
A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI 

KÖVETELMÉNYEI 

Lean folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzési szak 

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: lean folyamatfejlesztő specialista 

szakirányú továbbképzési szak 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: lean folyamatfejlesztő specialista  

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki képzési terület 

4. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: 

Műszaki; orvos- és egészségtudomány; társadalomtudomány; jogi; közigazgatási, 

rendészeti és katonai; pedagógusképzés; informatika; természettudomány; 

gazdaságtudományok; bölcsészettudomány; agrár; sporttudomány képzési területek 

valamelyikén legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai 

szintű képzésben) megszerzett végzettség és szakképzettség. 

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: 

Elsajátítandó kompetenciák: 

 gyakorlatorientált feladatelemzés; 

 rendszerszemléletű problémamegoldás; 

 gyártási és logisztikai folyamatok szervezése és fejlesztése; 

 adekvát kommunikáció; 

 meggyőzőkészség; 

 konfliktusmegoldó készség. 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Megszerezhető tudáselemek: 

 logisztikai rendszerek és folyamatok kialakítása és működtetése; 

 termelési rendszerek és folyamatok kialakítása és működtetése; 

 a folyamatos fejlesztés elméleti megalapozása; 

 a veszteségcsökkentés módszereinek alkalmazása; 

 a lean filozófia elsajátítása; 

 lean rendszerek kiépítése, működtetése és fejlesztése; 

 folyamatfejlesztési szoftverek alkalmazása. 

Megszerezhető ismeretek: 



 lean menedzsment eszközei és módszerei, ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségei; 

 a minőségmenedzsment eszközrendszere; 

 folyamat- és projektmenedzsment módszerek; 

 alapvető munkavédelmi és ergonómiai ismeretek; 

 menedzsment és kommunikációs ismeretek. 

Személyes adottságok: 

 elemző képesség 

 problémamegoldás 

 rendszerszemlélet 

 jó kommunikációs és érdekérvényesítő készség 

 innovatív gondolkodás 

 nyitottság az új megoldások befogadására és kidolgozására. 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A végzett hallgatók képesek: 

 egy adott szervezeti egységnél, a lean módszerek alkalmazásával önállóan megtervezni, 

illetve fejleszteni a gyártást, a logisztikai rendszereket és folyamatokat; 

 önálló tanácsadói tevékenység végzésére; 

 a folyamatos fejlesztés és a veszteségcsökkentés módszereinek alkalmazására. 

A hallgató a megszerzett szakképzettséggel alkalmas lesz gyártási és szolgáltatási folyamatok 

optimalizálására, a folyamatok hatékonyságának javítására, veszteségek feltárására. A 

megszerzett tudást hasznosíthatják termelő és szolgáltató szervezetek egyaránt. A lean 

szemlélet kialakítása és fejlesztése nélkülözhetetlen logisztikai vállalkozásoknál, gyártóknál, 

szolgáltatóknál széles körben. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditértékek: 

Alapozó tantárgyak: 12-15 kredit 

Lean szemlélet alapjai; Logisztikai rendszerek és folyamatok; Termelési rendszerek és 

folyamatok 

Szaktárgyak: 25-30 kredit 

Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok; Folyamatirányítás; Minőségirányítási 

rendszerek és módszerek; Projektmenedzsment; Vállalkozásmenedzsment, Szoftverek 

a folyamatfejlesztésben 

Kiegészítő szakismeretek: 8-12 kredit 

Szakmai kommunikáció; Munkavédelem és ergonómia, Szervezet- és 

munkapszichológia 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

 



 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 

 

a) A képzés helye: Miskolc 

b) A képzés nyelve: magyar 

c) A képzés munkarendje: levelező 

d) Szakirány(ok): - 

e) Specializáció(k): - 

f) Műveltségterület(ek): - 

g) A nyilvántartásba vétel ideje: FNYF/107-4/2019. számú határozat (2019. január 29.) 

szerint 

h) A meghirdetés kezdő tanéve: 2018/2019. tanév II. félév 

i) A meghirdetés utolsó tanéve: - 

j) Képzési együttműködések: - 

k) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

 ME 194/2018. számú szenátusi határozat (2018. október 31.) 


