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Szakértő szignója: __________ 

 

1. Alapadatok 

A képzési és kimeneti követelmények és a programtanterv alapján szervezhető részszakmára felkészítő szakmai 
oktatás: 

1.1. A részszakma megnevezése: RAKTÁROS 

1.2. 
A szakma megnevezése, melyhez kapcsolódik a 
részszakma: 

Logisztikai technikus 

1.3. 
A szakma azonosító száma, melyhez 
kapcsolódik a részszakma: 

5 1041 15 06 

1.4. Ágazat megnevezése: Kereskedelem 

1.5. 
A részszakma besorolása az Európai Képesítési 
Keretrendszer (EKKR) szerinti szint: 

3 

1.6. 
A részszakma besorolása a Magyar Képesítési 
Keretrendszer (MKKR) szerint szint: 

3 

1.7. 
A részszakma besorolása a Digitális 
Kompetencia Keretrendszer szerinti szint: 

2 

1.8. 
A részszakma legjellemzőbb FEOR száma és 
megnevezése: 

7530 Raktárkezelő 

1.10. 

A képzés célja: 

A képzés célja, hogy a képzést elvégző és a független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakképesítő vizsgát 
teljesítő személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének ellátásához szükséges. 
A raktáros a telephelyeken és raktárakban ellenőrzi és koordinálja a raktárban folyó munkákat. Gondoskodik az új 
termékek felcímkézéséről, az áruk áthelyezéséről, csoportosításáról stb. Közreműködik a készletezési és leltározási 
folyamatokban, a nyilvántartási és információs rendszer működtetésében, valamint az anyagok szakszerű 
tárolásának megszervezésében és az anyag- és áruszállítás irányításában. Raktározás területén segíti és szakmai 
vezetője irányításával ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a 
komissiózás és az expediálás műveleteit. Kezeli a kézi árumozgató eszközöket, a raktári szoftvereket és kapcsolódó 
egységeiket (pl. vonalkódleolvasót használ). 

1.11. 

A képzés célcsoportja: 

Vezetői döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és / vagy a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró 
személyek, továbbá az állami munkaerőpiaci támogatási programokban résztvevők, vagy valamilyen uniós 
támogatási formában részesülő személyek. 
A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési 
programmal elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé. 

1.12 A részszakma szakmai kimeneti követelményei: 

S.sz.: Készségek, képességek: Ismeretek: 
Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök: 
Önállóság és felelősség 

mértéke: 

1 Felcímkézi és zárolja a hibás 
árut, azt külön raktárhelyre 

teszi. 

Felismeri a hibás 
termékek jellemzőit, 

legyen az műszaki 
termék vagy élelmiszer. 

Elkötelezett a minőségi 
termékek iránt, így 
törekszik a vállalat 

érdekében a pontos 
minőségellenőrzésre. 

Önállóan kezeli a 
termékeket és a 

minőségi áruátvételhez 
kapcsolódó szabályokat 

betartja. 

2 Átrakja az árut raktáron belül 
(pl. az elhelyezés 

racionalizálása érdekében vagy 
szavatossági szempontok 

miatt). 

Ismeri a raktáron belüli 
különböző tárolási 
módokat és azok 
alkalmazásának 

alapelveit. 

Elfogadja a munkájával 
kapcsolatos 

észrevételeket, a javító 
szándékú 

megjegyzéseket 
értékeli. 

Munkatársaival 
egyeztetve megoldja a 

termékek 
elhelyezésének 
racionalizálását. 

3 Képes megadott szempontok, 
előírások szerint különböző 

termékeket kezelni. (pl. 
felhasználás vagy nagyság 

szerint). 

A termékek tárolási 
jellemzői alapján 

csoportosítja azokat a 
megadott szempontok, 

előírások szerint. 

Tiszteletben tartja a 
termékek kezelésével 

kapcsolatos előírásokat. 

Szakmai utasítás alapján 
pontosan végzi a 

termékek kezelését. 



 Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft. 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 16. Adószám: 11601069-1-07 

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5. 2.emelet 
Engedélyszám: E/2020/000090, Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/002788 

Szakmai program részét képező Képzési program: RAKTÁROS  

  

 
3 

Szakértő szignója: __________ 

 

4 Elkülöníti a minőségileg 
vizsgálandó árut a minősítés 

elvégzéséig. 

Ismeri az egyes 
termékcsoportok 

jellemzőit és kezelési 
szabályait. 

Törekszik a minőségi 
munkavégzésre, 

munkájára szakmailag 
igényes. 

Önállóan, segítség nélkül 
kezeli az ellenőrzés 

során felmerülő 
problémákat. 

5 Részt vesz a selejtezésben és 
vezeti a szükséges 
dokumentumokat. 

Ismeri a selejtezés 
célját, folyamatát és a 

tevékenység során 
alkalmazott 

dokumentumtípusokat. 

Tiszteletben tartja a 
selejtezési előírásokat. 

Vezetője irányításával 
ellátja a selejtezési 

feladatokat, betartja a 
selejtezési szabályokat. 

6 Eseti megrendelésnél egyedi 
igény szerinti kiszerelésbe 

csomagolja az árut. 

Ismeri a fogyasztói, a 
gyűjtő és a szállítói 
csomagolás közötti 

különbségeket. 

Értékként tekint a 
vállalat termékeire, így 
fontos számára, hogy a 
csomagolás megfelelő 
védelmet biztosítson a 

termék számára. 

Szakmai vezetője 
utasítására önállóan 
végzi a csomagolást, 

szükség esetén a 
meghatározott 

csomagolásra alkalmas 
gép segítségével (pl.: 

zsugorfóliázó) 

7 Sérült csomagolású árut 
újracsomagol. 

Felismeri a hibátlan 
csomagolás jellemzőit. 

Munkájára szakmailag 
igényes, pontosan és 

egyértelműen 
fogalmazza meg a 
tevékenységekhez 

kapcsolódó feladatokat. 

Önállóan, segítség nélkül 
kezeli a felmerülő 

problémákat. 

8 Méri az áru mennyiségét a 
megfelelő mérőeszközzel (pl. 

mérleggel, mérőszalaggal) 

Ismeri a mérőeszközök 
alkalmazásának módját, 

a bruttó és nettó súly 
szerinti mérlegelést. 

Elfogadja és alkalmazza 
a mérőeszközökre 

vonatkozó előírásokat. 

Önállóan végzi a rábízott 
mérési feladatokat. 

9 Beazonosítja a 
nyilvántartásban nem szereplő, 

fellelt árut. 

Kiválasztja a megfelelő 
nyilvántartást az áruk 

azonosításához. 

Törekszik a precíz 
munkavégzésre. 

Önállóan végzi a rábízott 
azonosítási feladatot. 

10 Ellenőrzi a betárolt anyagok 
raktárhelyeinek állapotát. 

Alkalmazói szinten 
ismeri a 

tevékenységéhez 
szükséges 

munkavédelmi, 
előírásokat, illetve a 

raktári tiltó, 
figyelmeztető és 

tájékoztató táblákat. 

Elkötelezett a 
biztonságos 

munkavégzés mellett, 
így ügyel arra, hogy a 

tárolóhelyek terhelése 
ne haladja meg a 

határértéket. 

Felelősséget vállal 
önmaga és munkatársai 

biztonságáért. 

11 Címkézi és feliratozza a 
becsomagolt árut 

(megnevezés, cikkszám, 
darabszám, dátum) 

Ismeri a raktáron belül 
alkalmazott címkézési 

eljárásokat, 
vonalkódokat. 

Elfogadja a termékekkel 
kapcsolatos 

cégspecifikus 
jelöléseket, és törekszik 
a kötelező információk 

feltüntetésre. 

Szakmai utasítás alapján 
ellátja a címkézési 

feladatokat. 

12 Ellenőrzi a raktár tájékoztató és 
figyelmeztető feliratait (pl. 

tűzveszélyesség, 
balesetveszély, 

polcterhelhetőség) 

Alkalmazói szinten 
ismeri a 

tevékenységéhez 
szükséges 

munkavédelmi, 
tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 
előírásokat. 

Elkötelezett a 
biztonságos 

munkavégzés mellett. 

Betartja/betartatja a 
balesetek megelőzésére 

irányuló szabályokat, 
baleset esetén az 
előírások szerint 

intézkedik 

13 Ellenőrzi a mérőeszközök, 
mérőberendezések (pl. mérleg, 

kaliber, mérőszalag) műszaki 

Meghatározza, hogy 
milyen mérőeszközt kell 
használnia az áruátvétel 

Elfogadja és alkalmazza 
a mérőeszközökre 

vonatkozó előírásokat. 

Önállóan végzi a rábízott 
mérési feladatokat. 
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Szakértő szignója: __________ 

 

állapotát, mérőeszközök 
hitelességének lejárati idejét. 

során és ismeri annak 
használatát. 

14 Ellenőrzi a betároláshoz 
szükséges bizonylatokat. 

Felhasználói szinten 
ismeri az egyes 

bizonylatok szakmai 
tartalmát, kiválasztja az 

egyes 
munkafolyamathoz 

kapcsolódó 
információkat. 

Törekszik a kiváló, 
minőségi 

munkavégzésre és a 
bizonylatok szakszerű, 

pontos kitöltésére. 

Felelősséggel végzi a 
rábízott feladatainak 
irányítását, önállóan 
elkészíti a szükséges 
dokumentációkat. 

15 Elkészíti az árukiadást kísérő 
bizonylatokat (pl. raktárkivételi 

jegy, szállítólevél) 

Az egyes bizonylatok 
szakmai tartalmát 

ismeri, kiválasztja az 
egyes 

munkafolyamathoz 
kapcsolódó 

információkat. 

Törekszik a bizonylatok 
szakszerű, pontos 

kitöltésére. 

Képes az önellenőrzésre 
a dokumentáció 

elkészítése során. 

 

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

2.1. Iskolai végzettség: 
alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program 
elvégzése 

2.2. Szakmai végzettség: - 

2.3. Szakmai gyakorlat: - 

2.4 Pályaalkalmassági: - 

2.5. Egészségügyi alkalmasság: - 

2.6. Felnőttképzési szerződés: Szükséges (2013. évi LXXVII. törvény 13. § alapján) 

2.7. 
Képzésben részt vevő személyes 
adatainak megadása: 

Szükséges (2013. évi LXXVII. törvény 21. § alapján) 

2.8. Egyéb feltételek: - előzetes tudás beszámítása lehetséges 

 

3. Tervezett képzési idő 

3.1. A képzés óraszáma: 200 óra 

3.2. Megengedett hiányzás mértéke: 

Maximum a kontaktórák 30 %-a 
(Amennyiben a képzésben résztvevő meghaladja a képzési 
programban meghatározott megengedett hiányzás mértékét, a 
felnőttképzési szerződés azonnali hatállyal felmondható)  

3.3. A részvétel követésének módja: 

A képzésben résztvevők által aláírt jelenléti ív minden képzési 
alkalommal és a képzésben résztvevők hiányzásait dokumentáló 
haladási napló vezetése. 
Online órák esetén az oktató által vezetett dokumentum: jelenléti ív, 
haladási napló 
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Szakértő szignója: __________ 

 

4. Tananyagegységek 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése1: Óraszáma: 

4.1 Raktározási alapok 
100 óra 

4.2 Raktári tárolás és anyagmozgatás 
100 óra 

 

  

 
1 A sorok száma bővíthető. 
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Szakértő szignója: __________ 

 

4.1. Tananyagegység2 

4.1.1. Megnevezése3: Raktározási alapok 

4.1.2. Célja: 

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen 
mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének ellátásához 
szükséges. 
A képzés tananyagegységének a célja, hogy a képzésben résztvevők 
megismerjék a raktározás feladatát, funkcióit, a megrendelések 
teljesítésének feladatait, tisztában legyenek azokkal a 
követelményekkel, amelyek a normál és a speciális áruk kezelésével, 
raktározásával kapcsolatosak, megismerjék és kezelni tudják az 
áruazonosító és -követő rendszereket. 

4.1.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

Kontaktóra – hagyományos tanóra és valós idejű online óra 
Önálló felkészülés  
(Frontális-, egyéni- és csoportmunka) 

4.1.4. 
Megvalósítása során alkalmazott képzési 
módszerek: 

Előadás, Online előadás, magyarázat, szemléltetés, gyakorlat, 
megbeszélés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, önálló 
tanulás 

4.1.5. Óraszáma4: 

100 óra 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

4.1.6. Beszámítható óraszáma5: 
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazhatóak a távoktatás 
módszertani elemei, melyre a tananyagegység óraszámának 
maximum 50 százalékáig van lehetőség. 

4.1.7 Megszerezhető kompetenciák és képzési részek (a tananyagegység tartalma): 

S.sz.: 
Készségek, 

képességek: 
Ismeretek: 

Elvárt 
viselkedésmódok, 

attitűdök: 

Önállóság és 
felelősség mértéke: 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

1 Ellenőrzi a raktárba 
beérkezett árukhoz 

csatolt 
dokumentációt. 

Az áruátvételi 
folyamat 

lépéseinek és 
okmányainak 

ismerete 

Teljesen önállóan Problémafelismerés 
Problémamegoldás 

Felelősségtudat 
Határozottság 

Precizitás 
Kreativitás 

Szabálykövetés, 
biztonságra törek-vés 

a vállalati 
elektronikus 
rendszerek, 

áruazonosító 
rendszerek és 

számítógép 
használatakor 

 

2 Mennyiségi és mi-
nőségi áruátvételt 

végez. 

A mennyiségi és 
minőségi áruátvétel 

módszereinek és 
szabályainak 

ismerete 

Teljesen önállóan  

3 Ellenőrzi a tároló-
helyek műszaki 

állapotát. 

Az elhelyezési, 
tárolási szabályok 

ismerete 

Teljesen önállóan Információ 
keresése, gyűjtése, 

feldolgozása, 
értékelése és 

alkalmazása az 
internet és digitális 
eszközök segítségé-

vel 

4 Számítógépen 
rögzíti a raktári 

Ügyviteli szoftverek 
ismerete, kezelése 

Teljesen önállóan Raktárkezelési és 
raktárirányítási 

 
2 A Tananyagegységeket bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő. 
3 Megegyezik a 4.1. pontban megadott megnevezéssel 
4 Megegyezik a 4.1. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával. 
5 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns 
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Szakértő szignója: __________ 

 

folyamat 
információit és 

adatait. 

szoftverek, internet 
használata 

5 Komissiózási 
tevékenységet 

végez. 

A komissiózás 
típusainak, 

műveleteinek 
ismerete 

Teljesen önállóan Elektronikus 
kommunikáció. 

Raktárkezelési és 
raktárirányítási 

szoftverek 
használata 

6 Előkészíti a 
kiszállítandó árukat. 

Az expediálás 
műveleteinek, 

bizonylatainak, a 
csomagolás 

szerepének, az 
áruazonosítási és 

árukövető 
rendszerek 
ismerete 

Teljesen önállóan Elektronikus 
kommunikáció. 

Raktárkezelési és 
raktárirányítási 

szoftverek 
használata 
Vonalkód 

létrehozása 

7 Részt vesz a 
leltározási, 

leértékelési, 
selejtezési 

folyamatokban. 

A leltározás, leérté-
kelés, selejtezés 

szabályainak 
ismerete 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Információ 
keresése, gyűjtése, 

feldolgozása, 
értékelése és 

digitalizálása az 
internet és digitális 
eszközök segítségé-

vel 
Szövegszerkesztő, 
raktárkezelési és 
raktárirányítási 

szoftverek 
használata 

8 Elektronikusan 
azonosítja az árut. 

Az áruazonosítás 
rendszereinek, 

eszközeinek 
ismerete 

Teljesen önállóan Vonalkód, QR-kód, 
RFID olvasása 

4.1.8 
A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése, 
(óra)száma és tartalmi elemei: 

1. 

Megtanítandó és 
elsajátítandó témakör 
megnevezése, (óra)száma: 

Raktárak helye, szerepe 
 
24 óra 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése és tartalmi 
elemei: 

- A nemzetgazdaság fogalma, jellemzői 
- Raktárak nemzetgazdasági ágak szerinti csoportosítása 
- Raktárak csoportosítása építészeti jellemzők és tulajdonviszonyok 

alapján 
- Az ellátási lánc fogalma, területei, jellemzői, elemei 
- A raktározás helye az ellátási láncban 
- A raktár fogalma, típusai 
- A raktárakkal szembeni elvárások, követelmények 
- A raktárak funkcionális és térbeli elhelyezkedése 
- Kihelyezett raktárak elhelyezkedése, feladatai 
- Raktárak csoportosítása a tárolt áru jellege szerint 
- Centralizált és decentralizált raktárak jellemzői a beszerzésben és az 

értékesítésben 

2. 
Megtanítandó és 
elsajátítandó témakör 
megnevezése, (óra)száma: 

Raktározási folyamatok 
 
38 óra 
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Szakértő szignója: __________ 

 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése és tartalmi 
elemei: 

- Az áruátvétel fajtái, folyamata 
- A mennyiségi áruátvétel típusai és műveletei 
- A minőségi áruátvétel típusai és műveletei 
- Az áruátvétel bizonylatai 
- A betárolás műveletei 
- A komissiózás típusai, műveletei, bizonylat nélküli komissiózás 
- Az expediálás feladata 
- Az áru kiadásának típusai, műveletei, bizonylatai 
- A készletmozgás, készletnyilvántartás bizonylatai 
- A leltározás fogalma, típusai, okmányai 
- A leltározás folyamata 
- A selejtezés fogalma, feladatai, okmányai 
- A leértékelés fogalma, okai, okmányai 
- A raktári dolgozók leltári felelőssége, a felelősség feltételei 
- A raktári folyamatok számítógépes támogatása 

A témakör feldolgozása olyan gyakorlati helyszínen javasolt, ahol legalább 20 
különböző árucikk található, cikkenként minimum 3-3 termékkel, 
egységcsomagolásban 

3. 

Megtanítandó és 
elsajátítandó témakör 
megnevezése, (óra)száma: 

Anyag- és áruismeret 
 
38 óra 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése és tartalmi 
elemei: 

- A darabáru fogalma és tárolásának, mozgatásának jellemzői (javasolt 
gyakorlati helyszínen) 

- Az ömlesztett áru fogalma és tárolásának, mozgatásának jellemzői 
(javasolt gyakorlati helyszínen) 

- A szabályozott hőmérsékletű tárolást igénylő áruk tárolásának jellemzői 
- Az élelmiszerek tárolásának jellemzői (higiéniai és klimatikus 

követelmények, élelmiszer-biztonság) 
- A gyógyszerek tárolásának jellemzői (tárolási, nyilvántartási 

követelmények, engedélyek) 
- A veszélyes áruk fogalma, tulajdonságai, szimbólumai, jelölési 

rendszere, H- és P-mondatok 
- A veszélyes áruk jellemző sajátosságai (fizikai, kémiai, toxikológiai, 

környezetkárosító) 
- A veszélyes áruk tárolásának és együtt tárolásának követelményei és 

jellemzői 
- A biztonsági adatlap szerepe, tartalma 
- Az áruazonosító eszközök típusai (javasolt gyakorlati helyszínen) 
- A csomagolás szerepe, funkciója, megjelenési formái: (fogyasztói, 

gyűjtő, fuvarozói és egységrakományok – javasolt gyakorlati helyszínen) 
- Vonalkód és RFID azonosítása, QR-kód használata (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 
- A vonalkód kódolása és ellenőrző számának kiszámítása 
- A GS1 azonosítási és árukövetési rendszer 

4.1.9. 
A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzése nem kerül külön értékelésre és a tananyagegység 
elvégzéséről nem kerül sor igazolás kiállítására. A résztvevők záró értékelése a 6.3. 
pontban leírtaknak megfelelően történik. 
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Szakértő szignója: __________ 

 

4.2. Tananyagegység6 

4.2.1. Megnevezése7: Raktári tárolás és anyagmozgatás 

4.2.2. Célja: 

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen 
mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének ellátásához 
szükséges. 
A képzés tananyagegységének a célja, hogy a képzésben résztvevők 
megismerkedjenek a különböző tárolási módok jellemzőivel, 
eszközrendszereivel és szabályos kezelésükkel. 

4.2.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

Kontaktóra – hagyományos tanóra és valós idejű online óra 
Önálló felkészülés  
(Frontális-, egyéni- és csoportmunka) 

4.2.4. 
Megvalósítása során alkalmazott képzési 
módszerek: 

Előadás, Online előadás, magyarázat, szemléltetés, gyakorlat, 
megbeszélés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, önálló 
tanulás 

4.2.5. Óraszáma8: 

100 óra 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

4.2.6. Beszámítható óraszáma9: 
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazhatóak a távoktatás 
módszertani elemei, melyre a tananyagegység óraszámának 
maximum 50 százalékáig van lehetőség. 

4.2.7 Megszerezhető kompetenciák és képzési részek (a tananyagegység tartalma): 

S.sz.: 
Készségek, 

képességek: 
Ismeretek: 

Elvárt 
viselkedésmódok, 

attitűdök: 

Önállóság és 
felelősség mértéke: 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

1 Az áru jellege, 
mérete, súlya és 

csomagolása 
alapján kiválasztja a 
megfelelő tárolási 

módot. 

Az anyagok tárolási 
lehetőségeinek, 

szabályainak 
ismerete 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Problémafelismerés 
Problémamegoldás 

Felelősségtudat 
Határozottság 

Precizitás 
Kreativitás 

Szabálykövetés, 
biztonságra törek-vés 

a vállalati 
elektronikus 
rendszerek, 

áruazonosító rend-
szerek és számító-
gép használatakor 

Vállalati 
információs 

rendszer, raktár-
kezelő szoftver 

használata 

2 A raktári kiszolgálás 
jellege alapján 

elhelyezi az árut a 
megfelelő tárolási 

rendszerben. 

A raktári kiszolgálás 
FIFO-, LIFO- és 
RND-elveinek 

ismerete 

Teljesen önállóan Vállalati 
információs 

rendszer, raktár-
kezelő szoftver 

használata 

3 Rakodólapos 
egységrakományt 

képez. 

A rakodólapok 
méreteinek, 

terhelhetőségének, 
az 

egységrakomány-
képzés elveinek 

ismerete 

Teljesen önállóan  

4 Kiválasztja a 
rakomány méretei 
és súlya alapján a 
megfelelő anyag-
mozgató eszközt. 

Az anyagmozgató 
eszközök 

jellemzőinek, 
típusainak, 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Vállalati 
információs 

rendszer, raktár-
irányítási szoftver 

használata 

 
6 A Tananyagegységeket bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő. 
7 Megegyezik a 4.1. pontban megadott megnevezéssel 
8 Megegyezik a 4.1. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával. 
9 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns 
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Szakértő szignója: __________ 

 

terhelhetőségének 
ismerete 

5 Ellenőrzi a mérő-
eszközök műszaki 

állapotát, hitelessé-
gének lejártát. 

A mérőeszközök 
hitelesítési, 
kalibrálási 

szabályainak 
ismerete 

Teljesen önállóan  

6 Elektronikusan 
azonosítja az árut. 

Az áruazonosítás 
rendszereinek, 

eszközeinek 
ismerete 

Teljesen önállóan Vonalkód, QR-kód, 
RFID-azonosítók 

használata 

4.2.8 
A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése, 
(óra)száma és tartalmi elemei: 

1. 

Megtanítandó és 
elsajátítandó témakör 
megnevezése, (óra)száma: 

A raktári tárolás rendszere 
 
50 óra (25 óraelmélet, 25 óra gyakorlat) 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése és tartalmi 
elemei: 

- Darabáruk, ömlesztett áruk, folyadékok és gázok tárolási lehetőségei 
- Tárolási módok és jellemzőik (halom, máglya, asztag) 
- Tárolási rendszerek formái, kialakítása, működése (kötött és 

szabadhelyes tárolás) 
- Tömbös, soros, kombinált tárolási rendszerek 
- Állványos, állvány nélküli, statikus, dinamikus tárolás 
- A raktári tárolóállványok típusai és jellemzőik 
- A szabványos rakodólapok méretei és terhelhetősége 
- Magas raktári rendszerek jellemzői 
- Áruazonosítási rendszerek 

2. 

Megtanítandó és 
elsajátítandó témakör 
megnevezése, (óra)száma: 

A raktári folyamatok anyagmozgató és mérőeszközei 
 
50 óra (25 óra elmélet, 25 óra gyakorlat) 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése és tartalmi 
elemei: 

- Az anyagmozgatás fogalma, fajtái 
- A raktári anyagmozgatás esetei (tárolótéri és rakodóhelyi 

anyagmozgatás) 
- A raktári anyagmozgató rendszerek és alrendszereik 
- Az anyagmozgató rendszer szállítóelemeinek csoportosítása 
- Szakaszos működésű anyagmozgató berendezések jellemzői és típusai 
- Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések jellemzői és típusai 
- Összetett szállítóelemek és funkcionális felépítésük 
- Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik 
- Állványkiszolgáló gépek és alkalmazásuk feltételei 
- Rakományrögzítő és csomagológépek 
- Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás 

4.2.9. 
A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzése nem kerül külön értékelésre és a tananyagegység 
elvégzéséről nem kerül sor igazolás kiállítására. A résztvevők záró értékelése a 6.3. 
pontban leírtaknak megfelelően történik. 
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Szakértő szignója: __________ 

 

5. Csoportlétszám 

5.1. Maximális csoportlétszám10: 40 fő  

 

6. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

6.1. 

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés: 

Előzetes tudásmérés: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt 
tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó 
tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények 
megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 
jelentkezőt fel kell menteni. 
 
A képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést biztosítunk. 
Az előzetesen megszerzett tudás felmérését a képzési programban rögzített követelmények alapján az 
intézmény a képzésre jelentkező kérésére biztosítja a képzés kezdési időpontját megelőzően. A 
szolgáltatás ingyenes. 
 
Az előzetes tudásmérés az adott tananyagegységben megszerezhető kompetenciákra terjed ki, melyet 
szóbeli kérdések és gyakorlati feladatok megoldásán keresztül mérünk fel képzési részenként. 
 
Megszerezhető minősítések: „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg”  
 
„Megfelelt” minősítéshez tartozó követelményszint: Legalább 71%-ot elérő eredmény 

6.2. 

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés: 

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket 
pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse. 
 
A képzés közbeni fejlesztő értékelés módjai: 

Visszakérdezés, Gyakorlati feladatmegoldás, Csoportmunka 
Képzésben résztvevő visszajelzései, Beszélgetés 

 
A fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja. 

6.3. 

Résztvevő záró (szummatív) értékelése: 

A záró értékelés az összes tananyagegység alapján történik a képzés végén. 
Számonkérések formái: írásbeli és/vagy gyakorlati és/vagy szóbeli 
Számonkérések tartalma: A tananyagegységek tartalma szerinti ismeretek, készségek, képességek, 
valamint a képesítő vizsga követelményei alapján összeállított feladatok. 
 
Az írásbeli és/vagy gyakorlati és/vagy szóbeli feladatsorokat az oktató állítja össze és a képző 
intézmény szakmai vezetője hagyja jóvá. 
 
Megszerezhető minősítések:0-50% - nem felelt meg, míg 51-100% - megfelelt. 
Az elért eredmény differenciált minősítése továbbá történhet az alábbiak szerint: 
81% – 100% - jeles, megfelelt; 
71 %– 80% - jó, megfelelt; 
61%– 70% - közepes, megfelelt; 
51 %- 60 %- elégséges, megfelelt; 
50-% elégtelen, azaz nem felelt meg. 
„Nem felelt meg” minősítés esetén lehetőséget biztosítunk a sikertelen záró értékelés megismétlésére. 

 

 
10 Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns. 
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Szakértő szignója: __________ 

 

7. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 

7.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás megnevezése: 

TANÚSÍTVÁNY 
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § 
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) 

7.2. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltétele(i): 

A képzés záró (szummatív) értékelés megfelelt minősítésű 
teljesítése (6.3. pontban leírtaknak megfelelően), valamint a 
felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése. 

 

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

8.1. Személyi feltételek: 

- Elmélet: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári 
szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési 
tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és 
szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a 
képzés tanulmányi területének megfelelő 
szakképesítéssel rendelkező oktatók vagy a képzés 
tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók 

- Gyakorlat: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú 
végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés 
tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók 

8.2. 
Személyi feltételek biztosításának 
módja: 

Munkaszerződéssel vagy megbízási, illetve vállalkozási 
szerződéssel. 

8.3. Tárgyi feltételek: 

Valós idejű tantermi kontaktóra tárgyi feltételei: 
- Számítógép internet kapcsolattal, irodai-, raktári- és 

ügyviteli szoftverek 
- Nyomtató 
- Áruforgalmi, nyilvántartási dokumentumok, 

fuvarokmányok (elektronikus és/vagy papíralapú) 
- Irodaszerek 
- Tanraktár 
- A raktárban legalább 20 különböző árucikk jelenjen meg, 

cikkenként minimum 3-3 termékkel, 
egységcsomagolásban.  

- A raktárkészletnek nem szükséges valós termékekből 
állnia, de egyedi cikkszámmal és vonalkóddal kell 
rendelkezniük. 

Az önálló felkészüléshez és valós idejű online órákhoz a résztvevő 
számára előírt feltételek: 

- Saját számítógép 
- Internet hozzáférés 
- Hangszóró 
- Mikrofon 
- Webkamera 

A valós idejű online órákhoz az oktató számára előírt feltételek: 
- Saját számítógép 
- Internet hozzáférés 
- Hangszóró 
- Mikrofon 
- Webkamera 

8.4. 
Tárgyi feltételek biztosításának 
módja: 

A valós idejű tantermi kontakt óra biztosítása: Saját vagy bérelt 
oktatóterem, eszközök, gépek. 
A résztvevők számára előírt tárgyi feltételeket a résztvevők 
maguknak biztosítják. 
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Az oktatók számára előírt tárgyi feltételeket a résztvevők 
maguknak biztosítják. 

8.5. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek: 

- 

8.6. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek biztosításának 
módja: 

- 
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9. Szakmai vizsga 

Szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló 
szerv által személytanúsító szervezetként -a 2019. évi LXXX. törvény szerinti- akkreditált vizsgaközpont 
szervezhet.  
A szakmai vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes 
leírása a https://szakkepzes.ikk.hu/ 
weblapon érhetők el a Képzési és kimeneti követelmények, Programtervek menüpont alatt. 
 
A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és 
szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít. 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A részszakma követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési 
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

- Egyéb feltételek:- 
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