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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
az
54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a
XXVI. KERESKEDELEM
[GAZATHOZ
A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő
szakképzési évfolyamon induló szakképzésekre vonatkozóan, a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 92. § (27) bekezdése alapj{n készült.
A szakképzési tantervi aj{nl{s óraterve a kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon
megszervezett szakképzésre vonatkozik, de a szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13.
évfolyam{n megszervezett szakképzésre vonatkozó tervezett órasz{mokat is
tartalmazza.
Az aj{nl{s {gazatra vonatkozó része (két évfolyamos szakképzésben az első
évfolyam tartalma, 4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12.
középiskolai évfolyamokra előírt tartalom) a XXVI. Kereskedelem {gazat al{bbi
szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
54 341 01 Kereskedő
54 345 01 Logisztikai ügyintéző
54 841 04 Sz{llítm{nyoz{si ügyintéző
I.

A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési tantervi aj{nl{s
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
– az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak
elj{r{srendjéről
szóló
150/2012.
(VII.
6.)
Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
– az 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.
II.

A szakképesítés alap-adatai
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A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 345 01
Szakképesítés megnevezése: Logisztikai ügyintéző
Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztr{ció
[gazati besorol{s: XXVI. Kereskedelem
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440
Elméleti képzési idő ar{nya: 30%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70%
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: vannak
P{lyaalkalmass{gi követelmények: IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb
szakember vehet részt.
T{rgyi feltételek

V.

A szakképesítés óraterve – nappali rendszerű oktat{sra
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A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés m{sodik
évfolyam{nak (2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai
tartalm{val, tant{rgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés
első szakképzési évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai
tartalma, tant{rgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos
képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó {gazati szakközépiskolai szakmai
tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val.
Szakközépiskolai képzés összes elvi szakmai órasz{ma (két évfolyamos): 1260
+ 80 + 1120 = 2460 óra (öt évfolyamos képzésben: 1108 óra a 9-12. évfolyamok
szorgalmi időszak{ban, 175 óra 9. és 10. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 80 óra
a 11. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 1120 óra érettségi ut{n, összesen 2483
óra).
(A kiz{rólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 912., és ezt követő 13. évfolyam{n megszervezett képzésben az azonos tant{rgyakra
meghat{rozott órasz{mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak és a ny{ri
gyakorlat tanít{si heteinek eltérő sz{ma, és az órasz{mok oszthatós{ga miatt
keletkezik!)
Ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 738 (öt évfolyamos képzésben: 745) óra
– gyakorlati órasz{m: 1722 (öt évfolyamos képzésben: 1738) óra
A szabad s{v (8-10%) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: legal{bb 2214 (öt
évfolyamos képzésben: 2235), de legfeljebb 2263 (öt évfolyamos képzésben:
2284) a jelen tantervi aj{nl{s {ltal meghat{rozott tartalmú és tant{rgyi
struktúr{jú szakmai órasz{m.
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
[gazati
szakképzés
közismeret nélkül

[gazati szakképzés a közismereti oktat{ssal p{rhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

Tant{rgyak

9.
heti
órasz{m
e

10026-12
Az {ruforgalom
lebonyolít{sa

10030-12
Az {ruforgalom
tervezése,
ir{nyít{sa,
elemzése

10032-12
Marketing
10034-12
A logisztikai
ügyintéző
feladatai

[ruforgalom
(elmélet)
[ruforgalom
gyakorlata
(gyakorlat)
Az üzleti
tevékenység
tervezése, elemzése
(elmélet)
Vezetési ismeretek
(elmélet)
Üzleti tevékenység
a gyakorlatban
(gyakorlat)
A marketing alapjai
(elmélet)
Marketing a
gyakorlatban
(gyakorlat)
Logisztika
(elmélet)
Készletgazd{lkod{s
(gyakorlat)

gy

10.
heti
órasz{m
ögy

1

gy

ögy

1
2

1

e

11.
heti
órasz{m

70

e

gy

ögy

12.
heti
órasz{m

1/13.
heti
órasz{m

e

e

gy

2
2

5/13 és 2/14.
heti órasz{m

gy

ögy

5,5

40

4

30

3

10

e

gy

4

85

1

Szakképesítésspecifikus utolsó
évf.

2

2

80

5

11

1

1
2

1

1
2

20

1

1
2
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10035-12
Sz{llít{s,
fuvaroz{s,
sz{llítm{nyoz{s

Sz{llítm{nyoz{si és
fuvaroz{si
feladatok
(gyakorlat)
Nemzetközi
sz{llítm{nyoz{s,
fuvaroz{s (elmélet)
Közlekedés és
gazdas{g földrajz
(elmélet)
Rakt{roz{s
10036-12
(elmélet)
Termelési és
Rakt{roz{s
nagykereskedelmi
gyakorlata
rakt{roz{s
(gyakorlat)
összes óra
összes óra

12

1

1
1
7
3

2
5

70
70

2

4
6

105
105

4

3
7

80
80

6

4
10

17

14,5
31,5

80
80

4

28
32

A t{bl{zatban szereplő heti órasz{mok összessége a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének
megfelelően a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb
90%-{t lefedik.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni úgy, hogy az
al{bbi heti órasz{mok teljesüljenek:
1/9. évfolyam: 6 óra, ebből szabad s{v:
2/10. évfolyam: 7 óra, ebből szabad s{v:
3/11. évfolyam: 8 óra, ebből szabad s{v:
4/12. évfolyam: 11 óra, ebből szabad s{v:
5/13. évfolyam: 35 óra, ebből szabad s{v:

1
1
1
1
3

óra
óra
óra
óra
óra
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1/13. évfolyam: 35 óra, ebből szabad s{v: 3,5 óra
2/14. évfolyam: 35 óra, ebből szabad s{v: 3 óra
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként
[gazati szakképzés órasz{ma

Szakmai
követelmény- Tant{rgyak, témakörök
modul
9.

10026-12
Az {ruforgalom lebonyolít{sa

e

10030-12
Az {ruforgalom tervezése,
ir{nyít{sa, elemzése

[gazati
szakképzés
órasz{ma

10.

gy ögy

e

gy

11.
ögy

e

gy ögy

12.
e

gy

1/13.
e

[gazati
Szakképesítésszakképzés
specifikus
összes
szakképzés
órasz{ma
órasz{ma
9-12. évfolyam
5/13. és 2/14.

gy ögy

e

A két
évfolyamos
szakképzés
összes
órasz{ma

gy

[ruforgalom (elmélet)

36

36

72

144

144

144

Által{nos {ruismeret
alkalmaz{sa

36

27

18

72

81

72

9

54

72

63

72

Áruforgalmi tevékenységek
[ruforgalom gyakorlata
(gyakorlat)

72

70

72

85

198

40

299

238

Az {ruforgalmi tevékenységek
gyakorlata I.

72

70

32

35

99

20

209

119

40

50

99

20

90

119

Az {ruforgalmi tevékenységek
gyakorlata II.
Az üzleti tevékenység
tervezése, elemzése
(elmélet)

36

36

72

160

396

304

396

Az {ruforgalom tervezése

36

18

36

54

190

144

190

36

96

190

132

190

10

16

28

16

Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése
Üzleti levelezés

18
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Vezetési ismeretek
(elmélet)

32

36

32

36

Vezetési alapismeretek I.

16

18

16

18

Vezetési alapismeretek II.

16

18

16

18

Üzleti tevékenység a
gyakorlatban (gyakorlat)

72

80

Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése I.

72

80

10034-12
A logisztikai ügyintéző
feladatai

10032-12
Marketing

Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése II.

64

64

144

30

216

174

72

15

152

87

72

15

64

87

A marketing alapjai
(elmélet)

36

36

36

36

Marketing alapismeretek I.

30

30

30

30

Marketing kommunik{ció I.

6

6

6

6

Marketing a gyakorlatban
(gyakorlat)

72

20

Marketing alapismeretek II.

36

10

Marketingkommunik{ció II.

36

10

36

36

108

10

128

118

36

5

46

41

72

5

82

77

Logisztika (elmélet)

32

32

Logisztika célja, feladatai
elemei

6

6

Logisztikai költségeket
befoly{soló tényezők

16

16

Logisztikai kontrolling

10

10

Készletgazd{lkod{s
(gyakorlat)

64
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72

64

288

360

10035-12
Sz{llít{s, fuvaroz{s, sz{llítm{nyoz{s

A beszerzési folyamat f{zisai,
jellemzői

64

72

64

16

88

Az anyagszükséglet sz{mít{s
és erőforr{s tervezés

136

136

A készletgazd{lkod{s főbb
mutatói

136

136

Sz{llítm{nyoz{si és
fuvaroz{si feladatok
(gyakorlat)

384

384

Az {rutov{bbít{si rendszer és
eszközök, üzletkötési feladatok
saj{toss{gai

84

84

Fuvaroz{ssal,
sz{llítm{nyoz{ssal kapcsolatos
{rképzés, díjsz{mít{s, fuvardíj,
jutalék

120

120

Okm{nyok, engedélyek,
biztosít{sok, a sz{llítm{nyoz{s
területén.

180

180

Nemzetközi
sz{llítm{nyoz{s, fuvaroz{s
(elmélet)

32

32

INCOTERMS klauzul{k,
rendszerezése költség és
kock{zatv{llal{s szerint

14

14

A nemzetközi fuvaroz{s
szab{lyoz{sa, okm{nyai

9

9

Díjsz{mít{s, elemei,
sz{llítm{nybiztosít{sok

9

9
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10036-12
Termelési és nagykereskedelmi rakt{roz{s
Összesen

Közlekedés és gazdas{g
földrajz (elmélet)

32

32

Közlekedés és gazdas{gföldrajzi
ismeretek

11

11

Árutov{bbít{si
útvonaltervezés

11

11

Térkép és GPS haszn{lata,
pozíció keresés

10

10

Rakt{roz{s (elmélet)

32

32

A rakt{roz{s szerepe a
logisztikai folyamatokban

8

8

Komissióz{s folyamata,
eszközrendszere

8

8

Rakt{ri {rumozgat{s és
készletnyilv{ntart{s
bizonylatai

8

8

A veszélyes {ruk, a t{rol{s{nak
szab{lyai

8

8

Rakt{roz{s gyakorlata
(gyakorlat)

224

224

Sz{mítógépes rakt{rir{nyít{s
szoftverei és eszközeinek
haszn{lata

112

112

Komissióz{s gyakorlatban

90

90

Anyagmozgató berendezések
működtetése, mérőeszközök
haszn{lata a rakt{rban.

22

22

896

2238

108

72

70

72

144

105 144 108
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80

192 128 612 522

80

1223

128

Elméleti órasz{mok/ar{nya
Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

740 (öt évfolyamos képzésben: 644) / 33 % (öt évfolyamos képzésben: 28,7 %)
1498 (öt évfolyamos képzésben: 1603) / 67 % (öt évfolyamos képzésben: 71,3 %)

Jelmagyar{zat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban színes h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű
oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
Az időkeret fennmaradó része, melynek szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni:
9. évfolyam: szorgalmi időszak- 36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 0 óra
10. évfolyam: szorgalmi időszak- 36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 0 óra
11. évfolyam: szorgalmi időszak- 36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 0 óra
12. évfolyam: szorgalmi időszak- 32 óra
5/13. évfolyam: szorgalmi időszak- 96 óra
1/13. évfolyam: szorgalmi időszak- 126 óra; összefüggő szakmai gyakorlat- 0 óra
2/14. évfolyam: szorgalmi időszak- 96 óra
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
10026-12 azonosító sz{mú,
AZ [RUFORGALOM LEBONYOLÍT[SA
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

13

A 10026-12 azonosító sz{mú, Az {ruforgalom lebonyolít{sa megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Az {ruforgalmi
tevékenységek
gyakorlata II.

Az {ruforgalmi
tevékenységek
gyakorlata I.

[ruforgalom gyakorlata
(gyakorlat)

[ruforgalmi
tevékenységek

10026-12
Az {ruforgalom lebonyolít{sa

[ltal{nos
{ruismeret
alkalmaz{sa

[ruforgalom
(elmélet)

FELADATOK
Inform{ciót ad a vezető {rubeszerzési
munk{j{hoz
Időszakos készletfelmérést végez, ennek
alapj{n javaslatot tesz a megrendelésre
Előkészíti a rakt{rt/{rumozgató
eszközöket az {ru fogad{s{ra, előkészíti a
visszasz{llítandó göngyöleget és a
vissz{rut
[tveszi mennyiségileg és minőségileg az
{rut/göngyöleget/berendezést/eszközt,
elvégzi a hib{s teljesítésből adódó
teendőket
Ellenőrzi az {ruhoz előír{s szerint
csatolandó dokumentumok meglétét,
szab{lyszerűségüket
Ellenőrzi a terméken lévő címkék
inform{ciós tartalm{t, szükség esetén
intézkedik
Készletre veszi az {rut hagyom{nyos,
vagy elektronikus úton
Elhelyezi az {rut szakszerűen a rakt{rban
és az eladótérben
Az {ru jellegének/előír{soknak
megfelelően gondoskodik az {ru
minőségének és a mennyiségének
megóv{s{ról
Betartja/betartatja a vagyon és biztons{gi
előír{sokat
Lelt{rt készít/közreműködik a
lelt{roz{sban
Előkészíti az {rut értékesítésre, és
folyamatosan gondoskodik az {ru
szakmai szab{lyok/arculat szerinti
kihelyezéséről, az {rak feltüntetéséről, az
{rjelzés ellenőrzéséről

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő
igényeit
Bemutatja az {rut a vevőnek, és
t{jékoztatja az {ruval kapcsolatos
szolg{ltat{sokról
[ruaj{nl{ssal segíti a vevőt a v{s{rl{si
döntésben
Készpénzzel és készpénzkímélő módon
fizettet
[tadja az {rut a vevőnek, a vevő
igényétől, az arculati jellemzőktől és az
{ru jellegétől függően becsomagolja az
{rut
Intézi a fogyasztói reklam{ciókat
x
SZAKMAI ISMERETEK
Az {rubeszerzést meghat{rozó tényezők,
beszerzési forr{sok, módok
Az {ru{tvételnél haszn{lt eszközök
működése, kezelése
Az {ru{tvétel folyamata, szempontjai,
igazol{sa
[rurendszerek
x
A szabv{nyosít{s, a szabv{ny fogalma,
x
szerepe
A minőség, minőségbiztosít{s jelentősége,
x
szerepe, a minőségre ható tényezők
Az {ru jellegének megfelelő rakt{roz{si
módok, szab{lyok
Az egyes {rucsoportok, {ruféleségek
x
jellemzői, minőségi követelményei
A lelt{roz{s menete, a tényleges
készletérték meg{llapít{sa
Az {ru előkészítés menete, az
előkészítésre vonatkozó szab{lyok,
előír{sok
Az {rukihelyezés szab{lyai
Az {rak feltüntetésére vonatkozó
szab{lyok
A különböző {ru- és vagyonvédelmi
x
rendszerek jellemzői
Az {ru és vagyonvédelmi berendezések
x
fajt{i, haszn{lata
A v{s{rl{s indítékai, a v{s{rl{si döntés
folyamata
Az értékesítési módok jellemzői,
alkalmaz{suk
Az elad{s folyamata a vevő fogad{s{tól a
v{s{rl{s befejezéséig
A fizettetés módjai
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x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A fogyasztói érdekvédelem alapvető
előír{sai, a vevőreklam{ció intézésének
x
x
szab{lyai
Az értékesítéshez kapcsolódó
x
szolg{ltat{sok
Az értékesítés sor{n haszn{lt gépek,
x
eszközök jellemzői, kezelésük szab{lyai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Elemi sz{mol{si készség
x
Mennyiségérzék
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
x
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
x
Hallott szakmai szöveg megértése
x
x
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Megbízhatós{g
x
x
Ön{llós{g
x
x
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség
x
x
Meggyőző készség
x
x
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
x
Helyzetfelismerés
x
x
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1. Az {ruforgalom tant{rgy (elmélet)
144 óra / 144 óra*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja:
Az {ruforgalom tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulók megismerjék az
{rurendszereket, a minőségbiztosít{s és minőségtanúsít{s elméleti teendőit. Ismerjék,
és tarts{k be a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségir{nyít{si
szab{lyokat, higiéniai előír{sokat. A tanulók legyenek képesek előkészíteni a rakt{rt
{ru{tvételre, {tvenni az {rut, gondoskodni megóv{s{ról, lelt{rt készíteni, és
előkészíteni az {rut értékesítésre. Legyenek képesek értékesíteni az {rukat betartva a
pénzelsz{mol{si / pénzkezelési szab{lyokat valamint a munkajogi szab{lyokat és a
fogyasztóvédelem előír{sait, és üzemeltetni az értékesítés sor{n haszn{lt gépeket,
eszközöket.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök, és elemeik
[ltal{nos {ruismeret alkalmaz{sa

72 óra / 81 óra

Az {rurendszerezés feladata, hagyom{nyos {rurendszerek
Kódtípusú {rurendszerek lényege, alkalmaz{suk területei, előnyei (EAN, EAN 128,
TESZOR, VTSZ)
A vonalkód szerepe a kereskedelemben, belső cikksz{moz{s jelentősége, alkalmaz{sa
Az elektronikus {ruvédelem, jelzőcímkék fajt{i
A szabv{ny, a szabv{nyosít{s fogalma, feladatai, fajt{i
A minőség, minőségbiztosít{s (minőségtanúsít{si jelek, jelzések)
Csomagolóeszközök fajt{i, alkalmaz{suk
[ruforgalmi tevékenységek

72 óra / 63 óra

Az {ruforgalmi folyamat elemei
A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő {ruk mennyiségének és
összetételének meghat{roz{sa)
A sz{llító partnerek kiv{laszt{sa, kiv{laszt{s{nak módjai, kapcsolattart{s
Az {ru{tvétel lebonyolít{sa; az {ru fogad{sa, az {ru{tvétel módjai (mennyiségi,
minőségi), szervezése, igazol{sa, kifog{sok érvényesítése.)
Vissz{ru, visszasz{llítandó göngyölegek, a selejtezés folyamata
A beérkezett {ruk készletre vétele, a készletek hagyom{nyos, és elektronikus
nyilv{ntart{sa, sz{mbavétele
Útvonaltervezés, eladótéri design megvalósít{sa
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1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
1.4. A tant{rgy értékelésének módja
1.5. A tov{bbhalad{s feltételei
2. [ruforgalom gyakorlata tant{rgy
(gyakorlat)
198 óra + 40 ÖGY / 144 óra + 155 ÖGY*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja:
Az {ruforgalom gyakorlat t{rgy oktat{s{nak célja, hogy a tanulók működő,
valós{gos üzleti környezetben alkalmazhass{k az {ruforgalom elméletéből
elsaj{tított ismereteket. A tanulók megismerik az {ruforgalmi folyamat elemeit, az
{rubeszerzés gyakorlati folyamat{t, a készletezéssel és értékesítéssel kapcsolatos
gyakorlati teendőket.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök, és elemeik
[ruforgalmi tevékenységek gyakorlata I.

99 óra + 20 ÖGY /104 óra + 105 ÖGY

Az {rubeszerzés folyamata
A megrendelés módjai és dokumentumai
[ru{tvételhez szükséges eszközök előkészítése, személyi és t{rgyi feltételei
Az {ruk mennyiségi és minőségi {tvétele
Az {ru{tvétel igazol{sa, kifog{sok intézése
A beérkezett {ruk készletre vétele, elhelyezése a rakt{rban, az eladótérben
A lelt{roz{s menete, t{rgyi feltételei
A lelt{roz{s módjai, bizonylatai
Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem)
[ruforgalmi tevékenységek gyakorlata II.
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99 óra + 20 ÖGY / 40 óra + 50 ÖGY

A készletnyilv{ntart{s módszerei, eszközei
[rumozgató gépek, eszközök, kezelésének szab{lyai
Lelt{roz{s a gyakorlatban
Az {ruk elad{sra történő előkészítése
Az
{ruk
kicsomagol{sa
és
előcsomagol{sa,
a
vevők
t{jékoztat{s{t
szolg{lóinform{ciók meglétének ellenőrzése
A vevők fogad{sa, a v{s{rlói igények megismerése, az {ruk bemutat{sa, aj{nl{sa
2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
2.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
2.4. A tant{rgy értékelésének módja
2.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10030-12 azonosító sz{mú,
AZ [RUFORGALOM TERVEZÉSE,
IR[NYÍT[SA, ELEMZÉSE
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10030-12 azonosító sz{mú, Az {ruforgalom tervezése, ir{nyít{sa, elemzése
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése II.

Üzleti
tevékenység a
gyakorlatban
(gyakorlat)
Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése I.

Vezetési alapismeretek II.

Vezetési
ismeretek
(elmélet)

Vezetési alapismeretek I.

Üzleti levelezés

Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése

10030-12
Az {ruforgalom tervezése, ir{nyít{sa,
elemzése

Az {ruforgalom tervezése

Az üzleti tevékenység
tervezése, elemzése
(elmélet)

FELADATOK
Meghat{rozza a profilnak/ bolth{lózat
jellemzőinek megfelelő termékek körét,
v{laszték{t, mennyiségét
Megkeresi a lehetséges beszerzési
forr{sokat és kiv{lasztja az {r-érték ar{ny
szempontj{ból a legmegfelelőbbet
Megrendeli az {rut és a pénzügyisz{mviteli fegyelemnek megfelelő
nyomtatv{nyokat
Kitölti és vezeti az {ruforgalomhoz,
pénzkezeléshez kapcsolódó
bizonylatokat
Megszervezi az {ru{tvételt
Gazd{lkodik a készletekkel
Meghat{rozza a lelt{reredményt
Ellenőrzi a sz{ml{t, kiegyenlíti az
{ru/göngyöleg/berendezés/eszköz
ellenértékét
Figyelemmel kíséri a kötelezettségeket,
követeléseket
Ki{llítja a pénzügyi tranzakciókhoz
kapcsolódó bizonylatokat
Vezeti a sz{mla- és {fanyilv{ntart{sokat
Kialakítja a fogyasztói {rat
Következtetéseket von le a fogyasztói
szok{sok gyakorlati tapasztalataiból
Koordin{lja és ellenőrzi a kereskedelmi
egység tevékenységét

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
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x
x

x

x

x
x

Megtervezi a v{rható bevételt és
kiad{sokat
Következtetéseket von le a
gazd{lkod{sra vonatkozóan a
könyveléstől kapott inform{ciók és/vagy
az {ltala végzett alapvető gazdas{gi
sz{mít{sok elvégzése ut{n
Prognosztiz{lja a kereslet-kín{lat
alakul{s{t

x

x

x

x

x

x
SZAKMAI ISMERETEK

Az {ruforgalmi folyamat szakaszai
A beszerzendő termékkör
meghat{roz{s{nak szempontjai
A beszerzési forr{sok kiv{laszt{s{nak
szempontjai
A szerződéskötéshez kapcsolódó
szab{lyok, előír{sok
Az {rurendelés módjai és befoly{soló
tényezői
A kommunik{ciós eszközök,
fénym{solók haszn{lati módja
A sz{mítógépek és periféri{ik haszn{lata
Hib{s teljesítésből adódó vezetői
feladatok, jegyzőkönyvek tartalma
A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető
szab{lyai
Az ellenérték kiegyenlítéséhez
kapcsolódó bizonylatok tartalma
Banki tranzakciókhoz kapcsolódó
bizonylatok fajt{i, tartalma
Sz{mla- és {fa nyilv{ntart{sok tartalma
Készletgazd{lkod{s mutatósz{mai,
értelmezésük, hat{sa az eredményre
Az {ruforgalomhoz kapcsolódó
bizonylatok, és kitöltésük szab{lyai
[ruforgalmi jelentés szerepe, tartalma,
kitöltésének szab{lyai
Lelt{roz{si bizonylatok szerepe,
tartalma, lelt{reredmény meg{llapít{sa
Az {rkialakít{s szab{lyai, {rképzés
A legfontosabb adónemek
Pénzforgalomhoz kapcsolódó
bizonylatok fajt{i, kitöltésük szab{lyai
A v{rható bevétel és költségek
tervezésének módszerei
Költségek fajt{i, nagys{g{t meghat{rozó
tényezők
Költséggazd{lkod{s mutatói
Az eredmény keletkezésének folyamata

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
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x

x
x

Az eredmény nagys{g{t befoly{soló
tényezők
A forgalom-alakul{s, a gazd{lkod{s
értékeléséhez szükséges alapvető
statisztikai elemzési módszerek
A kisz{mított/könyvelőtől kapott adatok
értelmezése, értékelése, felhaszn{l{sa a
döntésekben

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai sz{mol{si készség
x
x
Szakmai nyelvű ír{skészség
x
x
x
Szakmai nyelvű beszédkészség
x
x
x
Inform{cióforr{sok keresése és kezelése
x
x
x
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g
x
x
x
Precizit{s
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Tömör fogalmaz{s készsége
Motiv{ló készség
Kommunik{ciós rugalmass{g
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -felt{r{s

x

x

x

x
x
x
MÓDSZER KOMPETENCI[K
x
x
x
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3. Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tant{rgy (elmélet)
396 óra / 304 óra*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja:
Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tant{rgy oktat{s{nak célja, hogy a tanulók
képesek legyenek meghat{rozni a beszerzendő {ru / berendezés / eszköz /
nyomtatv{ny mennyiségét és v{laszték{t. Tudj{k kiv{lasztani a sz{mukra
legkedvezőbb beszerzési forr{sokat, és megkötni a szerződést, valamint megrendelni
az {rut. Legyenek képesek ellenőrizni a sz{ml{t, kiegyenlíteni az {ru / göngyöleg /
berendezés / eszköz ellenértékét, tudjanak gazd{lkodni a készlettel, kialakítani a
fogyasztói {rat, és banki tranzakciókat végezni. Felelősségteljesen tudjanak
következtetéseket levonni gazd{lkod{sra vonatkozóan a könyveléstől kapott
inform{ciók és/vagy az {ltaluk végzett alapvető gazdas{gi sz{mít{sok elvégzése
ut{n. Tudjanak az {ruforgalomhoz, pénzkezeléshez, pénzügyi tranzakciókhoz
kapcsolódó bizonylatokat kitölteni. Ismerkedjenek meg az üzleti levelezés alapjaival.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1. Témakörök, és elemeik
Az {ruforgalom tervezése

190 óra / 144 óra

Az {ruforgalmi folyamat szakaszai
A beszerzés fogalma, helye az {ruforgalom folyamat{ban
Készletgazd{lkod{s fogalma, szerepe, hat{sa a gazd{lkod{s eredményére
A készletek nagys{g{nak és összetételének kialakít{s{n{l figyelembe veendő
szempontok
Készlet nyilv{ntart{si rendszerek, a készletnyilv{ntart{s szerepe
A lelt{r fogalma, fajt{i
Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése

190 óra / 132 óra

A forgalom, az {rbevétel meghat{roz{sa
A forgalom nagys{g{nak, szerkezetének elemzése
A kereskedelmi egységekben hozott {ruforgalmi döntések hat{sa a v{llalkoz{s
bevételeire és r{fordít{saira
Az adóz{s fogalma, az adó fajt{i
A v{llalkoz{st, illetve a mag{nszemélyt érintő adónemek és j{rulékok jellemzői ({fa,
t{rsas{gi adó, SZJA, munkaadókat-, és munkav{llalókat terhelő j{rulékok),
befizetésük, nyilv{ntart{suk
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Az eredmény nagys{g{t befoly{soló tényezők
Eredmény kimutat{sok elemzése
Az eredmény adóz{sa és felhaszn{l{sa
Üzleti levelezés

16 óra / 28 óra

Irodatechnikai eszközök fajt{i, kezelése
Iratkezelés a kereskedelemben
Az üzleti levelek formai követelményei (a levelek fejrésze-, főrésze-, z{rórésze)
Az üzleti levelek tartalmi elemei
A kereskedelmi egység működésével kapcsolatos dokument{ció
3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
3.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
3.4. A tant{rgy értékelésének módja
3.5. A tov{bbhalad{s feltételei
4. Vezetési ismeretek tant{rgy (elmélet)
36 óra / 32 óra*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A tanulók ismerkedjenek meg a vezetés alapfogalmaival, funkcióival, a
vezetéselméletekből sz{rmazó vezetési módszerekkel. Tudjanak p{rhuzamot vonni a
modellek és a gyakorlati munkahelyükről szerzett tapasztalatok között. A vezetési
ismeretek elmélete mellett ismerkedjenek meg az üzleti életben gyakori szerepekkel,
viselkedési form{kkal, és a munkajog alapvető szab{lyaival. Legyenek képesek egy
kereskedelmi v{llalat munkafolyamatainak feltérképezésére és az ehhez kapcsolódó
hatékony munkaerő gazd{lkod{sra.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1. Témakörök, és elemeik
Vezetési alapismeretek I.

18 óra / 16 óra
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Vezetés fogalma, funkciói
Vezetési módszerek
Az üzleti t{rgyal{s megtervezése, lebonyolít{sa
Az üzleti élet protokoll szab{lyai
Alapvető munkajogi ismeretek
Vezetési alapismeretek II.

18 óra / 16 óra

Kereskedelmi munkafolyamatok
Munkaerő-tervezés, felvétel
Munkakörelemzés, munkaköri leír{s
Toborz{s, kiv{laszt{s
A munkaerő megtart{sa
Munkacsoportok – csoportmunka
A motiv{ció
Teljesítményértékelés
Képzés, fejlesztés
Elbocs{t{s
4.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
4.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
4.4. A tant{rgy értékelésének módja
4.5. A tov{bbhalad{s feltételei
5. Üzleti tevékenység a gyakorlatban tant{rgy
(gyakorlat)
144 óra + 30 ÖGY / 136 óra + 80 ÖGY
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A tanulók az üzleti tevékenység tervezése, elemzése t{rgyban elméleti felkészítést
kapnak az {ruforgalomhoz kapcsolódó tervezési, ir{nyít{si és elemzési feladatokból.
Emellett kiemelten fontos, hogy a tanulók az elmélethez kacsolódóan képesek
legyenek az adóz{shoz, a készletezéshez, a forgalomhoz, a költségekhez és az
eredményhez kapcsolódó sz{mít{si feladatok szakszerű elvégzésére, illetve
kimutat{sok, elemzések készítésére és mutatók meghat{roz{s{ra, értelmezésére és a
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pénzforgalomhoz és {ruforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok kitöltésére.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1. Témakörök, és elemeik
Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése I.
72 óra + 15 ÖGY / 72 óra + 80 ÖGY
Pénzforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok kitöltése (nyugta,
készpénzfizetési sz{mla, sz{mla, {tutal{si megbíz{s, stb.)
[ruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: {rumegrendelés
bizonylata, sz{llítólevél, {ruforgalmi jelentés, lelt{rfelvételi jegy, lelt{rfelvételi
ív, jót{ll{si jegy
Gyakorló feladatok az [FA sz{mít{s{ra
Gyakorló feladatok a személyi jövedelemadó sz{mít{sra
Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése II.
72 óra + 15 ÖGY / 64 óra
Értékesítés elemzése és tervezése a gyakorlatban
Készletek elemzése a gyakorlatban
Az eredmény elemzése és tervezése a gyakorlatban
A mutatók értelmezése, elemzések készítése
Bizonylatkitöltés gazd{lkodó szervezetnél
Statisztikai t{bl{zatok, elemzések készítése a forgalom, a készletek, a
beszerzés alakul{s{ról
Költségek elemzése és tervezése a gyakorlatban
Gazdas{gi sz{mít{sok (adók, j{rulékok, stb.)
5.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
5.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
5.4. A tant{rgy értékelésének módja
5.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10032-12 azonosító sz{mú,
MARKETING
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A
10032-12
azonosító
sz{mú,
Marketing
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Marketingkommunik{ció
II.

Marketing a
gyakorlatban
(gyakorlat)
Marketing
alapismeretek II.

10032-12
Marketing

Marketingkommunik{ció I.

Marketing
alapismeretek I.

A marketing alapjai
(elmélet)

FELADATOK
Feltérképezi a piaci szereplőket
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakul{s{t
A piackutat{s lehetséges módjai közül kiv{lasztja az
x
adott feladathoz a legmegfelelőbbet
Egyszerűbb piackutat{si folyamatot megtervez és
lebonyolít, valamint felméri az üzleti
x
környezet hat{sait
A piac szegment{l{s{val kapcsolatos feladatokat
végez
Felméri a fogyasztói szok{sokat, az eredmények
x
alapj{n megteszi a szükséges lépéseket
Javaslatot tesz a célpiacra, a pozícion{l{s területeire
Figyelemmel kíséri a termék életgörbéjét, az üzlet
termékkín{lat{t
Alkalmazza az {rpolitik{ban ismert eszközöket
Kiv{lasztja a beszerzési és értékesítési csatorn{kat
Kiv{lasztja a gazdas{gi lehetőségeinek megfelelő
hagyom{nyos és elad{shelyi
rekl{meszközöket
Előkészíti, megtervezi, értékeli a rekl{mokat, a
bemutatókat, és az értékesítési akciókat
Kialakítja és működteti a szervezet külső és belső
kommunik{ciós rendszerét és kultúr{j{t
Alkalmazza a személyes elad{s és a szponzor{l{s
hatékony módszereit
SZAKMAI ISMERETEK
A piac típusai, szereplői
x
A piackutat{s céljai, módszerei
x
A piac elemei, működési mechanizmusa
x
A piac elemzésének módszerei
x
A piacszegment{l{s módszerei
x
A fogyasztói szok{sok felmérésének módszerei
x
A termékpolitika és termékfejlesztés fogalma, célja,
x
módszerei
A termék-életgörbe szakaszai
x
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x

x
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x
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Az {rpolitika, {rstratégia és {rtaktika módszerei,
x
eszközei
A beszerzési és elad{si csatorn{k jelentősége,
x
szereplői
A rekl{mtevékenység megtervezésének szempontjai,
folyamata
A rekl{m- és értékesítési akciók szervezésének
szempontjai, folyamata
Az értékesítést ösztönző módszerek
A PR alapvető eszközei, funkciói
A személyes elad{s módszerei
A szponzor{l{s célja, fajt{i
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
x
Köznyelvi beszédkészség
x
Szakmai olvasott szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű ír{skészség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség
Rugalmass{g
x
T[RSAS KOMPETENCI[K
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatol{si készség
x
Fogalmazókészség
x
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Kreativit{s, ötletgazdags{g
Eredményorient{lts{g
x
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6. A marketing alapjai tant{rgy (elmélet)
36 óra /36 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A Marketing alapjai tant{rgy oktat{s{nak célja, hogy közvetítse és rendszerezze
azokat az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing
gazdas{gi szerepének, helyzetének meghat{roz{s{ra. Ismertesse meg a tanulókkal a
marketing feladatait, eszközeit, helyét és célj{t a v{llalkoz{s piaci működése sor{n.
Tudatosítsa a tanulókban a marketing szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing
jelentőségét, történeti kialakul{s{t, a kereskedelmi marketing lényegét, eszközeit. A
tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunik{ció fogalm{val,
jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunik{ció közvetlen,
közvetett eszközeivel. A tanulók ismerjék meg az im{zs fogalm{t, fajt{it,
szükségességét, a v{llalati arculat lényegét, kialakít{s{nak fontoss{g{t, tartalmi és
formai elemeit.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
6.1. Témakörök, és elemeik
Marketing alapismeretek I.

30 óra / 30 óra

A marketing fogalma, kialakul{sa, fejlődése
A piac fogalma, kategóri{i
A piaci szereplők és piactípusok fajt{i, jellemzői
Marketing stratégi{k típusai és megvalósít{s{nak elvei
A piackutat{s fajt{i, módszerei
Értékesítéspolitika, értékesítési csatorn{k kiv{laszt{sa
A beszerzési és értékesítési csatorna szereplői, funkciói
A marketing és az eloszt{si csatorn{k közötti összefüggés
Marketingkommunik{ció I.

6 óra / 6 óra

A kommunik{ció fogalma, fajt{i
Marketingkommunik{ció eszközrendszere
A marketingkommunik{ció lényege, a kommunik{ciós mix elemei
Elad{sösztönzés fogalma, funkciói
Személyes elad{s fogalma, jellemzői, előnyei
Direkt marketing
6.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
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6.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló
módszerek:
6.4. A tant{rgy értékelésének módja
6.5. A tov{bbhalad{s feltételei
7. Marketing a gyakorlatban tant{rgy
(gyakorlat)
108 óra + 10 ÖGY / 108 óra + 20 ÖGY
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók a marketing alapjainak elméleti {ttekintését követően lehetőséget kapjanak
a tanultak gyakorlati alkalmaz{s{ra, ismereteik elmélyítésére. A tant{rgy
koncentr{ltan
foglalkozik
a
piackutat{s,
a
kérdőívkészítés
és
a
marketingkommunik{ció eszközeinek valós{gos, illetve szimul{ciós környezetben
történő gyakorl{s{val.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök, és elemeik
Marketing alapismeretek II.

36 óra + 5 ÖGY / 36 óra + 10 ÖGY

Piackutat{si terv készítése
Kérdőívkészítés
Megadott szempontok szerinti piackutat{s kiskereskedelmi egységben
Megadott szempontok szerinti piackutat{s utc{n
Adatfeldolgoz{s
Prezent{ció
Termékek marketingstratégi{j{nak elemzése
Egy elképzelt termék piaci bevezetésének megtervezése
Marketingkommunik{ció II.

72 óra + 5 ÖGY/72 óra + 10 ÖGY

Rekl{meszközök és rekl{mtípusok
PR-eszközök
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Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése
Egy elképzelt termék rekl{m és elad{s ösztönzési tervének elkészítése
7.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
7.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10034-12 azonosító sz{mú
A LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ
FELADATAI
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10034-12 azonosító sz{mú A logisztikai ügyintéző feladatai megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Az anyagszükséglet
sz{mít{s és erőforr{s
tervezés

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

A készletgazd{lkod{s
főbb mutatói

A beszerzési folyamat
f{zisai, jellemzői

Készletgazd{lkod{s
(gyakorlat)
Logisztikai kontrolling

10034-12
A logisztikai ügyintéző feladatai

Logisztikai költségeket
befoly{soló tényezők

Logisztika célja,
feladatai elemei

Logisztika
(elmélet)

FELADATOK
Döntéseket készít elő a v{llalati logisztikai
folyamatok tervezésére, lebonyolít{s{ra, fejlesztésére
vonatkozóan
Logisztikai folyamatok t{mogat{s{ra szolg{ló
inform{ciós rendszert működtet, informatikai
eszközöket kezel
T{mogatja logisztikai felettese tevékenységét
Napi, heti, havi jelentést készít
Rendelés felad{si és - feldolgoz{si rendszert
működtet
Megrendelések teljesítési feltételeit ellenőrzi
Kapcsolatot tart a besz{llítókkal
Megrendelést ad fel a szerződött besz{llítók felé a
logisztikai/termelési igények alapj{n
Kisebb értékű beszerzéseket bonyolít le
Besz{llítókat minősít
Termelés- és sz{llít{stervezési feladatokat l{t el
"Lean production" rendszernek megfelelően végzi
tevékenységeit
A v{llalat értékesítési csatorn{it és folyamatait
haszn{lja és ellenőrzi
Logisztikai normatív{kat mér és elemez
"Aftersale" vevőkapcsolatokat működtet
Készletelemzést végez
V{llalaton belüli "reverz" logisztikai folyamatokat
szervez
Alkalmazza a veszélyes {ruk kezelésére vonatkozó
szab{lyoz{sok előír{sait
Begyűjti a v{llalathoz beérkező veszélyes {rukra
vonatkozó inform{ciókat
Ellenőrzi a beérkező veszélyes {rukat
Nyilv{ntartja a v{llalatn{l lévő veszélyes {rukat
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Minőségbiztosít{si és minőségellenőrzési területtel
kapcsolatos ügyeket intéz
Pénzügyi, kontrolling területtel kapcsolatos ügyeket
intéz
Reklam{ciós ügyeket intéz

x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Logisztikai alapfogalmak
A makro logisztika elemei
A v{llalati logisztikai rendszer felépítése
Az ell{t{si l{nc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk
[ru-azonosít{si és {ru- nyomon követési rendszerek
Disztribúciós struktúr{k, stratégi{k és azok jellemzői
A kiszolg{l{si színvonal mérésének módjai (külsőbelső vevők)
A logisztikai inform{ciós rendszer
A minőség ({ru, szolg{ltat{s), a minőségtanúsít{s
módjai
Minőségbiztosít{si rendszerek szerepe, jellemzői
Szavatoss{g, jót{ll{s, termékfelelősség
A beszerzési folyamat f{zisai és azok jellemzői
Az {ru{tvétel menete, bizonylatol{sa
A termeléstervezés és termelésir{nyít{s elvei
Az anyagszükséglet sz{mít{s és erőforr{s tervezés
(MRP és MRPII)
A "lean production" (TPS) termelési rendszer
Eloszt{s tervezés (DRP)
Logisztikai költségek, és befoly{soló tényezőik
Készletezési modellek
A gazdas{gos, ill. minimum rendelési tételnagys{g
meghat{roz{sa
A készletgazd{lkod{s főbb mutatói
A kiszolg{l{si színvonal mutatói és mérésének
módjai, gyakoris{ga
A logisztikai kontrolling feladatai
A rendelésfelad{s- és feldolgoz{s folyamata
Az értékesítési csatorn{k jellemzői
A veszélyes {ruk tulajdons{gai
A veszélyes {ruk oszt{lyoz{sa
A veszélyes {ruk okm{nyai
A veszélyes {ruk csomagol{sa
A veszélyes {ruk jelölései
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai olvasott szöveg megértése
Inform{cióforr{sok kezelése
Szakmai nyelvű ír{skészség
Értékelési, elemzési készség

x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Kommunik{ció (szövegértés/szövegalkot{s)

x

V{llalkozói kompetencia

x
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x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kooperativit{s (csapatszellem)

x

x

x

x

Kreativit{s

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Problémamegold{s

x

Digit{lis kompetencia
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8. Logisztika tant{rgy (elmélet)
32 óra / 32 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A logisztika tant{rgy elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
megismerjék a logisztikai folyamatrendszereit és működtetni tudj{k azokat. Ismerjék
meg a veszélyes {rukra vonatkozó előír{sokat és legyenek képesek biztons{ggal
alkalmazni azokat, működjenek együtt a hatós{ggal. Saj{títs{k el a logisztikai
controllingot.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
Logisztika célja, feladatai, elemei

6 óra / 6 óra

A logisztika fogalma
Sz{llítm{nyoz{s lényege, elemei
Fuvaroz{si módok fajt{i, csoportosít{sa
A közúti, vízi, vasúti és légi sz{llít{s főbb vonalai
Az egyes {rusz{llít{si módok jellemzői, előnyei és h{tr{nyai
Az {rusz{llít{shoz kapcsolódó okm{nyok tartalmi, formai követelményei
Az {rutov{bbít{si technológia jellemzői
Belföldi és nemzetközi sz{llít{sok előkészítése
A v{llalati logisztikai rendszerek működésének alapelvei
A veszélyes {ruk kezelésének, sz{llít{s{nak, t{rol{s{nak szab{lyai
A veszélyes {ru sz{llít{sa sor{n haszn{lt dokumentumok értelmezése, kitöltése
Logisztikai költségeket befoly{soló tényezők

16 óra / 16 óra

Az {rkalkul{ció, a díjsz{mít{s elvei
Optim{lis fuvaroz{si mód kiv{laszt{sa
Sz{llító-értékelési elj{r{sok
[raj{nlatok tartalma, aj{nlatkérés és ad{s szab{lyai
[raj{nlat értékelésének szempontjai
Fizetési módok és jellemzőik
Logisztikai controlling

10 óra / 10 óra

A controlling fogalma, folyamata
Költségek kalkul{ciója tarifat{bl{zatok alapj{n
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Az ellenőrzés feladata, célja
Költséghatékonys{gi sz{mít{sok
Korszerű csomagol{s és rakt{roz{s technik{k
Hatékony logisztikai tervezési és technológiai módszerek alkalmaz{sa
A racion{lis sz{llít{si l{nc megtervezése, ir{nyít{sa
Költségsz{mít{sokhoz kapcsolódó nyilv{ntart{sok vezetése
8.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
8.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
8.4. A tant{rgy értékelésének módja
8.5. A tov{bbhalad{s feltételei
9. Készletgazd{lkod{s tant{rgy (gyakorlat)
360 óra / 352 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A készletgazd{lkod{s tant{rgy alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a
különböző logisztikai inform{ciós rendszereket, gyakorlati szinten saj{títs{k el a
rendelési és feldolgoz{si rendszerek működtetését. Legyen képes tervezni és
szervezni a termelési és sz{mít{si feladatokat, biztons{ggal legyen képes alkalmazni
a készletelemzést és ez alapj{n haszn{lni a v{llalat beszerzési és értékesítési
csatorn{it.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
A beszerzési folyamat f{zisai, jellemzői

88 óra / 80 óra

A készlet fogalma, fajt{i
Készletelemzés és form{i
Készletezés, készlettart{s és készletut{npótl{s költségei
Optim{lis tétel nagys{g meghat{roz{sa (rendelés, t{rol{s, kisz{llít{s)
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Az anyagszükséglet sz{mít{s és erőforr{s tervezés

136 óra / 136 óra

A készletek volumene és összetétele közötti kapcsolat
A logisztikai normatív{k mérése és elemzése
Disztribúciós struktúr{k anyagigénye
Erőforr{stervezés (MRP és MRPII)
A készletgazd{lkod{s főbb mutatói

136 óra / 136 óra

A készlethatékonys{gi mutatók
A kiszolg{l{si színvonal mérésének módjai
Minőségbiztosít{s alkalmaz{sa
Eloszt{s-tervezés (DRP)
Veszteségi h{nyad, értékcsökkenési és leértékelési mutatók
9.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
9.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
9.4. A tant{rgy értékelésének módja
9.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10035-12 azonosító sz{mú
A SZ[LLÍT[S, FUVAROZ[S,
SZ[LLÍTM[NYOZ[S
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10035-12 azonosító sz{mú, Sz{llít{s, fuvaroz{s, sz{llítm{nyoz{s megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Az {rutov{bbít{ssal kapcsolatos előkészítő,
tervező feladatokat végez
[rutov{bbít{si rendszert és eszközöket v{laszt
ki
Az INCOTERMS klauzul{kból adott feladat
lebonyolít{s{ra vonatkozó részfeladatokat
hat{roz meg
Gyűjtő sz{llítm{nyoz{si és fuvaroz{si
feladatokat (közúti, vasúti, légi, tengeri,
folyami és kombin{lt) szervez
Megfelelő {rutov{bbít{si útvonalról dönt
közlekedés- és gazdas{gföldrajzi ismeretei
valamint a feladat jellege alapj{n
Az {rueljuttat{si folyamaton belül az {ruk
t{rol{s{t, rakt{roz{s{t, be- és kit{rol{s{t,
{trakod{s{t szervezi
[rutov{bbít{ssal kapcsolatos üzletkötési
feladatokat végez
Kapcsolatot tart az alv{llalkozókkal,
partnerekkel
Fuvaroz{ssal, sz{llítm{nyoz{ssal kapcsolatos
{rképzést és díjsz{mít{st végez
Fuvardíjjal és a sz{llítm{nyoz{si jutalékkal
kapcsolatos teendőket l{t el
[rutov{bbít{ssal, fuvaroz{s{val kapcsolatos
feladatokat hajt végre
Nemzetközi sz{llítm{nybiztosít{si ügyet intéz

x
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x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
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x
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x

Térkép és GPS haszn{lata,
pozíciókeresés

[rutov{bbít{si útvonaltervezés

Közlekedés és gazdas{gföldrajzi
ismeretek

Közlekedés és
gazdas{g földrajz
(elmélet)

Díjsz{mít{s, elemei,
sz{llítm{nybiztosít{sok

A nemzetközi fuvaroz{s
szab{lyoz{sa, okm{nyai

INCOTERMS klauzul{k,
rendszerezése költség és
kock{zatv{llal{s szerint

Nemzetközi
sz{llítm{nyoz{s,
fuvaroz{s
(elmélet)

Okm{nyok, engedélyek, biztosít{sok,
a sz{llítm{nyoz{s területén.

Fuvaroz{ssal, sz{llítm{nyoz{ssal
kapcsolatos {rképzés, díjsz{mít{s,
fuvardíj, jutalék

10035-12
Sz{llít{s, fuvaroz{s, sz{llítm{nyoz{s

Az {rutov{bbít{si rendszer és
eszközök, üzletkötési feladatok
saj{toss{gai

Sz{llítm{nyoz{si és
fuvaroz{si feladatok
(gyakorlat)

Nemzetközi {rutov{bbít{ssal kapcsolatos
adminisztr{ciós és elemzési feladatokat l{t el
Intézi az {rutov{bbít{s rendkívüli
eseményeinek ügyeit
Sz{llítm{nyoz{shoz, fuvaroz{shoz kapcsolódó
okm{nyokat készít el, tölt ki, {llít össze
Okm{nyok elektronikus úton történő
tov{bbít{s{hoz szükséges eszközöket haszn{l
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SZAKMAI ISMERETEK
INCOTERMS klauzul{k
A klauzul{k rendszerezése költség és
kock{zatv{llal{s helye szerint
Az eladói teljesítést igazoló okm{nyok
(hatós{gi engedélyek, finanszíroz{si
okm{nyok, sz{ml{k)
Az eladó, a vevő és a fuvarozó felelőssége az
ügylet jellege szerint
Akkreditívek a sz{llítm{nyoz{sban
Az {rutov{bbít{ssal kapcsolatos üzletkötési
szab{lyok, dokumentumok
Az {rufuvaroz{s előkészítésének,
végrehajt{s{nak folyamata, dokumentumai
A sz{llítm{ny fuvaroz{si k{rok elleni
biztosít{s{nak lehetőségei
A fuvaroz{si eszköz és az {ru kölcsönös
megfelelésének szempontjai
Az ellenérték beérkezésével kapcsolatos
folyamatok, dokumentumok
A közúti, vasúti, vízi és légi sz{llítm{nyoz{s,
fuvaroz{s jellemzői
A kombin{lt sz{llítm{nyoz{s, fuvaroz{s
jellemzői
A gyűjtősz{llítm{nyoz{s, fuvaroz{s jellemzői
Közlekedés- és gazdas{gföldrajz
A nemzetközi közúti, vasúti, vízi (folyami,
tengeri) és légi fuvaroz{s szab{lyoz{sa
Díjsz{mít{s elemei a nemzetközi közúti, vasúti,
vízi (folyami, tengeri) fuvaroz{sban
A CMR tartalma, minim{lis tartalmi
követelményei
CIM- fuvarlevél tartalma
A SZMGSZ-fuvarlevél tartalma
A tengeri fuvaroz{s okm{nyai
A kombin{lt fuvaroz{sok szerepe, alkalmaz{sa,
fuvarokm{nyai
Sz{llítm{nyozói gyűjtőforgalom szerepe,
megvalósít{sa
A nemzetközi sz{llítm{ny-biztosít{sok módjai,
egyes fuvarlevelek biztosít{si fedezetei
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x

x

x

x

x

x

x

x

FIATA-okm{nyok kitöltése, alkalmaz{sa
Eredetigazoló okm{nyok fajt{i

x
x

x
x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai nyelvű ír{skészség
Értékelési, elemzési készség
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SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Kommunik{ció (szövegértés /szövegalkot{s)

x

Intuitivit{s

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kreativit{s

x

x

x

x

Kooperativit{s

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Problémamegold{s

x

x

x

x

Konszenzuskészség

x

x

x

x
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x

10.

Sz{llítm{nyoz{si és fuvaroz{si feladatok tant{rgy
(gyakorlat)
384 óra / 384 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A sz{llítm{nyoz{si és fuvaroz{si feladatok tant{rgy célja, hogy a hallgatók
megismerjék a kereskedelmi feladatok ell{t{s{hoz szükséges feltételeket, ezen belül a
termelőhelyektől a fogyaszt{si pontokig ívelő {ru{raml{s megszervezésének
lehetőségeit. Az itt elsaj{tított ismeretek alapj{n a hallgatók képesek lesznek a
v{llalatok sz{llít{si feladatainak megszervezésére és ir{nyít{s{ra, képesek lehetnek a
fuvaroz{ssal kapcsolatos együttműködési feladatok ell{t{s{ra. A tant{rgy célja, hogy
a tanulók elsaj{títs{k az INCOTERMS haszn{lat{t, alkalmaz{si saj{toss{gait.
Ismerjék meg a gyűjtőforgalom menetét és biztons{ggal legyenek képesek
kiv{lasztani a megfelelő fuvaroz{si módot.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1.

Témakörök és elemeik

Az {rutov{bbít{si rendszer és eszközök, üzletkötési feladatok saj{toss{gai
84 óra / 84 óra
Fuvaroz{si módok saj{toss{gai
INCOTERMS klauzul{k tartalma, jellemzői, saj{toss{gai
Gyűjtőfuvaroz{s jellemzői
[rukock{zati tényezők
[rutov{bbít{si rendszerek
Nemzetközi {rutov{bbít{ssal kapcsolatos adminisztr{ció
[rutov{bbít{ssal kapcsolatos rendkívüli események kezelése
Fuvaroz{ssal, sz{llítm{nyoz{ssal kapcsolatos {rképzés, díjsz{mít{s, fuvardíj,
jutalék
120 óra / 120 óra
Kalkul{ciókészítés szab{lyai
[rképzés rugalmass{g{t meghat{rozó tényezők
Fuvarozói kedvezmények, sz{llítm{nyoz{si jutalék
Utókalkul{ció célja, szerepe, jelentősége
Fuvardíjfizetés form{i
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Okm{nyok, engedélyek, biztosít{sok a sz{llítm{nyoz{s területén
180 óra / 180 óra
Sz{llítm{nyoz{shoz és fuvaroz{shoz tartozó okm{nyok
Biztosít{ssal kapcsolatos okm{nyok
Különböző fizetési módok okm{nyai
Sz{llítm{nyozói okm{nyok
Hatós{gi okm{nyok, engedélyek
Bizonyítv{nyok, bizonylatok
10.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

10.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló
módszerek:

11.

10.4.

A tant{rgy értékelésének módja

10.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

Nemzetközi sz{llítm{nyoz{s, fuvaroz{s (elmélet)
32 óra / 32 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A nemzetközi sz{llítm{nyoz{s, fuvaroz{s tant{rgy alapvető célja, hogy a tanulók
elsaj{títs{k a sz{llítm{nyoz{ssal kapcsolatos {rképzést, ismerjék meg a különböző
díjsz{mít{si módokat, valamint a jutaléksz{mít{s menetét. Legyenek képesek a
sz{llítm{nyoz{shoz kapcsolódó okm{nyokat kitölteni, értelmezni, egy adott
útvonalra össze{llítani. Biztons{ggal alkalmazz{k az {rutov{bbít{sra vonatkozó
elemzési mutatókat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1.

Témakörök és elemeik

INCOTERMS klauzul{k, rendszerezése költség és kock{zatv{llal{s szerint
14 óra / 14 óra
Külkereskedelmi szerződések tartalma, szerződéses feltétele
Szok{sok és szokv{nyok a nemzetközi kereskedelemben
46

Eladó költségviselése
Vevő költségviselése
Fuvarparit{s, teljesítési hely (egypontos, kétpontos klauzul{k)
A nemzetközi fuvaroz{s szab{lyoz{sa, okm{nyai

9 óra / 9 óra

Rektapapírok, ipso jure papírok fajt{i
Fizetési okm{nyok kitöltése
Sz{llítm{nyoz{si megbíz{s kitöltése
Okm{nyos inkasszó és akkreditív alkalmaz{sa a
gyakorlatban, különleges típusai
Nem értékpapírként funkcion{ló okm{nyok fajt{i
Díjsz{mít{s elemei, sz{llítm{nybiztosít{sok

9 óra / 9 óra

Aj{nlatok fajt{i, tartalmi kellékei, értékelésének szempontjai
Kalkul{ciók kiindulópontja (vevő, eladó oldal{ról)
[rkock{zat kivédésének lehetséges form{i
A biztosít{s fix és v{ltozó elemei
A sz{llítm{nybiztosít{s elemei
11.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

11.3.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló
módszerek:

12.

11.4.

A tant{rgy értékelésének módja

11.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

Közlekedés és gazdas{g földrajz tant{rgy (elmélet)
32 óra / 32 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A Közlekedés és Gazdas{g földrajz tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja az, hogy a
tanulók megismerjék a közlekedési infrastruktúr{t és annak betagozód{s{t az
európai uniós h{lózatokba. Legyenek tiszt{ba a sz{llítm{nyoz{st érintő útdíjak
rendszerével, ismerjék az alternatív útvonalakat. Legyenek képesek hatékonyan
47

összehangolni a költségeket a fuvaroz{sra rendelkezésre {lló időt és ezek alapj{n
összehasonlítani a különböző fuvaroz{si módokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1.

Témakörök és elemeik

Közlekedés és gazdas{gföldrajzi ismeretek

11 óra / 11 óra

Európa közlekedésföldrajza
Európa közlekedési h{lózatai, csomópontok
Magyarorsz{g közlekedésföldrajza
Magyarorsz{g közlekedési h{lózatai
Fuvaroz{s környezetre való hat{sa, környezetterhelés
Kombin{lt fuvaroz{si módok – Dunastratégia
[rutov{bbít{si útvonaltervezés

11 óra / 11 óra

Útvonaltervezés jellemző, saj{toss{ga
[rutov{bbít{si alternatív{k (költség, hat{ridő)
Útvonal – optimaliz{l{s
Sz{llít{si tervezés, főbb al{gazati útvonalak
Rakod{si pontok
Térkép és GPS haszn{lata, pozicíókeresés

10 óra / 10 óra

Térképhaszn{lat, térképészeti jelek
A földi helymeghat{roz{s lehetséges módjai
Navig{ciós rendszerek típusai
A GPS rendszer fejlődése
A GPS rendszer és a fuvaroz{st kiszolg{ló egységek informatikai rendszerének
h{lózata
12.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

12.3.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló
módszerek

12.4.
12.5.

A tant{rgy értékelésének módja
A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10036-12 azonosító sz{mú
TERMELÉSI ÉS NAGYKERESKEDELMI
RAKT[ROZ[S
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10036-12 azonosító sz{mú, Termelési és nagykereskedelmi rakt{roz{s
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Anyagmozgató berendezések
működtetése, mérőeszközök
haszn{lata a rakt{rban.

Komissióz{s gyakorlatban

Sz{mítógépes rakt{rir{nyít{s
szoftverei és eszközeinek
haszn{lata

Rakt{roz{s gyakorlata
(gyakorlat)
A veszélyes {ruk, a t{rol{s{nak
szab{lyai

Rakt{ri {rumozgat{s és
készletnyilv{ntart{s bizonylatai

10036-12
Termelési és nagykereskedelmi rakt{roz{s

Komissióz{s folyamata,
eszközrendszere

A rakt{roz{s szerepe a
logisztikai folyamatokban

Rakt{roz{s
(elmélet)

FELADATOK
Ellenőrzi a rakt{rba beérkezett {rukat a megrendelés
és a sz{llítólevél szerint
Eltérés esetén jelentést készít a beszerzési részleg felé
Mennyiségi, minőségi {ru{tvételt végez
Elkülöníti a minőségileg vizsg{landó {rut a
minősítés elvégzéséig
Ellenőrzi a t{roló helyek műszaki {llapot{t
Kezeli a rakt{rir{nyít{s szoftvereit
Kijelöli a beérkezett {ru t{rol{si helyét
Vezeti a készlet-nyilv{ntart{si dokumentumokat
Vezeti a t{roló hely nyilv{ntart{st
Elkészíti a beérkezett megrendelések {rukiszedési
jegyzékeit
Komissióz{si tevékenységet végez
Elkészíti az {rukiad{st kísérő bizonylatokat
Előkészíti a kisz{llítandó {rukat
Anyagmozgató berendezéseket működtet
Betartja/betartatja a készletkezelési ir{nyelveket
Segíti, ellenőrzi a lelt{roz{st, leértékelést, selejtezést
Betartja/betartatja a balesetvédelmi szab{lyokat
Betartja/betartatja a veszélyes {ruk rakt{roz{si
szab{lyait
Ellenőrzi a rakt{r t{jékoztató és figyelmeztető
feliratait
Ellenőrzi a mérőeszközök, mérőberendezések
műszaki {llapot{t, hitelességének lej{rati idejét
Ellenőrzi a tűz és vagyonvédelmi eszközök és
berendezések meglétét, épségét
Javaslatot készít a kötelező karbantart{sok,
hitelesítések elvégzésére
Szeletív hulladékgyűjtést végez a rakt{ri
hulladékokn{l
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Kapcsolatot tart a logisztika m{s területén dolgozó
munkat{rsakkal

x

SZAKMAI ISMERETEK
A rakt{roz{s szerepe a logisztikai folyamatokban
A rakt{roz{s folyamatai
Az {ru{tvétel elj{r{si szab{lyai
A rakt{roz{s sor{n haszn{lt mérőeszközök
T{rol{si módok és alkalmaz{si feltételeik
Rakt{ri anyagmozgat{si feladatok, és eszközeik
A komissióz{s folyamata és eszközrendszere
Rakt{ri {rumozg{sok és a készletnyilv{ntart{s
bizonylatai, és kezelésük
A sz{mítógépes rakt{rir{nyít{s szoftverei és eszközei
A rakt{roz{s munkavédelmi és környezetvédelmi
követelményei
A rakt{r tűzvédelmi követelményei
A T{rolóeszközök ellenőrzésének és
karbantart{s{nak szab{lyai
A veszélyes {ruk t{rol{s{nak szab{lyai

x
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű szöveg értelmezése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Mennyiségérzék
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SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

x

x

Szervezőkészség

x

x

Pontoss{g

x

x

x

x

x
x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség

x

x

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

x

x

Hat{rozotts{g

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
[ttekintőképesség

x

x

x

Kontroll

x

x

x
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x
x

x

13. Rakt{roz{s tant{rgy (elmélet)
32 óra / 32 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A Rakt{roz{s tant{rgy elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
megismerjék a rakt{roz{si alapfeladatokat, legyenek tiszt{ba az {ru beléptetés és
kiléptetés folyamat{val, legyenek képesek betartani és betartatni a rakt{roz{s
szab{lyait, különös tekintettel a veszélyes {rukra. Ismerje és haszn{lja a különböző
mérőeszközöket, mérőberendezéseket, legyenek tiszt{ban a hitelesség fogalm{val.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
13.1.

Témakörök és elemeik

A rakt{roz{s szerepe a logisztikai folyamatokban

8 óra / 8 óra

A rakt{rak fajt{i, jellemzői
A rakt{roz{s folyamatelemei
A rakt{roz{s kock{zata
[ru{tad{s, {ru{tvétel jelentősége
Komissióz{s folyamata, eszközrendszere

8 óra / 8 óra

Komissióz{s fajt{i
Komissióz{s helye az ell{t{si l{ncban
Komissióz{s jelentősége, költséghatékonys{ga
Rakt{ri {rumozgat{s és készletnyilv{ntart{s bizonylatai

8 óra / 8 óra

[rumozgat{s fajt{i
[rumozgat{s eszközei
[rumozgat{s kock{zata
Készletnyilv{ntart{s bizonylatai
Rakt{roz{si elvek, rendszerek
A veszélyes {ruk, a t{rol{s{nak szab{lyai
Hatós{gi ellenőrzés menete
Veszélyes {ruk csoportosít{sa, kezelésének különleges szab{lyai
Veszélyes hulladék kezelésének szab{lyai
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8 óra / 8 óra

Veszélyes {ru dokumentumai
13.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

13.3.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló
módszerek

13.4.

A tant{rgy értékelésének módja

13.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

14. Rakt{roz{s gyakorlata tant{rgy (gyakorlat)
224 óra / 224 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon
megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja:
A Rakt{roz{s tant{rgy gyakorlati oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
elsaj{títs{k a rakt{r-ir{nyít{si szoftverek haszn{lat{t, valamint az okm{nyalapú
{rumozgat{st. Legyenek képesek készletnyilv{ntart{sokat vezetni, illetve b{rmilyen
komissióz{si tevékenységet elvégezni. A készletezéssel kapcsolatos teljes folyamatot
felügyelni, kezelni, lelt{rt készíteni. Alkalmaz{si szinten kell elsaj{títaniuk a
rakt{roz{si hatós{gi előír{sokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
14.1.

Témakörök és elemeik

Sz{mítógépes rakt{rir{nyít{s szoftverei és eszközeinek haszn{lata
112 óra / 112 óra
Rakt{r-ir{nyít{si programok fajt{i
Rakt{roz{s eszközhaszn{lata
Rakt{roz{s inform{ciós rendszerének kapcsolata a teljes logisztikai folyamat
inform{ciós rendszerével
Komissióz{s a gyakorlatban

90 óra / 90 óra

Komissióz{si igények kezelése
Komissiós tevékenység előkészítése, komissióz{si egységek
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Komissióz{s és készletnyilv{ntart{s
Komissióz{s elsz{mol{si folyamata
Anyagmozgató berendezések működtetése, mérőeszközök haszn{lata a rakt{rban
22 óra / 22 óra
Anyagmozgató berendezések fajt{i
Mérőeszközök fajt{i
Mérőeszközök hitelessége, hitelesítése,
Balesetvédelmi előír{sok
14.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

14.3.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló
módszerek

14.4.

A tant{rgy értékelésének módja

14.5.

A tov{bbhalad{s feltételei
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