Logisztikai menedzsment mesterképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A mesterképzési szak megnevezése: logisztikai menedzsment (Logistics Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
− szakképzettség: okleveles logisztikai menedzser
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Logistics Manager
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és marketing, a
gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a
turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati, az alkalmazott közgazdaságtan
alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők: a
gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a gazdaságinformatikus, a mérnök informatikus, a
programtervező informatikus, a közlekedésmérnöki és a műszaki menedzser, gépészmérnök
alapképzési szakok.
4.3.A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20 – 25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya legalább: 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai
menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat
átfogó ellátási láncok átfogó irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a
modern gyakorlati megoldások ismeretében e szakemberek sikeresen képesek a vállalaton
belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és
fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére. A képzés eredményeképpen a hallgatók
megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
− a vállalati logisztikai folyamatok, illetve az ellátási lánc működésére ható meghatározó
üzleti és technikai folyamatokat;
− a logisztikai rendszer belső felépítését, a logisztikai folyamatok és rendszerek, tervezési,
elemzési és fejlesztési módszereit és eljárásait;
− a logisztikai szolgáltató vállalatok tevékenységének megszervezéséhez és irányításához
szükséges ismereteket;
− az ellátási lánc menedzsment modern üzleti megoldásainak eszköztárát;
− a logisztika és ellátási lánc hatékony menedzsmentjét támogató informatikai
megoldásokat;
− a logisztika, illetve egyes alrendszerei és az ellátási lánc teljesítményének értékelésére
alkalmas technikákat;
− a logisztika és ellátási lánc menedzsment területének meghatározó kutatási irányait, azok
fogalomrendszerét és a kutatáshoz szükséges módszertani alapokat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
− a vállalati versenyképességet támogató logisztikai fejlesztések és célkitűzések
megfogalmazására;
− a logisztikai folyamat elvárásainak és teljesítményének más vállalati funkcióval történő
hatékony összehangolására;
− a vállalati logisztikai rendszer, illetve egyes alrendszereinek működése kapcsán az ismert
elemzési eljárások alkalmazása segítségével a rendszer (vagy alrendszerei) tervezésére,
elemzésére, ezek alapján fejlesztési javaslatok önálló megfogalmazására;
− a vállalati logisztikai folyamatok rendszerszemléletű és a folyamatokat középpontba
helyező irányítására és fejlesztésére;
− projektek hatékony menedzsmentjére,
− csoportban való hatékony részvételre, azok irányítására;
− a hatékonyabb ellátási lánc menedzsment eszközeinek vállalatspecifikus meghatározására;
− a logisztika és ellátási lánc menedzsment meghatározó kutatási területein önálló kutatási
probléma megfogalmazására és a kutatás végrehajtására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
− a szakma elfogadott sztenderdjei, etikai szabályai szerint végzi tevékenységét,
− rendelkezik vezetői képességekkel,
− hatékonyan képes kialakítani és működtetni keresztfunkcionális csoportokat,
− hatékony projektirányító és szervező,
− munkatársait illetve kollégáit motiválja és irányítja,
− empatikus más kultúrák illetve szakterületek megközelítéseit illetően,
− új megoldások és eljárások iránt nyitott,
− keresi a konfliktusok feloldását és nyitott az együttműködésre,
− vállalja a felelősséget saját és munkatársai teljesítményéért.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 20 – 25 kredit:
modern közgazdasági elméletek, módszertani ismeretek, szervezetek és vállalkozások
gazdálkodása, vezetése és irányítása, stratégiai menedzsment, pénzügyi ismeretek, marketing
menedzsment, üzleti tervezés, vezetői számvitel, kutatásmódszertan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 30 – 50 kredit:

üzleti gazdaságtan, nemzetközi üzleti gazdaságtan, stratégiai menedzsment, üzleti tervezés,
termelés és szolgáltatásmenedzsment, beszerzés, disztribúció, készletgazdálkodás,
túratervezési módszerek, logisztikai szolgáltatások, szállítmányozási ismeretek,
raktárgazdálkodás és raktár-technológiai ismeretek, anyagmozgatási ismeretek, a logisztikai
teljesítmény mérése és menedzsmentje, információmenedzsment, e-business megoldások,
szabványos áruazonosítás, nyomon követési rendszerek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek 30- 45 kredit:
választható specializációk, modulok: beszerzési stratégia, beszállítók értékelési rendszerei,
beszállítói kapcsolatok fejlesztése, operatív beszerzés, tárgyalástechnika, közbeszerzés,
beszerzés jogi aspektusai, logisztikai stratéga, ellátási lánc menedzsment, makrologisztikai
ismeretek, szállítási módok, kombinált fuvarozás, logisztikai szolgáltató központok, citylogisztika, visszutas logisztika, integrált vállalatirányítási rendszerek felépítése, bevezetése és
működtetése, logisztikai kontrolling, vevői kapcsolatok menedzsmentje, CRM,
minőségmenedzsment, karbantartás, technológia-menedzsment, lean menedzsment,
projektmenedzsment, üzleti szimulációs programok;
diplomamunka 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
− módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
− közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi
gazdaságtan,
környezet-gazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és
funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;
− társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszihológia, filozófia;
− üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (25 kredit): vállalatgazdaságtan, gazdasági jog,
marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika,
tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés,
pénzügy, számvitel, kontrolling.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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A képzés megnevezése: Logisztikai menedzsment mesterképzési szak
A képzés kódja: A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
Szakirány(ok): Specializáció(k):
• lean menedzsment
• ellátási lánc menedzsment
Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A)
Megszerezhető szakképzettség: okleveles logisztikai menedzser
A képzés nyelve: magyar
A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
Képzési idő: 4 félév
A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
A nyilvántartásba vétel ideje:
• OH-FHF/9-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése
• OH-FHF/40-3/2010. sz. határozat jogerőre emelkedése
A meghirdetés kezdetének ideje: 2009/2010. tanév
A meghirdetés végének ideje: Képzési együttműködések: A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: Az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
• Szenátus 310/2008. sz. határozata (2008. július 21.)
• MAB 2008/8/V/29. sz. határozat
• Szenátus 362/2009. sz. határozata (2009. október21.)
• ME 510/2013. számú szenátusi határozat (2013. december 18.)
• ME 257/2014. számú szenátusi határozat (2014. május 29.)
• ME 316/2014. számú szenátusi határozat (2014. szeptember 10.)
Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Szakály Dezső, 72133799976
Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

