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Képesítő vizsga feltételei és tartalma 

a PROGRAMKÖVETELMÉNY 

képesítő vizsgára vonatkozó kivonata 

10415003 számú Szállítmányozó szakképesítésre 

  

2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés    

  

2.1 Megnevezése: Szállítmányozó  

2.2 Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás  

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 1041  

  

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-  

gatevékenységeinek részletes leírása:
  

  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: -  

  

11.2 Írásbeli vizsga  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szállítmányozói feladatok  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A feladatlap egy komplex, legalább két közlekedési alágazatot magában foglaló 

összefüggő belföldi és/vagy nemzetközi szállítmányozási feladat megoldását kéri számon 

számítógép használata mellett. A vizsgázó INCOTERMS klauzulát ismertet és paritásos 

árat határoz meg, felismeri és válaszol a feladatban megadott szállítmánybiztosítási 

fajtához kapcsolódó néhány kérdésre, fuvareszközt választ, rakodási tervet készít, 

szükséges számú szállítmányozói és/vagy fuvarozói okmányt állít ki, útvonalat tervez, 

használja a logisztikai információs rendszereket, szállítmányozói árajánlatot készít vagy 

visszaigazol.  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc  

  

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%  
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11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgatevékenység értékeléséhez javítási- és értékelési útmutatót kell készíteni. Az 

írásbeli feladatlap összeállításánál törekedni kell az 1 válasz (item) 1 pont értékelési elv 

megvalósítására. Az értékelési szempontokat az útmutató részletesen tartalmazza, az 

elérhető összes pontszám 50 pont.  

Az értékelési skála az alábbi:  

0 – 24 pont: Elégtelen (1)  

25 – 29 pont: Elégséges (2)  

30 – 34 pont: Közepes (3)  

35 – 39 pont: Jó (4)  

40 – 50 pont: Jeles (5)  

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 50%-át elérte.  

  

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szállítmányozói esetleírások elemzése és 

bemutatása  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A vizsgázónak az 50 esetleírásból kell választania egyet. Az esetleírások megtalálhatóak 

az akkreditált vizsgaközpont honlapján. A vizsgázó a záródolgozatát megküldi a képesítő 

vizsga első vizsganapjának megkezdése előtt legkésőbb 14 nappal a vizsgabizottságnak.  

A záródolgozatban elemezni kell az esetleírásban szereplő szállítmányozási kérdést, be 

kell mutatni az esetleírás által érintett szállítmányozási problémák lényegét, valamint az 

esetleírásból levonható negatív és/vagy pozitív következtetéseket, beépítve a szakmai 

képzés során elsajátított tanulási eredményeket. A záródolgozatban kerüljenek 

alkalmazásra a kimeneti követelményekben meghatározottak. A záródolgozat terjedelme 

5 – 6 oldal, A/4-es méretű, Times New Roman betűtípusú és 11 betűméretű, sorkizárt, a 

térköz legfeljebb előtte és utána 3 pt, szimpla sorközű, oldalszámmal ellátott dokumentum, 

amelynek borítólapján az akkreditált vizsgaközpont neve és címe, a szakképesítés száma 

és megnevezése, a vizsgázó neve és az esetleírás címe, valamint a dátum szerepel. Az 

akkreditált vizsgaközpont záródolgozat sablont készíthet. A vizsgázó a záródolgozatáról  

– 5 perc felkészülés után – 10 perces időtartamú 8 – 10 diából álló prezentációt ír (pl.: 

PowerPoint vagy Prezi) valamint féloldalas angol vagy német nyelvű összefoglalót készít, 

ami a záródolgozat utolsó oldalát képezi. A prezentációt a vizsgázó a vizsgabizottság előtt 

mutatja be. Az idegen nyelvű összefoglalót a projektfeladat vizsgatevékenység napján 5 

perces időtartamban szóban ismerteti a prezentáció után. A vizsgabizottság a 
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záródolgozatot előzetesen elbírálja, a vizsgatevékenység napján a prezentáció elhangzása 

és az idegen nyelvű összefoglaló ismertetése után 10 percben kérdéseket intéz a vizsgázó 

felé a záródolgozat, a prezentáció, az idegen nyelvű összefoglaló és az írásbeli 

vizsgatevékenységhez kapcsolódóan.  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc   

A projektfeladat vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló idő 5 perc 

felkészülési és 25 perc felelési időből áll.  

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%  

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Szempontok  
Elérhető 

pontszám  

A záródolgozatban a téma kidolgozottsága, annak elhelyezése a 

szállítmányozási környezetben. Megtalálta és feltárta az összefüggést vagy 

összefüggéseket a szállítmányozással kapcsolatos további területeket 

érintően valamint beépítette a tanulási eredményeket.  

15  

A prezentáció bemutatása, felépítése, átláthatósága és lényegre törése. A 

kommunikáció, a szakmai kifejezések használata. Világosság, szabatosság, 

a felelet felépítettsége. A záródolgozattal kapcsolatos mondanivalóját  

15  

önállóan, világosan, választékos megfogalmazásban, a nyelvhelyesség 

általános szabályainak megfelelően adta elő  
 

Az angol vagy német nyelvű összefoglaló bemutatása, felépítése, 

szabatossága.  

10  

A vizsgabizottság által feltett kérdésekre adott válaszok szakszerűsége, 

megalapozottsága  

10  

Az értékelési skála az alábbi:  

0 – 24 pont: Elégtelen (1)  

25 – 29 pont: Elégséges (2)  

30 – 34 pont: Közepes (3)  

35 – 39 pont: Jó (4)  

40 – 50 pont: Jeles (5)  

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 50%-át elérte.  

  

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

Az írásbeli vizsgatevékenységnél rendszergazda jelenléte szükséges. A képesítő vizsga 

vizsgáztatásért felelős tagjainak végzettségére, valamint szakmai gyakorlatára vonatkozó 

előírásokat az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, azzal, hogy legalább 1 fő 
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vizsgabizottsági tag rendelkezzen legalább B2 komplex angol vagy német nyelvvizsgával 

az idegen nyelvű összefoglaló elbírálása miatt.  

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

Az írásbeli vizsgatevékenységnél számítógépterem internet eléréssel, nem programozható 

számológép, kék színű toll használható.  

A projektfeladat vizsgatevékenység informatikai követelménye a vizsgázó által elkészített 

záródolgozat bemutatójának képi megjelenítéséhez szükséges eszközök: számítógép, 

projektor.  

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok:  

A vizsgázó az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja által megengedett internetes 

felületeket használhatja.  

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:  

A projektfeladat vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló idő 5 perc 

felkészülési és 25 perc felelési időből áll.  

  

12. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek  
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