
Beszerzési és elosztási logisztikai szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1.  A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: beszerzési és elosztási logisztikai 
szakirányú továbbképzési szak 

2.  A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: beszerzési és elosztási logisztikai 
szakember 

3.  A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki képzési terület 

4.  A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: alapképzésben, vagy ezzel 
egyenértékű képzésben műszaki, gazdasági vagy informatikai területen szerzett végzettség 

5.  A képzési idő: 2 félév 

6.  A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

7.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben:  

A beszerzési és elosztási logisztikai szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon 
szerzett ismeretekre, illetve az ott megszerzett kompetenciákra építve a hallgatók – korszerű és 
magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretek birtokában – képesek legyenek 
beszerzési és elosztási folyamatok elemzésére, tervezési feladatainak megoldására. 

a)  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 
A beszerzési és elosztási logisztikai szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: 
• az ellátási láncban zajló folyamatokat, 
• a beszerzési és az elosztási logisztikai rendszer működését és folyamatait, 
• a beszerzési és az elosztási logisztikai rendszer egzakt leírási módszereit, 
• a beszerzési és az elosztási logisztikai rendszer kialakításánál alkalmazható optimálási 

módszereket, 
• a beszerzési és az elosztási folyamatok értékelésének lehetséges szempontjait és 

módszereit, 
• a beszerzési és az elosztási logisztika teljesítményének mérésére szolgáló eszközöket, 
• a beszerzési és az elosztási stratégia kialakítására vonatkozó elveket és módszereket, 
• a JIT-filozófia alkalmazása által támasztott elvárásokat a beszerzési és az elosztási 

logisztikával szemben, 
• a jövő beszerzési és elosztási megoldásait az e-logisztika révén, 
• a beszállítók elemzéséhez, értékeléséhez szükséges módszereket és 

szempontrendszereket, 
• a modern minőségmenedzsment technikákat, 
• a modern raktározási és készletezési technikákat, a raktár kialakítás és fejlesztés fő 

területeit, a készletelemzési technikákat, 
• a termeléstervezés folyamatát és annak szerepét a beszerzési és az elosztási logisztika 

vonatkozásában, 
• a beszerzési és elosztási logisztikai rendszer irányítási módszereit, az alkalmazható IT-

megoldásokat, 
• a kontrolling szerepét a beszerzési és az elosztási logisztika területén. 



 
A beszerzési és elosztási logisztikai szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és 
alkalmasak: 
• a beszerzési és elosztási logisztikai rendszer irányítására, ellenőrzésére és fejlesztésére, 
• a beszerzési és elosztási logisztikai rendszer költségeinek elemzésére, költségcsökkentő 

rendszertechnikai megoldások kidolgozására, 
• a beszerzési és elosztási logisztikai rendszer elemezésére, a szűk keresztmetszetek 

feltárására és feloldására, 
• a beszerzési és elosztási logisztikai rendszer fejlesztésére, hatékonyságának fokozására, 
• a beszerzési és elosztási logisztikai rendszer működését támogató IT megoldások 

kiválasztására és alkalmazására, 
• a beszerzési és elosztási logisztika területén jelentkező projektek irányítására. 

b) Személyes adottságok, készségek: 
• döntésképesség; 
• megbízhatóság, precizitás; 
• felelősségtudat; 
• problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási 

alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása); 
• tervezési és értékelési képesség; 
• információgyűjtő és rendszerező képesség; 
• elemzőkészség; 
• visszacsatolási készség; 
• logikus gondolkodás; 
• kreativitás; 
• ellenőrzőképesség; 
• kapcsolatteremtő készség; 
• hatékony kommunikációs képesség; 
• prezentációs képesség. 

c)  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
A szakon végzett 
• alkalmazza a beszerzési és az elosztási logisztikai rendszerek értékelésére alkalmas 

módszereket, 
• elemzi és megérti az ellátási lánc elemeit és az azok között fennálló kapcsolatokat, 
• a beszerzési és az elosztási logisztikai rendszer költségeivel kapcsolatos számításokat 

végez, az ezekből kiinduló döntéseket előkészíti és támogatja, 
• beszerzési és elosztási logisztikai rendszereket tervez és működtet, 
• képes összehangolni az ellátási lánc elemeinek működését a beszerzési és az elosztási 

logisztikai rendszer optimális tervezése és működtetése által, 
• felülvizsgálja a már működő rendszer egyes elemei között meglévő kölcsönhatásokat a 

beszerzési és elosztási logisztikai rendszer hatékony működése érdekében, 
• képes önállóan beszerzési és elosztási logisztikai rendszerek tervezését és fejlesztését 

érintő feladatok megoldására, döntések előkészítésére, koordinálására, projektek 
vezetésére, 

• képes megfelelő gyakorlati tapasztalatok birtokában vezetői pozíció betöltésére.  

8.  A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz 
rendelt kredit értékek:   
Szakalapozó tömb 22 kredit 

Logisztika alapjai, logisztikai rendszerek; Anyagmozgató gépek; A logisztikai 
rendszerek hatékonyság-elemezése; Anyagmozgató rendszerek számítógépes 
irányítása és automatizálása, Minőségbiztosítás és karbantartás logisztikája 

Szakirányú tömb 35 kredit 



Beszerzési és elosztási logisztika; Vállalatirányítási rendszerek; Azonosítás-
technológia; Ellátási lánc, korszerű anyagellátási módszerek; Raktározás, készletezés 

9.  A szakdolgozat kredit értéke:  
3 kredit  
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 

 
 
a) A képzés megnevezése: beszerzési és elosztási logisztikai szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: műszaki képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhető szakképzettség: beszerzési és elosztási logisztikai szakember 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idő: 2 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: FF/933-4/2012. sz. határozat jogerőre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdő tanéve: 2012/2013. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttműködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 92/2012. sz. határozata (2012. március 28.) 
s) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Illés Béla, 72131766546 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az FF/771-2/2012. sz. 

határozattal nyilvántartásba vett logisztikai üzemeltető szakirányú továbbképzési szak képzési és 
kimeneti követelményei 
 
 


