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Projektfeladat 
A vizsgatevékenység megnevezése: Raktározási folyamatok 
A vizsgatevékenység leírása: 
A vizsgázó az áruátvételi, betárolási, komissiózási, expediálási, árukiadási, leltározási folyamatokból 
minimum három folyamatot végez el a szükséges papír alapú (vagy elektronikus) bizonylatolással. A 
vizsgázó egy adatközlő lapon különböző, minimum 3 raktározási folyamatra, folyamatonként minimum 5 
db különböző árucikkre vonatkozó feladatot kap, melyet egy külső, vagy a vizsgaszervező által 
berendezett saját teremben, „raktárban” kell elvégeznie. 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 
elvégzett feladatokról a folyamathoz szükséges bizonylatokat ki kell állítania, mely a vizsga 
dokumentációjának részét és a szakmai beszélgetés alapját képezi. A dokumentáció kiállítása után a 
vizsgabizottság tagjai a feladatokhoz kapcsolódó elméleti kérdéseket tehetnek fel a vizsgázónak. 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 % 
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
A vizsgatevékenység értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján 
történik. 
Lehetséges értékelési szempontok: 
● feladatutasítás megértése; 
● a feladat kivitelezésének, a megvalósítás lépéseinek sorrendje; 
● áruforgalmi bizonylatok tartalmi kellékeinek ismerete; 
● önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség. 
● feladathoz kapcsolódó szakmai ismeretek mélysége; 
Lehetséges értékelési módszerek: 
● gyakorlati munkavégzés; 
● szakmai ismeret mélysége 
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át 
elérte. 
A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 
Raktárkezelő szoftver és elektronikus bizonylatolás esetén rendszergazda jelenléte szükséges a vizsga 
időtartama alatt. Ebben az esetben a vizsga befejezését követően a vizsgaszervező feladata, hogy a 
vizsgázók munkáját név szerint archiválható formátumba mentse. Az elkészült feladatmegoldásokat 
kinyomtassa, és minden oldalát a lap alján a vizsgázó és a vizsgabizottság egy tagja aláírással hitelesítse. A 
nyomtatásnak és a mentésnek a gyakorlati vizsga befejezését követő 60 percen belül meg kell történnie. 
A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 
● 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. 
● Számítógép internetkapcsolattal, irodai-, raktári és ügyviteli szoftverek 
● Vonalkódolvasó 
● Hálózati nyomtató 
● Áruforgalmi, nyilvántartási dokumentumok (lehetőség szerint elektronikusan és/vagy papír alapon) 
● Irodaszerek 


