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szállítókkal, az általuk nyújtott beszállítási szolgáltatásokat értékeli, amelyek alapján megren-

deli a szükséges terméket, szolgáltatást. A termelési logisztika területén képes biztosítani a ter-

melési folyamatok részére szükséges anyagot, szolgáltatást, ismeri a szükséges műveleteket és 

számításokat. A készletezési logisztika területén ismeri a raktári folyamatokat, részt vesz azok 

működtetésében, együttműködik a raktárirányítás vezetésével. Az elosztási logisztika területén 

ismeri a kiszállítási módozatokat, együttműködik a csomagolási és a kiszállítási tevékenység 

irányítóival. Ismeri a reverz (visszutas) logisztika feladatait, a környezetvédelem által megkö-

vetelt hatékony és biztonságos hulladékfeldolgozás alapelveit. Képes a logisztikai folyamatok 

minőségbiztosítási feladatainak teljesítésére, a vállalat minőségirányítási rendszerében előírta-

kat a saját területén hatékonyan alkalmazza. 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti ál-

lása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: – 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: –  

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: – 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: – 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges 

bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: – 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: –  

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: – 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 400 óra 

7.2 Maximális óraszám: 500 óra 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 
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Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Megismeri a vállalat 

logisztikai rendsze-

rének felépítését, sa-

játosságait. 

Ismeri a 

mikrologisztikai 

rendszerek összetéte-

lét, sajátosságait, 

működési alapjait. 

Magára nézve köte-

lezőnek tartja a lo-

gisztikai rendszer 

felépítésének ismere-

tét, munkája során 

ezen ismeretekre tá-

maszkodva képes 

aktívan tevékeny-

kedni. 

A logisztikai felada-

tok megoldásánál – 

szükség esetén irá-

nyítás mellett – ké-

pes meghozni az el-

várt önálló döntése-

ket. 

Tisztában van az el-

látási lánc fogalmá-

val, szereplőivel és 

saját feladataival az 

ellátási láncban. 

Ismeri munkahelyé-

nek és feladatköré-

nek helyét az ellátási 

láncban, képes a fel-

adatok megoldására.  

Ismeretei és a mun-

kahelyi követelmé-

nyek birtokában ki 

tudja választani az 

adott feladat optimá-

lis megoldási mód-

ját. 

Felelősséget vállal 

az ellátási láncban 

végzett feladatok 

megoldásáért. 

Átlátja a beszerzési 

logisztikai terület fo-

lyamatait, képes a 

beszerzés feladatai-

nak megoldására. 

Ismeri a beszerzés 

követelményeit, kö-

rülményeit és lehető-

ségeit. 

Törekszik a leggaz-

daságosabb beszer-

zési mód kiválasztá-

sára. 

Adatok gyűjtésével, 

rendszerezésével és 

számításaival előse-

gíti a beszállítással 

kapcsolatos döntések 

meghozatalát. 

Beazonosítja a be-

szerzési szükséglete-

ket. 

Ismeri a vállalat mű-

ködésével kapcsola-

tos szükségletek fel-

merülési helyét, az 

adatok gyűjtésének 

módját. 

Alapos anyaggyűjtés 

és összegzés után 

meghatározza a fel-

merült szükséglet 

nagyságát és jellem-

zőit. 

Döntéseket hoz a be-

szerzésben, és fele-

lősséget vállal dönté-

sei helyességéért. 

Kiválasztja a beszer-

zésre kerülő termé-

kek és szolgáltatások 

beszállítóit. 

Ismeri működési te-

rületének beszerzési 

forrásait, lehetősé-

geit. 

A beszerzésben az 

optimális és gazda-

ságos beszállítási 

mód kiválasztására 

törekszik. 

A rendelkezésre álló 

adatok alapján fele-

lősséggel választja ki 

a beszerzésre kerülő 

anyagokat és szol-

gáltatásokat. 

Értékeli a beszállítók 

ajánlatait. 

Ismeri a beszállítók 

súlyozott pontrend-

szer szerinti és költ-

ségarányok alapján 

végzett értékelésé-

nek módszereit. 

A rendelkezésre álló 

adatok felhasználá-

sával számszerűen 

meghatározott sor-

rendet állít fel a po-

tenciális beszállítók 

között. 

Döntéselőkészítő 

szerepben felelőssé-

get vállal adatai és 

számításai helyessé-

géért a beszállító ki-

választásában. 

Meghatározza egy 

adott termék gyártá-

sának vagy beszerzé-

sének (make or buy) 

feltételeit. 

Ismeri a gyártás 

vagy beszerzés gaz-

daságossági összeha-

sonlításának mód-

szereit. 

A „gyártani vagy be-

szerezni” (make or 

buy) kérdés eldönté-

sében a gazdaságo-

sabb megoldást vá-

lasztja. 

Döntéselőkészítő 

szerepben felelőssé-

get vállal számításai 

helyességéért.  
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Meghatározza az 

adott körülmények-

nek megfelelő, gaz-

daságos rendelési té-

telnagyságot. 

Ismeri a gazdaságos 

rendelési tételnagy-

ság, a rendelési és tá-

rolási költség, vala-

mint a rendelési 

készletszint megha-

tározásának módjait.  

Pontos számításaival 

gazdasági előnyöket 

biztosít a megrende-

lés folyamán. 

Önállóan határozza 

meg a gazdaságos 

rendelési mennyisé-

get, és felelősséget 

vállal a számítási he-

lyességéért. 

Képes a termelés lo-

gisztikai feladatainak 

megoldására. 

Ismeri a különböző 

gyártási rendszerek 

és folyamatok jel-

lemzőit. 

Törekszik a gyártási 

folyamatok logiszti-

kai feladatainak 

megoldására. 

Önállóan – szüksé-

ges esetén szakmai 

irányítás és ellenőr-

zés mellett – bizto-

sítja a gyártás logisz-

tikai feladatainak 

megoldását. 

Összegyűjti és doku-

mentálja a gyártási 

folyamatok logiszti-

kai költségeinek ada-

tait, és képes rend-

szerezni azokat. 

Ismeri a termelési 

folyamatok azon lo-

gisztikai adatait, 

amelyek a költség-

elemzéshez szüksé-

gesek. 

Precíz, naprakész 

nyilvántartást vezet a 

logisztikai folyama-

tokról és azok költ-

ségeiről. 

Felelősséget vállal 

az adatok helyessé-

géért. 

Elemzi a gyártóesz-

közök teljes eszköz-

hatékonysági muta-

tóját (OEE). 

Ismeri a 

rendelkezésreállási, 

a minőségi és a telje-

sítménymutató szá-

mítási módjait.  

Az adatok ismereté-

ben meghatározza a 

termelőeszköz teljes 

eszközhatékonysági 

mutatóját. 

A számítások alap-

ján, a logisztika esz-

közeit felhasználva, 

önállóan javasol 

megoldást az esz-

közhatékonyság nö-

velésére. 

A gyártási megren-

deléseket különböző 

módszerek szerint 

ütemezi. 

Ismeri az egy vagy 

két folyamatban tör-

ténő gyártás esetén a 

gyártásütemezés 

módszereit (legrövi-

debb munkaidő vagy 

legszűkebb határidő 

prioritások, kritikus 

hányad és Johnson-

szabály alapján). 

A gyártási idők is-

meretében meghatá-

rozza az optimális 

gyártási sorrendet. 

A különböző gyár-

tásütemezési mód-

szerek alapján önál-

lóan képes dönteni a 

gyártás ütemezésé-

ről. 

Megoldja a Just In 

Time rendszerű ter-

melési folyamat lo-

gisztikai feladatait. 

Ismeri a Just In Time 

rendszer logisztikai 

feladatait. 

Gyors és hatékony 

munkát végez, azon-

nali döntéseket hoz. 

Önállóan dönt a vá-

ratlan helyzetekben. 

Megszervezi és irá-

nyítja a kanban rend-

szer folyamatait. 

Ismeri a kanban 

rendszer technoló-

giai eszközeit és lo-

gisztikai módszereit. 

Alkalmazza a kanban 

rendszer technológiai 

elemeit a logisztikai 

folyamatokban. 

Önálló döntéseket 

hoz a kanban rend-

szer alkalmazásában. 

Megtervezi a terme-

lési folyamat anyag-

szükségletét. 

Ismeri a termelési 

folyamat anyagszük-

ségletének meghatá-

rozásához szükséges 

A termelési adatok 

birtokában pontos 

számításokat végez a 

beszerzések üteme-

zéséről. 

Pontos számításaival 

biztosítja a beszer-

zést a termelés biz-

tonságos fenntartásá-

hoz. 
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tervezési módszere-

ket (MRP). 

Készletgazdálkodást 

végez. Nyilvántartja 

a különböző 

anyagnemek készlet-

nagyságát. 

Ismeri a készletgaz-

dálkodás elméletét, a 

készletezési model-

lek típusait, a forgási 

idő és a sebesség 

számítási módját 

kronologikus átlag-

gal. 

A raktárvezetővel 

együttműködve el-

végzi a készletek 

nyilvántartását és a 

velük kapcsolatos 

számításokat. 

Felelősséget vállal 

az adatok pontossá-

gáért, aktualitásáért. 

Termeléssel, 

munkaerőszükséglett

el kapcsolatos szá-

mításokat végez. 

Ismeri a termelés 

főbb jellemzőinek 

(maximális kibocsá-

tás, termelési ciklus-

idő) és munkaerő 

szükségletének szá-

mítási műveleteit. 

A termelés adatainak 

ismeretében megha-

tározza a termelési 

folyamathoz szüksé-

ges munkaerő nagy-

ságát. 

Számításával bizto-

sítja, hogy az opti-

mális létszámú mun-

kaerő vegyen részt a 

termelési folyamat-

ban. 

Részt vesz a készlet-

értékelési számítá-

sokban. 

Ismeri a készletérté-

kelés FIFO-, LIFO- 

és HIFO-elv szerinti 

módszerét. 

Tárolja és rendsze-

rezi a készletértéke-

léshez szükségesek 

adatokat. 

Önállóan gyűjti és 

rendszerezi a szüksé-

ges adatokat. 

Részt vesz az elosz-

tási logisztikai fel-

adatok megtervezé-

sében. 

Ismeri a kiszállítás 

közúti, vasúti, fo-

lyami, tengeri és légi 

módozatainak jel-

lemzőit és követel-

ményeit. 

A kiszállítandó áru 

ismeretében segítsé-

get nyújt a kiszállí-

tást szervező részére 

az optimális módo-

zat kiválasztásához. 

A kiszállítást szer-

vező rendelkezésére 

bocsátja a szükséges 

adatokat. 

Elosztási logisztikai 

feladatokat és számí-

tásokat végez. 

Ismeri az elosztási 

logisztika elméletét. 

Figyelembe veszi a 

megrendelők igé-

nyeit a logisztikai 

feladatok megoldá-

sánál. 

Önálló döntéseket 

hoz az elosztási fo-

lyamatban. 

Elosztási szükséglet-

tervezést végez. 

A rendelkezésre álló 

adatok alapján meg-

határozza a szükség-

leteket, majd adato-

kat szolgáltat a gyár-

tástervezéshez. El-

osztási szükségletter-

vezési feladatot old 

meg (DRP). 

Adatokat gyűjt az el-

osztási folyamatok 

tervezéséhez. 

Pontos számítással 

határozza meg az el-

osztási szükségletet. 

Megtervezi az áruel-

osztási körjáratok út-

vonalát.  

Ismeri az áruelosz-

tási körjárat legrövi-

debb útvonalának 

meghatározásához 

szükséges módszere-

ket. 

Optimalizálja az áru-

elosztási körjárat ál-

tal bejárandó pontok 

közötti útvonalat. 

Önállóan határozza 

meg az áruelosztási 

körjárat legrövidebb 

útvonalát. 

Részt vesz a reverz 

(visszautas) logiszti-

kai folyamatokban. 

Ismeri a reverz lo-

gisztika feladatait, 

környezetvédelmi és 

Szervezi és végre-

hajtja az újrahaszno-

sítás (recycling) és 

Munkáját a környe-

zetvédelmi utasítá-



6/9 

gazdasági jelentősé-

gét. 

az újrafelhasználás 

(reuse) műveleteit. 

sok és a gazdaságos-

sági szempontok fi-

gyelembevételével 

végzi. 

Tevékenysége során 

alkalmazza a vállalat 

minőségirányítási 

rendszerében előírta-

kat. 

Ismeri a minőségirá-

nyítás különböző 

rendszereit, azok cél-

ját, jellemzőit és 

módszereit. 

Elkötelezett a minő-

ségcélok megvalósí-

tásában. 

Munkáját a minőség-

gel kapcsolatos uta-

sítások betartásával 

végzi. 

Teljesíti a logisztikai 

folyamatok minőség-

biztosítási feladatait. 

A logisztikai szol-

gáltatások minőségi 

mutatóival kapcsola-

tos, alapvető statisz-

tikai számításokat 

végez. 

Ismeri a minőséggel 

kapcsolatos alapvető 

fogalmakat és sta-

tisztikai számításo-

kat: 

selejtszázalék, átla-

gos selejtszázalék, 

átlagos minőségi ka-

tegória (ÁMK), átla-

gos minőségi együtt-

ható (ÁME), minő-

ségi hibaarány és tel-

jesítmény meghatá-

rozása, a kiszolgálási 

színvonallal kapcso-

latos mutatók számí-

tása: szállítási pon-

tosság mutatója, 

visszaküldött áruk 

aránya, rugalmassági 

mutató meghatáro-

zása.  

Munkájában törek-

szik a minőséggel 

kapcsolatos számítá-

sokkal meghatáro-

zott mutatók javítá-

sára. 

A statisztikai számí-

tások eredményét al-

kalmazva törekszik a 

minőségi mutatók ja-

vítására. 

 

8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci rele-

vanciája): 

A logisztika a nemzetgazdaság minden területén fontos szerepet játszik. Hatékony működése 

elengedhetetlen a versenyképesség javításában, a termelés volumenének emelésében, a keres-

kedelem gyors és pontos lebonyolításában. A logisztikai munkatársak nagyon széles spektrumú 

területen dolgoznak, gazdasági áganként eltérő követelményekkel és feltételekkel. A vállalatok 

főtevékenységének mindenoldalú logisztikai biztosításával hozzájárulnak a vállalat sikeres mű-

ködéséhez, hiányuk vagy nem elégséges szintű működésük jelentős gazdasági hátrányt okozhat. 

A logisztikus a munkaerő-piacon keresett szakember. 


