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A 29/2016 (VIII. 26.) NGM valamint a 25/2017. (VIII.31.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye
alapján.

Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése
54 841 11

Logisztikai és szállítmányozási 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
Szótár használata nem megengedett!

Értékelési skála:
89 – 110 pont
78 – 88 pont
67 – 77 pont
56 – 66 pont
0 – 55 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
Logisztikai ismeretek - Igaz-Hamis állítások

Összesen: 20 pont

Döntse el az alábbi állításokról, hogy melyek az igazak és melyek a hamisak! Döntését a
megfelelő betűvel – I (igaz) vagy H (hamis) – jelölje az üres cellában! Minden állítását
indokolja!
A logisztikát a rendszerszemlélet jellemzi.
Indoklás:

A tervezett készlet biztosítja a váratlan eseményekre való felkészülést.
Indoklás:

A Kanban kártyát push típusú anyagellátási rendszerben alkalmazzák.
Indoklás:

Az értékesítési disztribúciós központokat a nemzetközi piacra dolgozó cégek
azokban az országokban létesítik, ahol a termékeiket forgalmazzák.
Indoklás:

A termeléstervezés meghatározza a végső termelési sorozatnagyságot, és
pontosan megadja a termelésre kerülő mennyiségeket.
Indoklás:
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A termékfelelősség a gyártó felelőssége a termék hibás működéséért.
Indoklás:

A halszálka diagram azt mutatja meg, hogy a következmények 80%-a az okok
20%-ára vezethető vissza.
Indoklás:

A logisztikai kontrolling elemzést és ellenőrzést szolgáló döntéstámogató
rendszer.
Indoklás:

A minőségirányítási rendszer hatékony működésének ellenőrzését, valamint
folyamatos javítását külső független szervezetek végzik.
Indoklás:

A mikrologisztikai rendszer egy gazdasági szervezeten belül helyezkedik el.
Indoklás:
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2. feladat
Összesen: 14 pont
Készletelemzési feladatok ABC analízis, illetve a készletmozgások figyelembe vételével
Egy mikrovállalkozás 12 különböző terméket tart készleten. A termékeket az ABC
analízis segítségével az éves felhasználási érték alapján három csoportba kell sorolni:
 „A” csoportba a termékek 25%-a
 „B” csoportba a termékek 25%-a
 „C” csoportba a termékek 50%-a fog tartozni.
A vállalkozás készlet adatait az alábbi táblázat tartalmazza.
Termékkód
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

Beszerzési ár
(Ft)
1 200
415
18 340
98
540
795
8 300
14 120
24
140
550
7 620

Éves felhasználás
(db)
135
723
41
5 407
1 831
42
81
228
63
9 340
384
12

a) Határozza meg a beszerzési ár és az éves felhasználási mennyiség alapján az éves
felhasználás értékét Ft-ban!
Termékkód
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

Beszerzési
ár (Ft)
1 200
415
18 340
98
540
795
8 300
14 120
24
140
550
7 620

Éves
felhasználás (db)
135
723
41
5 407
1 831
42
81
228
63
9 340
384
12
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b) Rendezze a termékeket sorba az éves felhasználás értéke alapján!
c) Határozza meg az éves felhasználás értékének %-os megoszlását! 2 tizedes jegyre
kerekítsen!
d) A kiszámított értékek alapján sorolja ABC csoportba a termékeket!

Termékkód

Éves
felhasználás
értéke (Ft)

Éves felhasználás értékének
%-os megoszlása

Csoport

ÖSSZESEN:
e) Határozza meg, hogy az egyes csoportok az éves felhasználás tükrében hány %-ot
tesznek ki! 2 tizedes jegyre kerekítsen! Mellékszámításait tüntesse fel, mert
anélkül az eredmény nem értékelhető!
A csoport:

B csoport:

C csoport:
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Összesen: 15 pont

3. feladat
A logisztikai minőség mérése

Főnökétől azt a feladatot kapja, hogy elemezze a logisztikai teljesítményeket, és értékelje
az egyes tevékenységek minőségét! A vizsgálat sarokpontjai a megrendelések
felvételének és teljesítésének pontossága, a szállítási pontosság és a rugalmasság.
a) A vállalkozás az elmúlt 12 hétben átlagban napi 21 megrendelést teljesített.
A rendelések felvételének pontatlansága átlagban hetente két esetben fordult elő.
Mekkora a rendelés felvételének pontossági mutatója?
Heti 5 munkanappal számoljon, az eredményt %-ban kifejezve, 2 tizedesjegy
pontossággal határozza meg! Mellékszámításait tüntesse fel, mert anélkül az
eredmény nem értékelhető!
A munkanapok száma:

Az összes megrendelés száma:

A pontatlanul felvett megrendelések száma:

A megrendelés pontossági mutatója:

b) Határozza meg a ma reggel beérkezett megrendelés teljesítésének idejét!
A teljesítés 3 szakaszból áll:
 a megrendelés fogadásának és feldolgozásának ideje: 0,3 óra
 a megrendelt áru komissiózásának az ideje: 1,25 óra/rakodólap
 a megrendelt áru expediálásának ideje: 0,8 óra/rakodólap
A megrendelés beérkezésének ideje: 8:50. A megrendelés 2 rakodólapnyi árura
vonatkozott. Az áru komissiózását 1 munkatárs végzi. Amint a komissiózás kész,
az expediálást egy másik munkatárs fogja elvégezni. Az alábbi táblázat adatainak
kitöltésével határozza meg, hogy a két rakodólap mikor lesz készen a
kiszállításra!
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megnevezése

időtartama megkezdésének befejezésének
(perc)
időpontja
időpontja

A megrendelés fogadása
és feldolgozása
az 1. rakodólap
komissiózása
a 2. rakodólap
komissiózása
az 1. rakodólap
expediálása
a 2. rakodólap
expediálása

8:50

c) A vállalkozás 200 munkanap alatt 2873 kiszállítást teljesített. Késedelmes
szállítás átlagban minden héten háromszor fordult elő.
Mekkora a vállalkozás szállítási pontossági mutatója?
Heti 5 munkanappal számoljon, az eredményt %-ban kifejezve, 2 tizedesjegy
pontossággal határozza meg! Mellékszámításait tüntesse fel, mert anélkül az
eredmény nem értékelhető!
Hetek száma:

Késedelmes szállítások száma:

Pontos szállítások száma:

A szállítási pontosság mutatója:

d) A vállalkozás megrendelői az elmúlt évben megrendeléseiket az alábbiak szerint
módosították:
 határidő módosítás kértek: 53 esetben
 mennyiségi módosítást kértek: 95 esetben
A vállalkozás a kért módosításokat az alábbiak szerint tudta teljesíteni:
 határidő módosítást teljesített: 39 esetben
 mennyiségi módosítást teljesített: 68 esetben
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Mekkora a vállalkozás egyesített rugalmassági mutatója? Az eredményt %-ban
kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal határozza meg! Mellékszámításait tüntesse fel, mert
anélkül az eredmény nem értékelhető!

4. feladat
Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai

Összesen 10 pont

Egy kiskereskedelmi egység több beszállítótól szerzi be termékeit. Az előzetes szűrés
alapján 2 beszállító maradt versenyben. Az alábbi adatok alapján értékelje a két
beszállítót a súlyozott pontrendszer módszerének segítségével!
Mellékszámításait az alábbi táblázatban vezesse le! Mellékszámítás nélkül a megoldás
érvénytelen! Az eredményt 2 tizedesjegy pontossággal határozza meg!
Minősítési szempontok:
- minőség
- szállítási pontosság
- ár
- rugalmasság

40%,
30%,
20%,
10%.

„A” beszállító:
 500 beszállításból 40 minőségi hibás volt,
 500 beszállításból 80 nem érkezett meg időben,
 az általa számlázott ár: 6 000 Ft/egységcsomag,
 rendkívüli + 100 beszállításból 30 beszállítást tud teljesíteni azonnal, ha
szükséges.
„B” beszállító:
 300 beszállításból 25 minőségi hibás volt,
 300 beszállításból 60 nem érkezett meg időben,
 az általa számlázott ár: 5 000 Ft/egységcsomag,
 rendkívüli + 100 beszállításból 50 beszállítást tud teljesíteni azonnal, ha
szükséges.
Válassza ki a megfelelő beszállítót, és indokolja szöveges formában is a döntését!
Megfelelő beszállító: ………………………..
Indoklás:
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„A” beszállító
Szempont

Súlyozás

Minőség

40%

Pontosság

30%

Ár

20%

Rugalmasság

10%

Értékelés %

100%

Mellékszámítás

„B” beszállító
%

Mellékszámítás

%

Összesen: 16 pont

5. feladat
TEN hálózat és hazai szakaszai

a) Az alábbi vaktérképen rajzolja be a Magyarországon áthaladó (közúti) Helsinki
folyosókat, valamint a magyarországi TEN-T hálózat fő vonalait!
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b) Az alábbi táblázat üres celláiba írja be az adott folyosó fő közlekedési
útvonalainak számozását (autópályák és autóutak), valamint az általuk érintett
magyarországi határátkelőket!
Folyosók

Fő közlekedési utak

Érintett határátkelők

IV.
V.
V/B.
V/C.
X/B.
Összesen: 10 pont

6. feladat
Külkereskedelmi ismeretek

Párosítsa össze az alábbi meghatározásokat a hozzá tartozó fogalmakkal!
A nemzeti valuta egységének egy másik ország pénzegységében
kifejezett ára.
Olyan üzleti tevékenység, melynek egyik résztvevője belföldi,
másik résztvevője Közösségen kívüli (harmadik országbeli)
külföldi.
A viszonteladó a külföldön vásárolt árut változatlan formában
egy másik külföldi országban értékesíti.
Az a földrajzi pont, ameddig az eladó kötelezettségei és költségei
fennállnak.
Vagyoni jogot (tulajdonjogot) megtestesítő forgalomképes okirat.
A bank fizetési ígérete, melynek feltétele, hogy az előírásoknak
megfelelő okmányokat az eladó benyújtsa.
Pénzhelyettesítő fizetési eszköz.
Az árutovábbítással kapcsolatos költségek és
megoszlásának szabályozása eladó és vevő között.

kockázatok

Az árutovábbítás veszélyeiből eredő kockázatok fedezete.
Árképző és terelő hatású, adó formájában alkalmazott gazdasági
és kereskedelempolitikai eszköz.
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Reexport

Külkereskedelmi
ügylet

Incoterms

Valutaárfolyam Szállítmánybiztosítás Fuvarparitás

Vám

Okmányos
meghitelezés

Csekk

Értékpapír
Összesen: 11 pont

7. feladat
Szakmai idegen nyelv alkalmazása

Határozza meg az Ön által tanult idegen nyelven az alábbi szakmai kifejezéseket!
(Szótár használata nincs engedélyezve!) A szürke cellákba ne írjon!
Fuvardíj

Határidő

Vámkezelés

Számla

Visszaigazolás

Fuvarlevél

Csomagolás

Átrakodás

Megbízás

Biztosítás

Címzett
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Összesen: 4 pont

8. feladat
Okmánykezelés
Írja be az üres szürke cellákba az alábbi dokumentumok megnevezését!
a)
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b)

T 13/15

T 54 841 11/1/1

c)
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d)
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