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Logisztikai menedzsment mesterképzési szak 

Záróvizsga „A” tételsor 

 

1. A logisztika fogalma, logisztikai rendszerek. A logisztika térhódításának okai, célja, 

feladatai és területei; a logisztikai rendszer fogalma; a szolgáltatások színvonala és a lo-

gisztikai költségek összefüggése; a logisztikai fő és kiegészítő folyamatai; logisztikai 

kontrolling működése; mutatószámok a teljesítmények és költségek elemzéséhez. 

2. Mozgatott anyagok, mozgatási és tárolási egységek. A mozgatott anyagok jellemzői; a 

csomagolás feladatai, megjelenési formái; az egységrakomány-képzés célja és jelentősé-

ge; egységrakomány-képző eszközök csoportosítása; az anyagmozgatás és az anyagáram-

lás jellemzői (alap-, mozgás- és anyagáram jellemzők). 

3. Anyagmozgató rendszerek. Az anyagmozgatás fogalma;; az anyagmozgató gépek cso-

portosítása és jellemzése; az anyagmozgató gépek megválasztásának szempontjai és lépé-

sei. 

4.  Raktározási rendszerek. A raktározási rendszerek és a raktározás fogalma, a raktározá-

si rendszer modellje; a raktározási rendszerek fontosabb sajátosságai: (jellemzők, folya-

matok, eszközök, létesítmények); a raktárak csoportosítása; a tárolási módok és megvá-

lasztásukat befolyásoló tényezők.  

5. Darabáru raktározási rendszerek. Darabáru raktározási rendszerek csoportosítása, fo-

lyamatai és eszközei (állványos statikus, állványos dinamikus és magasraktári); anyag-

mozgatás a raktárakban.  

6. Komissiózás. A komissiózás fogalma és műveletelemei, komissiózási rendszerek (ha-

gyományos, bizonylat nélküli); a komissiózás gépei. 

7. Áruszállítási rendszerek. Az áruszállítási rendszerek feladatai; a szállítási láncok jel-

lemzése; forgalomszervezési megoldások; a vasúti, közúti, vízi és légi szállítás fontosabb 

jellemzői. 

8. Kombinált szállítási rendszerek. A kombinált szállítás fogalma; közúti-vasúti, közúti-

vízi kombinált szállítás (konténeres, huckepack). 

9. Szállítmányozás. A szállítmányozás fogalma, szereplői (fuvarozó, szállítmányozó, lo-

gisztikai vállalkozó); a szállítmányozó feladatai és kötelességei; fuvarozási szerződés, 

szállítmányozói szerződés, INCOTERM szokványok; gyűjtőszállítmányozás. 

10. Ellátási (beszerzési) logisztika. A beszerzési logisztika feladatai; a beszerzés tervezése 

(igények meghatározás, beszerzési piac feltárása, beszállítók, fuvarozók kiválasztása); 

centralizált és decentralizált beszerzés. 



 

 2 

 

11. Elosztási logisztika. Az elosztási logisztika feladatai; a marketing és a disztribúciós csa-

torna fogalma és a közvetítők szerepe (termékválaszték, vevőkiszolgálás színvonala, költ-

ségelőny); a fizikai elosztás csatornái; a logisztikai szolgáltatók szerepe, az elosztási fela-

datok outsourcing-ja; a rendelés feldolgozás menedzsmentje (rendelési ciklus, vevői meg-

rendelés útja, a megrendelések feladása/felvétele). 

12. Az ellátás és az elosztás korszerű megoldásai. JIT rendszerű és Kanban elvű beszállí-

tás, Vendor Managed Inventory (VMI), Cross-Docking, keresztszállítás, Continuous 

Replenishment (CR), Quick Response, “make or buy” döntések; az outsoucing, 

insourcing, cosoursing fogalma, partner kapcsolatok, inverz logisztika. 

13. A készletezés-raktározás menedzsmentje. A készletezési rendszer modellje és működé-

se; a készletek csoportosítása, az outputfolyamat (készletfelhasználás) természete (keres-

let, igény és kiszolgálás fogalma); az inputfolyamat természete (kiszolgálási elvek, kész-

letezési mechanizmusok, a készletfigyelés módszerei). 

14. A készletezés költségei. A készletezés költségtényezői: gyártási vagy rendelési költség, 

készlettartási vagy raktározási költség, a ki nem elégített igények vagy hiány miatti vesz-

teség költsége, a bevételek, a maradványérték, a diszkontálási költség; az időegységre eső 

készletezési költségek (kö) alakulása a készletnagyság (Q) függvényében. 

15. Elektronikus kereskedelem, e-logisztika. Az elektronikus kereskedelem fogalma, logi-

kai felépítése; az e-kereskedelem logisztikai kihívásai; az e-logisztika hatása az ellátási 

láncra (e-beszerzés, e-disztribúció); az e-logisztika szervezése (az e-logisztika szereplői, 

raktározás és szállítás az e-logisztikában). 

16. Termelési logisztika. A termelési rendszerek csoportosítása és jellemzői (a munkahelyek 

és a termelőeszközök elrendezése szerint: műhelyrendszerű termelés, csoportos rendszerű 

termelés, folyamatos rendszerű termelés, integrált, rugalmas gyártórendszerek), (az al-

kalmazott irányítási rendszer szerint: szinkrongyártás, Kanban gyártás). 

17. Gyártástervezés és irányítás feladatai. A gyártástervezés és irányítás feladatai és céljai; 

gyártási programtervezés, mennyiségi tervezés módszerei (bruttó és nettó anyagszüksé-

gelt fogalma, programorientált, felhasználás orientált és szubjektív anyagszükséglet ter-

vezés), határidő és kapacitástervezés. 

18. Gyártástervezési és irányítási rendszerek. Centralizált, részben centralizált és decentra-

lizált munkaelosztás, MRP I. és MRP II. rendszerek, OPT rendszer, a Kanban gyártás al-

kalmazásának feltételei, szinkrongyártás jellemzői, CÍM (Computer Integrated 

Manufacturing). 

19. Logisztikai információs és irányítási rendszerek. Integrált vállalatirányítási rendszer 

(ERP, Enterprise Resource Planning) fogalma; Az ERP logisztikai funkciói: (termékada-

tok kezelése, anyaggazdálkodás, értékesítés, termeléstervezés és irányítás, projektmene-

dzselés, minőségbiztosítás, karbantartás, szerviz menedzsment). 
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20. Anyagok, termékek azonosításának lehetőségei. A GS1 (EAN/UCC) vonalkód rend-

szer felépítése; vonalkódos termék és rakományazonosítás [globális kereskedelmi egység 

azonosító szám (GTIN), szállítási egység azonosító kód (SSCC), globális helyazonosító 

szám (GLN)]; az EAN/UCC 14 információtartalma; rádiófrekvenciás azonosítás (RFID). 

A nyomon követés és a visszakeresés értelmezése. 

 

 

Gödöllő, 2015. 

 

 

Dr. Benkő János 

szakvezető, egyetemi tanár 
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Logisztikai menedzsment mesterképzési szak 

Záróvizsga „B” tételsor 
 

1. Készletszabályozási politikák. Egyenlő t időközönként, Q nagyságú tételek rendelése (t-

Q mechanizmus), ciklikus működési politika (t-S mechanizmus), kétraktáras készletezési 

politika (s-Q mechanizmus), csillapításos működési politika (s-S mechanizmus). 

2. A várható igény meghatározása a készletgazdálkodásban. A független igények meg-

határozása előrejelzéssel: kísérleti módszerek, véleményalkotás, idősor analízis (átlag, 

mozgóátlag, exponenciális simítás), okozati módszerek (regresszió analízis). A függő 

igények meghatározása: anyagnormák, szubjektív (becslő) eljárások (összegző becslés, 

részletező becslés), felhasználás orientált eljárások, programorientált anyagszükséglet 

tervezés (termék összeállítási fa, Gozinto-gráf). 

3. Gazdaságos rendelési tételnagyságú modellek (EOQ). Folyamatos készletfigyelés 

egyenletes igénnyel (a hiány nem megengedett, a hiány megengedett) folyamatos készlet-

figyelés egyenletes igénnyel és véges feltöltési kapacitással (a hiány nem megengedett, a 

hiány megengedett) 

4. A rendelési költség a rendelési tételnagyság függvénye. Folyamatos készletfigyelés, 

egyenletes igénnyel, a hiány nem megengedett és a rendelési költség a rendelési tétel-

nagyság függvénye. Megjegyzések a gazdaságos rendelési tételnagyságú modellekhez. 

5. Periodikus készletfigyelésű modellek. A periodikus készletfigyelésű modell jellemzői 

és költségfüggvénye; a periodikus készletfigyelésű modell megoldása dinamikus progra-

mozással.  

6. Út problémák ábrázolása és megoldása hálózaton. A minimális költségű feszítő kere-

sése; a minimális költségű út a hálózat két pontja között. 

7. A szállítási feladat modelljei és alkalmazásai. A szállítási feladat modellje, minimum 

feladat, maximum feladat, tiltótarifa fogalma; a hozzá-rendelési probléma modellje. 

Többlépcsős szállítási feladat, az átrakási probléma. 

8. A szállítási feladat megoldása. A szállítási feladat megoldása a disztribúciós módszerrel 

(a bázis-megoldás előállítása és a program javítása).  

9. A hozzárendelési probléma megoldása és alkalmazásai. A hozzárendelési probléma 

megoldása magyar módszerrel. A magyar módszer általánosítása a szállítási feladat meg-

oldására. 

10. A körutazási feladat modellje és alkalmazásai. A körutazási feladat megoldása a korlá-

tozás és szétválasztás módszerével. Alkalmazások (út, idő és sorolási problémák) 

11. Járatszerkesztés I. Egycentrumos járatszerkesztés korlátozott járműkapacitással. 

12. Járatszerkesztés II. Járatszerkesztés az üresmenetek költségének a minimalizálásával. 
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13. Maximális folyam probléma. A maximális folyam probléma fogalma és a megoldás 

algoritmusa. A maximális folyam minimális vágás tétele. 

14. Minimális költségű folyam probléma I. A minimális költségű folyam probléma modell-

je, alkalmazásai. Egy lehetséges bázismegoldás konstruálása.  

15. Minimális költségű folyam probléma II. A hálózati szimplex módszer algoritmusa. A 

kapacitáskorlátos élek kezelése. 

16. Projektmenedzsment. Hálótervezés, CPM és PERT háló, kritikus út, teljes és független 

tartalékidő fogalma. Erőforrás (munkaerő, anyag és termelőeszköz) korlátos háló. A pro-

jekt költségének számítása. A projekt végrehajtásának nyomon követése. 

17. Telepítési problémák I. A telepítési problémák csoportosítása; egykörzetes centrumke-

resés kötött telephellyel; egy-körzetes centrumkeresés részben kötött telephellyel; egy-

körzetes centrumkeresés szabad telephelyválasztással. 

18. Telepítési problémák II. Többkörzetes centrumkeresés kötetlen centrumkapacitásokkal; 

többkörzetes centrumkeresés korlátozott centrumkapacitásokkal. Többkörzetes centrum-

keresés kötött centrumkapacitásokkal. 

19. Logisztikai folyamatok szimulációja. A szimuláció fogalma. A szimulációs modell mű-

ködése Arena szimulátor alapmoduljai és azok funkciói. A szimuláció be és kimenetei. A 

szimuláció várható eredményei. 

20. Stratégiai tervezés a logisztikában. A vállalati stratégia és a logisztikai stratégia értel-

mezése és kapcsolata (ellátási lánc, értéklánc, logisztika szerepe a vállalati stratégiában, 

stratégiai szövetségek, partnerkapcsolatok, outsourcing). A logisztikai stratégiát megala-

pozó elemzések alapkérdései. A stratégia meghatározásának módszerei, az egyes módsze-

rek előnyei és hátrányai (PEST, SWOT, BCG). 

 

 

Gödöllő, 2015. 

 

 

Dr. Benkő János 

szakvezető, egyetemi tanár 

 


