Logistics 1
Basic logistics terms
bill of consignment/bill of lading
cargo
carrier
commercial invoice
consignee
contract of carriage
courier
forwarding company
forwarding contract
freight/goods
freight charges
freight forwarder
haulage contractor/haulier
load
place of departure
place of destination
shipment
terms of delivery
transport/shipping company

Working in logistics
advise clients
arrange customs clearance
estimate costs
handle transport documentation
organize transport of goods
prepare quotations
process orders
provide delivery services
ship products
store goods in the warehouse
use modern computer systems

Acronyms used in logistics
3PL (third-party logistics)
DC (distribution centre)
FCL (full container load)
GPS (global positioning system)
ISO (International Organisation for Standardisation)
LCL (less than container load)
VAS (value added services)
WMS (warehouse management system)

Transport
deliver a consignment
fleet of vehicles
heavyweight cargo
lift a container
load containers
non-perishable cargo
perishable cargo
ship a consignment
unload

Alapvető logisztikai fogalmak
szállítólevél
rakomány
szállítmányozó
kereskedelmi számla
címzett
fuvarszerződés
futár
szállítmányozó cég
fuvarszerződés
áru
szállítmányozási díjak
szállítmányozó
fuvaros
rakomány
indulás helye
célállomás
szállítmány
szállítási feltételek
szállító vállalat

Logisztikai feladatok
tájékoztatni az ügyfeleket
elintézni a vámvizsgálatot
megbecsülni a költségeket
a szállítási dokumentációt kezelni
megszervezni az áru szállítását
árajánlatokat készíteni
feldolgozni a megrendeléseket
elvégezni az áru kiszállítását
árut szállítani
raktárban tárolni az árut
modern számítástechnikai rendszereket használni

A logisztikában használatos rövidítések
külső logisztika
elosztóközpont
komplett konténer szállítmányozás
GPS (globális helymeghatározó rendszer)
ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)
konténernél kisebb szállítmány
értéknövelt szolgáltatás
raktári adatbáziskezelő rendszer

Szállítás
kiszállítani egy szállítmányt
járműflotta
nehézsúlyú rakomány
megemelni egy konténert
megrakni a konténereket
nem romlandó rakomány
romlandó rakomány
elszállítani a rakományt
lerakodni

Modes of transport

Szállítási módok

by air
by pipeline
by rail
by river
by road
by sea

légi
csővezetéken
vasúti
folyami
közúti
tengeri

Transport vehicles

Szállítmányozási járművek

container ship
ferry
goods train / freight train
goods wagon (BrE) / freight car (AmE)
LGV (large goods vehicle)
lorry (BrE) / truck (AmE)
river barge

konténerhajó
komp
tehervonat
vasúti teherkocsi
teherjármű
kamion
uszály

Handling equipment 	A szállítmány kezelése
gantry crane
reach stacker
road railer trailer
swap body
transtainer
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portáldaru
rakodó daru
bimodális tréler
cserefelépítmény
vasúti kocsikhoz használt portáldaru
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Useful phrases
Planning transport

A szállítás megtervezése

I’d like to ask / I’m calling about the transport
options described on your website.
What would you like to know?
We will need to ship (marble / wood) to (London)
next month.
What is the best / fastest transport option for us?
I suggest / recommend that you ship the goods
(by road).
Another option is to use (rail) transport.
Shipping goods by (road) is faster than (rail)
transport.
What about the cost?
(Rail) transport is the cheapest option.
How long does it take to ship the consignment
(by truck)?
It only takes (four days) to ship (by truck).
Thanks very much for your help. I’ll get back to
you later.

A honlapjukon bemutatott szállítási lehetőségekről
szeretnék érdeklődni.
Mit szeretne tudni?
A jövő hónapban (márványt/fát) kell majd (Londonba)
szállítanunk.
Melyik a legjobb / leggyorsabb lehetőség?
Azt javaslom, hogy (közúton) szállítsák az árut.

Packaging
one-way package
package marking
packing material
reusable package
vacuum package

És ami a költségeket illeti?
A (vasúti) szállítás a legolcsóbb lehetőség.
Mennyi ideig tart a szállítás (teherautóval)?
Csak (négy) napig tart (teherautóval) szállítani.
Nagyon köszönöm a segítséget, később visszajelzek.

Csomagolás
egy irányba szállított csomag
csomagmegjelölés
csomagolóanyag
újrahasználható csomagolás
vákumcsomagolás

Kinds of packaging

Csomagolásfajták

bag
bale
barrel / cask
box

zsák
bála
hordó
doboz

Types of containers

Tárolótípusok

carton
chest
crate
drum

karton
láda
rekesz
tartály

general purpose container
á ltalános száraz konténer

reefer container
h űtőkonténer
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Egy másik lehetőség a (vasúti) szállítás.
A (közúti) szállítás gyorsabb, mint a (vasúti).

open-top container
nyitott konténer

tanktainer
tartálykonténer
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Raktározás

Warehousing and storage
1
2
3
4
5
6

villástargonca
kézi emelő/targonca
kézikocsi
raklap
polc
rolly kocsi

fork-lift truck
hand pallet truck
trolley
pallet
rack
roll-cage pallet
4
1

2

6
3
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automated storage
be in stock
be out of stock
bonded storage
break bulk
dispatch
inventory / stock control
label
pack into (cartons / boxes)
pick orders
receive goods into the warehouse
unpack
warehouse capacity
wrap
warehouse worker
warehousing costs
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automatizált raktár
rendelkezésre álló áru
nincs raktáron
vám(szabad)raktár
szabadon rendelkezni a rakomány egy részével
elküldeni, útjára indítani
raktárkezelés
címke
berakodni (ládába / dobozba)
megrendelt tételek kigyűjtése
raktárba venni az árut
lepakolni az árut
raktárkapacitás
csomagolás
raktári dolgozó
raktározási költségek

