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Kinek ajánljuk ezt a szakmát? Miért a Külkereskedelmi Technikumot ajánljuk? 

Érdeklődéssel szoktad figyelni a kamionok és teherautók 

országúti forgalmát? Belegondoltál már, hogy mennyi 

szakember összehangolt munkája szükséges egy 

nemzetközi repülőtér vagy kikötő 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 technikus szakmát, 

✓ ha szívesen dolgoznál egy fuvarozási cégnél vagy 

egy nagyobb vállalat logisztikai osztályán, 

✓ ha szeretnél érteni összetett beszerzési, 

készletezési, értékesítési és szállítási 

tevékenységek előkészítéséhez, 

✓ ha mindehhez a szükséges számításokat is 

szeretnéd megtanulni, hogy mindig ki tudd 

választani a legalkalmasabb fuvarozási módot, 

✓ 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! 

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. 

2019. szeptembere óta a főváros szívében, a Deák tér 
közelében oktatjuk érettségizett tanulóinkat. 

6 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 1999. 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. 

Esti munkarendű felnőttképzésre várjuk azokat, akik 1999. 
09. 01. előtt születtek, és akik még nem szakképzettek, 
vagy még csak egy szakmát 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 oktatóink 
gondoskodnak. 

Fenntartónk a Budapesti Zsidó Hitközség, de demokratikus 
és toleráns intézményként nyitottak vagyunk minden 
érdeklődő diák felé. 

Mivel foglalkozik a Logisztikai technikus a Logisztika és szállítmányozás szakmairányban? 

A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek 
beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. 
A raktározás területén ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, 
elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. A szállítmányozás területén az árutovábbításhoz 
kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, 
lebonyolítja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. 
Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi 
szolgáltatást valósít meg, valamint pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát. 

Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakmával? 

Szállítmányozó és külkereskedelmi cégeknél, nagyvállalatok logisztikai osztályán és logisztikai 
központokban, vagy akár a repülőtéren, de szakirányú felsőfokú tanulmányokat is lehet kezdeni.  
  



 

Képzési információk 
a Logisztika és szállítmányozás szakmairányban 

A megszerezhető szakma szintje:  Technikus szintű szakképzettség 

A beiratkozás feltétele:  
Érettségi bizonyítvány és 
érettségi angol nyelvből 

Időtartam: 4 félév 

Tandíj:  
A képzés ingyenes, és az ingyenesség kiterjed a 
szakmai vizsgára is. 

Szakmai gyakorlat: 
Egybefüggő 160 óra az első évfolyamot 
követően, ill. felnőttképzésben munkáltatói 
igazolással dokumentálható 

Szakmai vizsga:  
A képzés végén 
A részleteket lásd lejjebb! 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

• az előírt tantárgyak teljesítése 

• az előírt szakmai gyakorlat teljesítése 

• digitális portfólió készítése 

 
Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök 

Gazdasági ismeretek, Vállalkozások működtetése, Kommunikáció, Digitális alkalmazások; 
Munkavállalói ismeretek és idegen nyelv, Közlekedési alapok, A közlekedés technikája és üzemvitel, 
Külkereskedelmi és vámismeretek, Általános szállítmányozás, Ágazati szabályozások, Raktározási 
alapok, Raktári tárolás és anyagmozgatás, Raktári mutatószámok, Logisztikai alapok, Beszerzési, 
Készletezési, Termelési és Elosztási logisztika; 
Szállítmányozói feladatok, A raktárirányítás rendszere, Raktárvezetés, Minőség a logisztikában 

 

A szakmai vizsga részei 

Az 1. félév végén Ágazati alapvizsgát kell tenni, melynek eredménye 15%-os súllyal beleszámít a 
Szakmai vizsga eredményébe. 

 
1. vizsgatevékenység: Központi interaktív vizsga  

Megnevezése: Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás) szakmai ismeret   

Időtartama: 120 perc  

Elvárt teljesítési minimuma: 40% 

Értékelési súlyaránya: 20% 

 

2. vizsgatevékenység: Projektfeladat 

Megnevezése: Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás) projektfeladat 

Időtartama: 120 + 120 + 15 perc  

Elvárt teljesítési minimuma: 40% 

Értékelési súlyaránya: 80% 

 
2/A) Logisztika és raktározás üzemtani és minőségi mutatói  

Időtartama: 120 perc  
Elvárt teljesítési minimuma: 40% 
Értékelési súlyaránya: 25%  

2/2) Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói feladatai  
Időtartama: 120 perc  
Elvárt teljesítési minimuma: 40% 
Értékelési súlyaránya: 25% 

2/C) Portfólió elkészítése és bemutatása 
Időtartama: 15 perc  
Elvárt teljesítési minimuma: 40% 
Értékelési súlyaránya: 30% (portfólió: 20%; prezentáció: 10%) 

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


