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A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye, valamint a 2.72.
szakképzési kerettanterv az 54 345 01 logisztikai ügyintéző szakképesítéshez, valamint a XXVI. kereskedelem
ágazathoz alapján.
Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése
54 345 01

Logisztikai ügyintéző

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.
Használható segédeszköz: számológép

Értékelési skála:
81 – 100 pont
71 – 80 pont
61 – 70 pont
51 – 60 pont
0 – 50 pont

5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)
1 (elégtelen)

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%.
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1. feladat
Összesen: 11 pont
Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Jelölje a megfelelő négyzetben
döntését „I” vagy „H” betűvel!
Állítás

I/H

A logisztika az áru, a pénz, a munkaerő és az információ szervezett áramlása a
gazdasági és társadalmi folyamatokban.
A termék átfutási ideje a megrendeléstől a kiszolgáltatásig terjedő idő.
A raktározás a termelési folyamatok közötti rövid idejű statikus állapotot jelenti.
Statikus a komissiózás, ha az „ember megy az áruhoz”.
A gyártmányfa meghatározza, hogy egy adott termék előállításához milyen és
mennyi anyag szükséges.
A raktárirányítás primer információja az utasítás.
A minőség a dolgok lényegét jellemző tulajdonságok összessége.
Az aggregált termelés-tervezés feladata a legalacsonyabb költségen történő
gyártás meghatározása.
A fluktuációs készlet az előre jelzett keresletingadozások kiküszöbölésére
felhalmozott mennyiség.
A szavatosság azt jelenti, hogy az árucikk a vásárlás időpontjában megfelelt a
szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
A rendelési ciklusidő a rendelés feladásától a rendelés beérkezéséig eltelt idő.
2. feladat

Összesen: 21 pont

a.) Az alábbi táblázatban írja le az európai kontinensen kijelölt, Magyarországon is áthaladó
TEN folyosók vonalát az érintett főbb közlekedési csomópontokat is megnevezve!
Részpontszám: 15 pont
IV. folyosóhoz tartozó válasz legalább 6 csomópont megadása esetén 3 pont
V. folyosóhoz tartozó válasz legalább 6 csomópont megadása esetén 3 pont
V/B folyosóhoz tartozó válasz legalább 4 csomópont megadása esetén 2 pont
V/C folyosóhoz tartozó válasz legalább 4 csomópont megadása esetén 2 pont
VII. folyosóhoz tartozó válasz legalább 6 csomópont megadása esetén 3 pont
X. folyosóhoz tartozó válasz legalább 4 csomópont megadása esetén 2 pont
Minden, a megoldási kulcsban megadott csomóponttól eltérő,
de helyes irányba mutató válasz elfogadható,
részpontszám adható,de plusz pontszám nem adható.
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IV.
V.
V/B.
V/C.
VII.
X/B.

b) A mellékelt vaktérképen rajzolja be a táblázatban leírt vonalak magyarországi
szakaszait és a főbb magyarországi csomópontokat!
Részpontszám: 6 pont
Minden helyes irányba berajzolt vonal és az a.) részfeladatban
megadott csomópontok helyes berajzolása 1-1 pont
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3. feladat
Összesen: 26 pont
A megadott adatok alapján oldja meg a következő feladatokat! Számítását
mellékszámításokkal igazolja a megadott helyen!
Két tizedes jegy pontosságig számoljon, a számtani kerekítés figyelembevételével!
Mellékszámítás nélkül az eredmény nem értékelhető.
A. feladat

Részpontszám: 12 pont

Egy termékből az éves felhasználás 32.000 liter. A gazdaságos rendelési tételnagyság
500 liter. Az adott évben 300 munkanap van. A biztonsági készlet mennyisége 250 liter.
Az utánpótlási idő 4 nap.
a.) Határozza meg napi felhasználás szintjét!
Részpontszám: 3 pont

b.) Határozza meg a folyókészlet mennyiségét!
Részpontszám: 3 pont

c.) Határozza meg a jelzőkészlet mennyiségét!
Részpontszám: 3 pont

d.) Határozza meg a rendelések gyakoriságát!
Részpontszám: 3 pont
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B. feladat
Részpontszám: 14 pont
Elemezze egy vállalkozás készletgazdálkodását az alábbi adatok alapján!
Megnevezés
Vásárolt áruk átlagkészlete
Saját termelésű késztermékek
átlagkészlete
Értékesítés nettó árbevétele

Tervezett
20.000 E Ft

Tényleges
24.000 E Ft

50.000 E Ft

53.000 E Ft

1.650.000 E Ft

1.710.000 E Ft

a.) Határozza meg a tervezett forgási sebességet!
Részpontszám: 3 pont

b.) Határozza meg a tényleges forgási sebességet!
Részpontszám: 3 pont

c.) Határozza meg a változást a tervezetthez képest!
Részpontszám: 1 pont

d.) Határozza meg a tervezett forgási időt!
Részpontszám: 3 pont

e.) Határozza meg a tényleges forgási időt!
Részpontszám: 3 pont

f.) Határozza meg a változást a tervezetthez képest!
Részpontszám: 1 pont
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4. feladat
Összesen: 12 pont
Válassza ki az alábbi meghatározások közül és írja a rövidítések mellé azok jelentését!
Vámjogi egyezmény, Nemzetközi Valuta Alap, vasúti fuvarozási egyezmény, INCOTERMS
klauzula, Világkereskedelmi Központ, tengerhajózási egyezmény, INCOTERMS klauzula
kiegészítése, Világbank, magyar központi bank, közúti fuvarozási egyezmény, hajóraklevél,
csomagolási forma, légi fuvarozási egyezmény, légi fuvarlevél, folyami fuvarlevél,
szállítmányozók nemzetközi szövetsége
CFR

………………………………………….

CMR

………………………………………….

IMF

………………………………………….

FAS

………………………………………….

TIR

………………………………………….

FIATA

………………………………………….

MNB

………………………………………….

AWB

………………………………………….

FCA

………………………………………….

FIO

………………………………………….

DDU

………………………………………….

WTC

………………………………………….

5. feladat

Összesen: 5 pont

Jelölje „SZ” betűvel a szállítmányozói illetve „F”betűvel a fuvarozói kötelezettségeket!
………. Feladata a küldemények továbbításához szükséges szerződéseket megkötni
……….

Köteles az árut a rendeltetési helyre eljuttatni és a címzettnek kiszolgáltatni

……….

Felelős az árukárért és a határidő túllépésért

………. Fuvarpiaci szakismereteit értékesíti, eredményfelelősség nélkül
………. Köteles a jó kereskedő gondosságával megbízója érdekében eljárni

T 7/9

T 54 345 01/3

6. feladat
Összesen: 5 pont
Az alábbi kalkulációs séma adatainak felhasználásával adjon ajánlatot észak-amerikai
partnerének DDU Cincinnati paritáson!
USD
a) termelői ár
b) exportcsomagolás költsége
c) szárazföldi fuvarköltség az indulási kikötőig
d) hajóraklevél költsége
e) rakodási költség az indulási kikötőben
f) tengeri fuvarköltség
g) szállítmánybiztosítás költsége
h) kirakás költsége az érkezési kikötőben
i) szárazföldi fuvarköltség a rendeltetési helyig
j) import vám költsége

23.000
500
1.800
100
1.000
3.200
500
1.200
1.800
1.800

Megoldás betűsémával:
Részpontszám: 2 pont

Megoldás számokkal:
Részpontszám: 2 pont

Milyen árat ajánl alkutartalék nélkül?
Részpontszám: 1 pont
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7. feladat
Összesen: 20 pont
Folytassa a meghatározást! (Minden helyes meghatározás 2 pontot ér! Részpontszám
adható!)
a) Nemzeti elbánás azt jelenti, hogy:…………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………...
b) Nemzetközi áruk: ……………………………………………………………………….

c) Fuvarparitás,…………………………………………………………………………….

d) Az INCOTERMS gyakorlatában a teljesítés helye: …………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
e) Egy pontos klauzulák: ……………………………………………………….………….

f) Multimodális klauzulák: ……………………………………………………………….

g) Bánatpénz: ………………………………………………………………………………

h) Disztribútor: az a személy, aki ………………………………………………………….
………………………………………………………………………...…………………
i) A vámérték: …………………………………………………………………………….

j) Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei: ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………
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