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         Közlekedés és szállítmányozás ágazat 
 
  
  LOGISZTIKAI TECHNIKUS 
  

A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól 

képzett szakemberekre.  

A közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű 

szakképzettség megszerzésével zárul.  

Választható szakmairány: Logisztika és szállítmányozás. 

A logisztikai technikus feladata: 

- a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása,  

- a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása,  

- a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb 

fuvarozási mód kiválasztása,  

- a szerződés megkötése,  

- szükség szerint az útvonal megtervezése, 

- az összetett fuvarozási tevékenység összehangolása, 

- a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatok ellátása. 

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a 

feladatokat; 

 tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban; 

 kezeli a reklamációs eseteket; 

 elvégezi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket; 

 árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez; 

 nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet vé-

gez; 

 kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel; 

 idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül; 

 kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel; 

 elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét; 
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 részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kár-

ügyeket. 

Az ágazatban oktatott szakképesítés megszerzésével a végzett fiatalok a közlekedés és a szál-

lítmányozás különböző területein tudnak elhelyezkedni komplex munkakörökben. A tanulók 

számára lehetőség van a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására is. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, 

a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot. 
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