
A LOGISZTIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK  
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI  

 
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: logisztikai mérnöki (Logistics Engineering)  
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése  
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)  
- szakképzettség: logisztikai mérnök  
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Logistics Engineer  
 
3. Képzési terület: műszaki  
 
4. Képzési ág: gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnök képzési ág  
 
5. A képzési idő félévekben: 7 félév  
 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit  
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -  
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit  
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit  
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit  
6.5. A gyakorlati ismeretek 25-30%. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben 
szerezhető minimális kreditérték: -  
 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
 
A képzés célja, logisztikai mérnökök képzése, akik a szakterülethez kapcsolódó 
természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, ipari- és 
közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok 
közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai 
(áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, 
áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek elemzésére, szervezésére és irányítására, 
valamint a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések 
gyártásában, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására. A szakon 
végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő 
folytatásához. 
 
a) Az alapképzési szakon végzettek ismerik:  
- a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és műszaki tudományos, valamint 

gazdaságtudományi ismereteket;  
- a logisztikai mérnöki tevékenységhez kapcsolódó informatikai, ipari és 

közlekedéstechnológiai ismereteket;  
- a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyag- és információ-áramlás folyamatait, 

eszközrendszerét.  
 
b) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:  
- felismerni az ipari termelési és gazdasági rendszerekben a közlekedési, szállítási, anyag-

mozgatási folyamatot, a logisztikai rendszer megvalósításához szükséges eszköz-igényeket;  



- logisztikai rendszerek üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására, irányítására;  
- a logisztikai rendszerek egyes részleteinek tervezésével, gyártásával és javításával, illetve 

ezek szervezésével kapcsolatos mérnöki alapfeladatok elvégzésére;  
- integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari 

termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről;  
- a logisztikai rendszerek részfolyamatainak, és azok fizikai realizálását végző részegységek 

(anyagmozgatógépek, szenzorok, aktuátorok, irányítórendszerek, adatbázisrendszerek stb.) 
összekapcsolására;  

- a munkavédelmi feladatok megoldására;  
- az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására;  
- a környezetvédelmi feladatok alkalmazására.  
 
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:  
A szakon végzettek rendelkeznek szervezési-, irányítási- és kommunikációs készségekkel, 
együttműködésre, kooperációra és csoportmunkában való részvétel képességével, 
kapcsolatteremtő képességgel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal. 
 
8. Az alapfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  
 
8.1.Alapozó ismeretek: 60-80 kredit  
természettudományi alapozó ismeretek: 40-50 kredit  
matematika (min. 12 kp), mechanika, fizika, műszaki kémia, hő- és áramlástan, elektrotechnika, 
anyagismeret, környezetvédelmi ismeretek, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben.  
társadalomtudományi, jogi és közgazdaságtudományi alapozó ismeretek: 20-30 kredit  
mikro- és makro ökonómia, menedzsment és vállalkozás gazdaságtan, közlekedési és logisztikai 
jog, számviteli ismeretek, vámeljárások, munkavédelem, egyéb tantárgyak intézményi 
hatáskörben.  
 
8.2.Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 70-100 kredit  
géptan (általános járműgéptan), járművek és mobil gépek, infokommunikáció, műszaki ábrázolás, 
járműelemek, járműszerkezeti anyagok és technológiák, irányítástechnika, közlekedési rendszerek 
és technológiák, bevezetés a logisztikába, logisztikai hálózatok, logisztikai menedzsment, ipari 
gyártó rendszerek, termeléstervezés és irányítás, anyagmozgatógépek és eszközök, 
folyamatmodellezés és szimuláció, logisztikai rendszerek irányításának automatizálása, egyéb, 
intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag. 
 
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 43-47 kredit  
differenciált szakmai ismeretek: 28-32 kredit  
a szakmai törzsanyagból választható ismeretek  
szakdolgozat: 15 kredit  
 
9. Szakmai gyakorlat:  
 
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső 
szakmai gyakorló helyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó üzemi gyakorlat.  
 
10. Idegennyelvi követelmények:  
 
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 



AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPL Ő ADATOK  
 
 
a) A képzés megnevezése: logisztikai mérnöki alapképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: műszaki képzési terület 
d) Szakirány(ok): - 
e) Specializáció(k): 

• logisztikai rendszerek 
• lean folyamatmérnök 

f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat (ISCED 5A) 
g) Megszerezhető szakképzettség(ek): logisztikai mérnök 
h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 7 félév 
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 210 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• FF/682-2/2013. sz. határozat szerint 
• FF/1155-3/2015. számú határozat (2015. július 21.) szerint 

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. tanév I. félév 
n) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
o) Képzési együttműködések: - 
p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

� ME 381/2012. számú szenátusi határozat (2012. október 25.) 
� MAB 2013/2/VIII/1. számú MAB határozat (2013. február 1.) 
� ME 151/2015. számú szenátusi határozat (2015. május 21.) 

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Illés Béla, 72131766546 
u) Képzési és kimeneti követelmény: a logisztikai mérnöki alapképzési szak képzési és 

kimeneti követelményei 
 
 


