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LOGISZTIKAI TECHNIKUS 

 Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás 

 Szakma azonosító száma: 5 1041 15 06 

 Belső kód: 0301 

 Képzési idő: 5 év 

 Tanult idegen nyelv: angol vagy német 

Logisztika és szállítmányozás szakmairányban a logisztikai technikus összehangolja, tervezi, 

lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvaro-

zási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén a termeléshez, 

értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és 

az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén 

ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissió-

zás és az expediálás műveleteit. Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó 

fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolít-

ja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. 

Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minő-

ségi szolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, admi-

nisztratív és marketing feladatokat is ellát. 

A régió és Debrecen dinamikusan fejlődő gazdasága igényt tart logisztikai végzettségű tech-

nikus szakemberekre. 

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

logisztikai tervezés eredményességet és hatékonyságot szem előtt tartva. 

FELVÉTELI MÓDJA 

A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi 

és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történe-

lem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból. Maximális pontszám: 50 pont 

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. Pontegyenlőség 

esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt. 
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EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK 

 Debreceni Egyetem Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék  
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SZAKMAIRÁNY: LOGISZTIKA ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 

A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, terve-

zi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuva-

rozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén a termeléshez, 

értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és 

az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén 

ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissió-

zás és az expediálás műveleteit. Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó 

fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolít-

ja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. 

Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minő-

ségi szolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, admi-

nisztratív és marketing feladatokat is ellát. 


