség esetén kiegészíti azokat. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, a társszervezetek
munkatársaival, s gazdaságos, biztonságos és minőségi szolgáltatást valósít meg. A fuvarozáshoz
szükséges szerződéseket megköti, rendelkezésre bocsátja a megfelelő fuvarozási eszközt,
vámtevékenységeket és döntés-előkészítéshez elemzéseket végez, javaslatot tesz a menedzsment
részére. Rakodó helyeken ellenőrzi a rakodási szabályok betartását, szükség esetén eljár a rakodási
rendellenesség megszüntetésénél. Elvégzi a feladó által kért szolgáltatásokat és a vonatfelvételt.
Figyelemmel kíséri a menetrendszerinti vonatközlekedést, koordinálja a vonatok, küldemények
kezelését végző munkavállalók tevékenységét

Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképzettséggel?
Elsősorban a vasútnál, vasúti fuvarozással foglalkozó szállítmányozó és külkereskedelmi cégeknél, de
szakirányú felsőfokú tanulmányokat is lehet kezdeni.

Képzési információk
a Vasúti árufuvarozás szakmairányban
A megszerezhető szakma szintje:

Technikus szintű szakképzettség
Érettségi bizonyítvány és
érettségi angol nyelvből
4 félév (nappali rendszerű oktatásban)
2 félév (felnőttképzésben)
A képzés ingyenes, és az ingyenesség kiterjed a
szakmai vizsgára is.
Egybefüggő 160 óra az első évfolyamot
követően, ill. felnőttképzésben munkáltatói
igazolással dokumentálható
A képzés végén
A részleteket lásd lejjebb!
 az előírt tantárgyak teljesítése
 az előírt szakmai gyakorlat teljesítése
 digitális portfólió készítése

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

Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök
Gazdasági ismeretek, Vállalkozások működtetése, Kommunikáció, Digitális alkalmazások;
Munkavállalói ismeretek és idegen nyelv, Vasúti árufuvarozás, Díjszabás, Árufuvarozási
szolgáltatás, Logisztika, Jelzési utasítás, Forgalmi utasítások, Közlekedési alapok;
Kocsi-irányítás, E-fuvarlevél, Kocsi-kimutatás, Vonatkezelés, Fuvareszköz-gazdálkodás,
rakodási szabályok

A szakmai vizsga részei
A nappali rendszerű oktatás 1. félévének, ill. a felnőttképzés 2. hónapjának a végén Ágazati
alapvizsgát kell tenni, melynek eredménye 15%-os súllyal beleszámít a Szakmai vizsga
eredményébe.
1. vizsgatevékenység: Központi interaktív vizsga
Megnevezése: A) Vasúti árufuvarozás elméleti alapjai
B) Forgalom (raktárnok és vonat fel- és átvevő forgalmi feladatai)
Időtartama: 120 + 75 perc
Elvárt teljesítési minimuma: 40%
Értékelési súlyaránya: 30% (A és B vizsgarész: 15-15%)
2. vizsgatevékenység: Projektfeladat
Megnevezése: A) Portfólió elkészítése és bemutatása
B) Irányítási és elszámolási informatikai rendszerek
Időtartama: 15 + 180 perc
Elvárt teljesítési minimuma: 40%
Értékelési súlyaránya: 70% (A vizsgarész: 30%, B vizsgarész: 40%)
2/A) A Portfólió értékelésen belül a tartalmi rész súlya 70%, a bemutatás súlya 30%.
2/B) Témakörök: Kocsi-irányítás, E-fuvarlevél, Kocsi-kimutatás, Vonatkezelés

Sikeres szakmai vizsga esetén a vizsgázó állam által elismert technikusi oklevelet kap.

