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RAKTÁROS 
OKJ 31-341-04 

 
1. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
A raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása. Ennek során a  
raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig az alábbiakban részletezett 
tevékenységeket kell ellátnia: 
 
2. A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

• A raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére 
• Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni 
• Kezelni a raktározás dokumentumait 
• Ellenőrizni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotát 
• Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét 
• Kezelni a raktárirányítás eszközeit 
• Előkészíteni és elvégezni az áru összeállítást 
• Előkészíteni az árukiszállítást 
• Alkalmazni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer) kezelési, tárolási szabályait 

 
3. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma 

FEOR 
megnevezése 

A részszakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

 
 

4131 
	
	
 

Készlet- és 
anyagnyilvántartó  

 
 

Anyagátvevő, nyilvántartó 
Áruátvevő 
Árufogadó 
Eszköznyilvántartó 
Fogyóeszköz nyilvántartó 
Cikkszámgazda (alkatrész nyilvántartó) 
Készletnyilvántartó 
Raktári adminisztrátor 
Tárgyieszköz-nyilvántartó 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 
 

• alapfokú iskolai végzettség (nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség) vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában, 

• betöltött tankötelezettségi kor, 
• egészségügyi alkalmasság (Raktáros munkakörben) / (SZAKMAI ORVOSI 

ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. melléklete szerinti) / 
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5. A képzési és vizsgadíj: 
 

OKJ 31-341-04 Raktáros 
képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 

 
6. Részletfizetés: 
 
Kezdő befizetés minden esetben a felnőttképzési szerződéskötés megkötésekor fizetendő, amelynek 
összege min. ________________ Ft. Az összeg a meghirdetett képzési díj részét képezi, így többlet 
költséget nem jelent. A fennmaradó összeget a szakmai vizsgáig tetszőleges (kamatmentes) 
részletekben szükséges befizetni. 
 
7. A képzés moduljai: 
 

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 
azonosító száma megnevezése 

10036-16 A raktáros feladatai  
10070-12 Munkahelyi kommunikáció  

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

GYAKORLATI vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: 
 

Raktározási feladatok 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  
Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási 
mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási 
lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése 
kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági 
és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése.  
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 
 

SZÓBELI vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése:  

Raktározási ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése:  
A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben 
megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:  

• A logisztikai lánc raktártípusai  
• Raktári folyamatmodulok,  
• A raktár-technológia fogalma, összetevői  
• A raktárirányítás informatikai rendszere  
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• Tárolási módok és jellemzőik  
• FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek  
• Az áruátvétel módszerei és szabályai  
• A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai  
• Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai  
• Raktári anyagmozgató berendezések működtetése  
• Mérőeszközök alkalmazásának szabályai  
• A komissiózás folyamata és eszközrendszere  
• Áruazonosító rendszerek értelmezése  
• A veszélyes áru kezelése, tárolása  
• Élelmiszerek kezelése, tárolása  

 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 
 
9. Elektronikus hallgatói felület elérése: 
 

www.levrik.hu 

 
MOODLE ikonra katt! 

Felhasználónév: XXXXX 
Jelszó: XXXXX 

 
A vizsgázók a szakmai vizsga sikeres letétele után államilag elismert  

31-341-04 OKJ számú Raktáros 
részszakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak. 

	
	


