A Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.
OM kód: 203029
Feladatellátási hely kódja: 003
8. osztály után induló szakközépiskolai osztályok kódjai
0201 Autószerelő (közlekedésgépész ágazat)
1 osztály (34 fő)
0202 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (logisztika, szállítmányozás ágazat)
1 osztály (30 fő)
0203 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (közlekedés ágazat)
0,5 osztály (17 fő)
0204 Vasúti árufuvarozási ügyintéző (közlekedés ágazat)
0,5 osztály (16 fő)
Belügyi rendészeti fakultáció (választható mindhárom ágazatból)
(rendvédelem, határrendészet, katasztrófavédelem)
Szakmák leírása
Autószerelő
Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére
vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási
műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és
szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez.
Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és
kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd
méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és
közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt
kiállítja.
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, szervezése,
lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a
szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb
fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat. Kapcsolatot tart a különböző közlekedési
hatóságokkal, szervezetekkel.
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét. Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek
megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal. Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való
ellátásáról. Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
A feladata, hogy részt vegyen a fuvareszközök személyszállításra, illetve árufuvarozásra való
előkészítésében. Munkája során kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.
Lebonyolítja a fuvarozást, és a hozzá kapcsolódó feladatokat. Részt vesz az adminisztrációs és
irányítási feladatokban. Szervezi a személyszállítással kapcsolatos feladatokat. Megtervezi az
autóbuszos személyszállítási folyamatot. Szervezi az árufuvarozással kapcsolatos teendőket. Részt
vesz a közúti fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. Ellenőrzi, és a
gépkocsivezetőnek kiadja a fuvarokmányokat. Részt vesz a közúti fuvareszköz műszaki, biztonsági

ellenőrzésében, irányításában. Részt vesz a közúti fuvareszközök javítási
Gépjárműveknél hibaelhárítási, beszabályozási és karbantartási műveleteket elvégeztet.

feladataiban.

Vasúti árufuvarozási ügyintéző
Az árufuvarozási ügyintéző az árufuvarozási vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű
ismeretei birtokában részt vesz a munkahely árufuvarozási feladatainak szervezésében, irányításában
és a feladatok végrehajtásában. A hatáskörébe tartozó állomáson (állomásokon) a vonatok
előkészítésével, a tehervonatok menetrendi közlekedtetésével, az árufuvarozási adatok feldolgozásával
kapcsolatos szervező, koordinációs és üzemeltetési feladatok ellátja, amellyel biztosítja az
árufuvarozás költséghatékony gazdálkodásának és szolgáltatásainak minőségi megvalósulását.
Rendszeres kapcsolatot tart más vasútvállalatok illetékes munkatársaival. Közreműködik az
árufuvarozási tevékenység hatékonyabbá tételében, a feladatok ellátásában, szervezésében. Elvégzi az
árufuvarozási operátori vagy koordinációs, szervezési, ellenőrzési feladatokat,
a
vonatok
közlekedésével kapcsolatos tevékenységeket a vonatok át és felvételét. Elvégzi a fuvarozási
szerződéssel összefüggő árufuvarozási feladatokat. Meghatározza, szervezi, ellenőrzi a rakodóhelyek
kiszolgálását, megvalósítja az árufuvarozásra vonatkozó belföldi és nemzetközi szabályokban előírt
feltételek betartásával a biztonságos árutovábbítást, az ügyfelek színvonalas kiszolgálását.

Nyílt napok:
2018. október 13. szombat 09:00
2018. november 10. szombat 09:00
2018. november 30. péntek 10:00
Helye: az iskola épülete: (Békéscsaba, Gábor köz 1.)
Felvételi eljárás
Írásbeli: nincs
Szóbeli: nincs
A felvételi sorrendet a jelentkezők 7. év végi és a 8. félévi eredménye alapján állapítjuk meg.
Az alábbi tantárgyakat vesszük figyelembe: magyar nyelv és irodalom, matematika
történelem, idegen nyelv, továbbá autószerelő osztálynál vagy rajz vagy fizika (amelyik a
jobb jegy) logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, a közúti közlekedésüzemvitel ellátó és a
vasúti árufuvarozási ügyintéző osztályoknál pedig vagy testnevelés vagy földrajz (amelyik a
jobb jegy).
Akinek a megjelölt tárgyak közül valamelyikből értékelés alóli mentessége van, annak
pontjait arányosítjuk.
Amennyiben a fizikai alkalmassággal kapcsolatban kérdés merülne fel, a szülő bevonásával
kikérjük az iskolaorvos véleményét.
Jelentkezési lapok leadásának határideje: 2019. 02. 18.
Beiratkozás a 2019/2020. tanévre: 2019.06.21.
Beiskolázásért felelős:
Babócsai Gábor igazgatóhelyettes
0666/325-636
gabor.babocsai@bszc.hu
http://www.kemenyg-bcs.sulinet.hu

