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A Közlekedési Gazdasági Mérnöki képzés 

célkitűzései és tanterve 

 

1. Bevezető 

 

A Közlekedésmérnöki Karon 1956-ban létrehozott és a környezeti változásoknak és 

igényeknek megfelelően többször korszerűsített gazdasági mérnökképzés a maga idejében egy 

új korszakot jelentett a közlekedési vezetőképzésben. Az elmúlt 50 év alatt kétezernél is több 

közlekedési mérnök ismerkedett meg a szervezési, gazdasági, vezetési szemlélettel és 

módszerekkel. A gazdasági mérnök képzés az oktatás formáját, tartalmát rugalmasan 

változtatva, mindenkor igyekezett a közlekedési igényeket minél jobban kielégíteni.  

 

A gazdasági-társadalmi rendszerváltást követően az 1992-ben bevezetett és folyamatosan 

aktualizált, korszerűsített tanterv már a piacorientált vállalati tevékenységeket előtérbe helyező 

vezetői teendőkre készítette fel a hallgatókat, figyelembe véve a környezet és a gazdaság 

változását, valamint a közlekedés meghatározó sajátosságait, különös tekintettel arra, hogy 

Magyarország EU tagsága révén a közlekedési rendszer szervesen kapcsolódik más, 

piacgazdálkodást folytató országok közlekedési rendszereihez. 

 

Az új ismeretek, új technikák elsajátítása és az új szemléletmód kialakítása szükségessé teszi a 

képzési tanterv folyamatos korszerűsítését. A korszerűsítés messzemenően figyelembe veszi a 

piacorientált gazdaságok hasonló oktatási intézményeinek gazdag tapasztalatait, különös 

tekintettel a gazdaságilag fejlett európai országokra. 

 

A korábban egységes Közlekedési Menedzser Gazdasági Mérnöki Szakon folyó továbbképzés 

- a bolognai rendszerű felsőoktatáshoz igazodva – a 2010-2011 tanévtől kezdve a jövőben a 

műszaki főiskolai, vagy BSc végzettséggel rendelkezők számára a 3 féléves Alapszintű 

Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak keretében, a műszaki egyetemi vagy MSc végzettséggel 

rendelkezők számára pedig a 4 féléves Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Mérnök Szak 

keretében biztosít a jövőben továbbképzést. Az alapszintű továbbképzés elsősorban az operatív 

irányítási feladatokat ellátó, míg a mesterszintű továbbképzés főként a stratégiai irányításban 

dolgozó vezetők számára nyújt hasznosítható ismereteket. (Természetesen az alapszintű 

továbbképzésre az egyetemi vagy MSc végzettséggel rendelkezők is jelentkezhetnek.)  

 

A korszerű követelményeknek megfelelően fejlesztett továbbképzés olyan kreditrendszerű 

tantervi struktúra keretében valósul meg, amely erős, egységes (és közös) általános 

alapképzéssel és széles választékú mester szintű specialista képzéssel támogatja a munkaerő 

piac dinamikusan változó igényeinek kielégítését.  
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2. A képzés célja 

 

A képzés célja, hogy elsősorban a BME Közlekedésmérnöki Karán, de általában a műszaki 

főiskolákon, illetve egyetemeken (korábban, vagy a bolognai rendszerű képzésben BSc, illetve 

MSc szinten) végzett és a közlekedés, szállítás, logisztika különböző szakterületein dolgozó 

okleveles mérnököknek, illetve főiskolát végzett mérnököknek elősegítse annak a 

menedzsment szemléletnek és ismereteknek az elsajátítását, amelyek lehetővé teszik mérnöki, 

alapvető műszaki-gazdasági ismereteik szállítmányozási, üzleti vállalkozási jellegű 

kiteljesedését, s ezáltal fuvarozási, logisztikai vállalkozásaik eredményes működtetését és 

továbbfejlesztését. 

 

A nemzetgazdaság és a közlekedési szakterület igényeit, elvárásait figyelembe véve olyan alap-

, illetve mesterszintű gazdasági szakmérnökök képzése a cél, akik: 

 

- képesek az alkotó műszaki tevékenységek gazdasági-vállalkozói szemszögből való 

hasznosítására; 

- műszaki ismereteikre alapozva, a megszerzendő új ismeretek birtokában képesek marketing, 

pénzügyi, szállítmányozási, számvitel, humánpolitika stb. területek feladatainak ellátására és 

irányítására. 

 

 

3. A képzési struktúra 

 

A kredit rendszerű tanterv felépítése biztosítja azon kötelező alaptárgyi ismeretek elsajátítását, 

amelyek nélkülözhetetlenek egyrészt az általános gazdasági mérnöki és menedzseri kultúra 

kialakításához, másrészt egyéb, speciálisabb ismeretek elsajátításához. Ezeket az ismereteket, 

az első két félévben oktatott alapozó tantárgyak adják, amelyek hallgatása és abszolválása az 

alap- és a mesterszintű képzésben résztvevők számára egyaránt kötelező. 

 

A tanterv további része arra épít, hogy az alapszintű közlekedési gazdasági szakmérnöki 

szakra beiratkozott hallgatók a képzés harmadik (befejező) félévében az általuk választott 

szakirányban (minimum 10 fős csoportokban) kapnak speciális képzést, illetve egyéni 

konzultáció igénybevételével készítik el diplomatervüket, amelyet a félév végén 

vizsgabizottság előtt megvédenek. Sikeres záróvizsgák és a diplomamunka megvédése után az 

alapszinten végzett hallgatók "okleveles alapszintű közlekedési gazdasági szakmérnök" 

diplomát kapnak.  
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A mesterszintre beiratkozott hallgatók a tantervük szerinti harmadik félévben ugyancsak az 

általuk választott szakirányban (minimum 10 fős csoportokban) vesznek részt a képzésben és 

stratégiai ismeretekkel is bővített speciális tantárgyakból is vizsgáznak. A képzés negyedik 

(befejező) félévében a speciális szaktárgyak elsajátítása mellett egyéni konzultáció 

igénybevételével készítik el diplomatervüket, amelyet a félév végén vizsgabizottság előtt 

megvédenek. Sikeres záróvizsgák és a diplomamunka megvédése után a mesterszinten végzett 

hallgatók "okleveles mesterszintű közlekedési gazdasági szakmérnök" diplomát kapnak. 

 

4. Képzési szakirányok 

 

A 2010. szeptember 1-től az alap- vagy a mesterszintű közlekedési gazdasági szakmérnöki 

szakra beiratkozó hallgatók az alábbi szakirányokból választhatnak: 

 

- Általános közlekedési menedzsment szakirány, 

- Vasúti közlekedési menedzsment szakirány, 

- Közúti közlekedési menedzsment szakirány,  

- Légi közlekedési menedzsment szakirány, 

- Logisztikai menedzsment szakirány, 

- Szállítmányozási menedzsment szakirány. 

 

Az oktatási kínálatban szereplő Szakirányok képzési célja az alábbiakban jelölhető meg: 

 

 Az általános közlekedési menedzsment szakirányú továbbképzés célja a közlekedés, 

szállítás bármely alágazatában az államigazgatási, önkormányzati, hatósági, vállalati 

szakterületen tevékenykedő, vagy ott elhelyezkedni kívánó szakemberek felkészítése a 

közlekedéspolitikai, szabályozási, beruházási, fejlesztési feladatok megszervezésével 

és lebonyolításával kapcsolatos irányítási teendők ellátására. 

 

 A vasúti közlekedési menedzsment szakirányú továbbképzés célja a vasúti 

közlekedési szakterületen (operátor, infrastruktúra, hatóság, vontatás, 

forgalomirányítás, stb.) tevékenykedő, vagy ott elhelyezkedni kívánó szakemberek 

felkészítése az alágazat speciális szabályozási/beruházási, pályakapacitás allokálási, 

fejlesztési feladatai megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos irányítási 

teendők ellátására. 

 

 A közúti közlekedési menedzsment szakirányú továbbképzés célja a közúti 

közlekedés (infrastruktúra, felügyelet, gépjármű közlekedési vállalat, közúti fenntartó 

szervezet, hatóság, stb.) szakterületen tevékenykedő, vagy ott elhelyezkedni kívánó 

szakemberek felkészítése a szabályozási/beruházási, fejlesztési, fenntartási és 

üzemeltetési, továbbá finanszírozási feladatok megszervezésével és lebonyolításával 

kapcsolatos irányítási teendők ellátására. 
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 A légiközlekedési menedzsment szakirányú továbbképzés célja a légi közlekedés 

bármely szakterületén (repülőtér, fuvarozó vállalat, irányító hatóság) tevékenykedő, 

vagy ott elhelyezkedni kívánó szakemberek felkészítése a légiközlekedés Euro-konform 

szabályozási/beruházási, fejlesztési feladatai megszervezésével és lebonyolításával 

kapcsolatos irányítási teendők ellátására. 

 

 A logisztikai menedzsment szakirányú továbbképzés célja a logisztikai vállalatok, 

logisztikai központok, szállítási szolgáltatások szakterületein tevékenykedő, vagy ott 

elhelyezkedni kívánó szakemberek felkészítése a feladatok megszervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos irányítási teendők ellátására. 

 

 A szállítmányozási menedzsment szakirányú továbbképzés célja az áruszállítási-

logisztikai szakterületen tevékenykedő, vagy ott elhelyezkedni kívánó szakemberek 

felkészítése a fuvarozási, szállítmányozási feladatok megszervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos irányítási teendők ellátására. 

 

 

A szakma-specifikus feladatok ellátására felkészítő szakirányú képzés általános jellemzője, 

hogy mind az alap-, mind az emelt szintű tanterv szerinti kurzusokon komplex 

megközelítésben dolgozzák fel a rendszeresen aktualizált ismeretanyagot, így a szükséges 

technológiai, szabályozási és gazdálkodási tudnivalókat integrált módon tárgyalják 

 

A szakirányú képzés indításának feltétele: minimum 10 fő jelentkezése az adott szakirányra. 

A szakirányok struktúrája rugalmasan alkalmazkodik a mindenkori igényekhez, ennek 

megfelelően a szakképzést végző Tanszék csoportosan felmerülő (vállalati) igény esetén más 

szakirányú képzés megszervezését is biztosíthatja. 

 

 

 

5. Az alapszintű és a mesterszintű közlekedési gazdasági szakmérnök képzés tantervei 

 

A fenti célkitűzéseknek és alapelveknek megfelelő alaptárgyi és szakirányú tanterveket a 

következő táblázatok tartalmazzák. 
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Tantervi táblázatok 

 

Alapszintű képzésben résztvevők számára 

Alaptárgyi tanterv 

 Tantárgy Óra/Félév 

  I. II. III. 

1. Vállalati gazdaságtan 24 v 24 v  

2. Menedzsment alapjai 24 v 24 v  

3. Döntéselőkészítő módszerek 24 v 24 v  

4. Pénzügy és számvitel 24 v 24 v  

5. Jogi ismeretek 24 v   

6. Külgazdaságtan  24 v  

Összes óra 240 120 120  

Összes vizsga 10 v 5 v 5 v  

 

Mesterszintű képzésben résztvevők számára 

 

Alaptárgyi tanterv 

 Tantárgy Óra/Félév 

  I. II. III. IV. 

1. Vállalati gazdaságtan 24 v 24 v   

2. Menedzsment alapjai 24 v 24 v   

3. Döntéselőkészítő módszerek 24 v 24 v   

4. Pénzügy és számvitel 24 v 24 v   

5. Jogi ismeretek 24 v    

6. Külgazdaságtan  24 v   

Összes óra 240 120 120   

Összes vizsga 10 v 5 v 5 v   

 

A továbbiakban a szakirányú tanterveket az alábbi sorrendben tüntetjük fel: 

Általános Közlekedés Menedzsment Szakirány 

 Vasúti Közlekedési Menedzsment Szakirány 

 Közúti Közlekedési Menedzsment Szakirány  

 Légiközlekedési Menedzsment Szakirány  

Logisztikai Menedzsment Szakirány 

Szállítmányozási Menedzsment Szakirány  
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T a n t e r v 

 

Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki szak 

Általános Közlekedési Menedzsment Szakirány 

 

 

Általános közlekedési menedzsment szakirány tanterve 

 Tantárgy Óra/Félév 

  I. II. III. 

1-6. Alaptárgyak 120 v 120 v  

7. Általános közlekedési mgt.   24 v 

8. Alkalmazott számítástechnika   24 v 

9. Közlekedési marketing   16 v 

10. Szállítási logisztika   16 v 

11. Diplomatervezés   40 

Összes óra 360 120 120 120 

Összes vizsga 14 v 5 v 5 v 4 v 

 

 

Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki szak 

Általános Közlekedési Menedzsment Szakirány 

Általános közlekedési menedzsment szakirány tanterv 

 Tantárgy Óra/Félév 

  I. II. III. IV. 

1-6. Alaptárgyak 120 v 120 v   

7. Általános közlekedési mm.   24 v 24 v 

8. Alkalmazott számítástechnika   24 v  

9. Közlekedési Marketing   16 v  

10. Szállítási logisztika   16 v  

11. Munkajog   24 v  

12. Tárgyalástechnika   16 v  

13. Humánpolitika    16 v 

14. Diplomatervezés    80 

Összes óra 480 120 120 120 120 

Összes vizsga 18 v 5 v 5 v 6 v 2 v 
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T a n t e r v 
 

Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak 

Vasúti Közlekedési Menedzsment Szakirány 

 

 

Vasúti közlekedési menedzsment szakirány tanterve 

 Tantárgy Óra/Félév 

  I. II. III. 

1-6. Alaptárgyak 120 v 120 v  

7. Vasúti menedzsment   24 v 

8. Alkalmazott számítástechnika   24 v 

9. Közlekedési marketing   16 v 

10. Szállítási logisztika   16 v 

11. Diplomatervezés   40 

Összes óra 360 120 120 120 

Összes vizsga 14 v 5 v 5 v 4 v 

 

Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak 

Vasúti Közlekedési Menedzsment Szakirány 

Vasúti menedzsment szakirány tanterve 

 Tantárgy Szemeszter 

  I. II. III. IV. 

1-6. Alaptárgyak 120 v 120 v   

7. Vasúti mm.   24 v 24 v 

8. Alkalmazott számítástechnika   24 v  

9. Közlekedési Marketing   16 v  

10. Szállítási logisztika   16 v  

11. Munkajog   24 v  

12. Tárgyalástechnika   16 v  

13. Humánpolitika    16 v 

14. Diplomatervezés    80 

Összes óra 480 120 120 120 120 

Összes vizsga 18 v 5 v 5 v 6 v 2 v 

 



6. Az alap- és mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szakok (közös) alapozó 

tantárgyainak programjai (1. és 2. félév) 

 

 

 6.1.  Vállalati gazdaságtan  

 

A vállalat és vállalkozás fogalma, fő tartalmi vonatkozásai. A vállalat/vállalkozás 

kapcsolatrendszere. A gazdasági élet alapjellemzői; a keresletkorlátozás és az erőforráskorlátos 

gazdaság. A kereslet és a kínálat szabályozása, a költségvetés szerepe és rendszere. 

Finanszírozási rendszerek, hitelpolitika, tőzsde, értékpapírok. Piaci alakzatok és a 

versenyhelyzet jellemzői, keresletfeltárás, kínálatértékelés. A vállalatok fő tevékenységei és 

folyamatai. 

 

A vállalat alapvető eredményességi jellemzői, a vállalat és a piac erősségének vizsgálata. Az 

eredményesség sajátos értelmezésének esetei, a szervezetek eredményességének kérdései. A 

hatékonysági vizsgálatok korszerű módszerei. Gazdálkodási kérdések: finanszírozás, 

erőforrásgazdálkodás, innováció, vállalati stratégiák. A vállalatok belső és külső ellenőrzésének 

rendszerei. 

 

 6.2.  Menedzsment alapjai  

 

A menedzsment értelmezése, különböző megközelítései. Menedzsment a változó világban, a 

multinacionális környezetben. A menedzsment társadalmi és etikai felelőssége, produktuma. A 

menedzser karrier. A szervezetek működését és vezetését befolyásoló külső és belső tényezők. 

A szervezeti kultúra, a szervezeti folyamatok. Stratégiai menedzsment, a projektmenedzsment. 

A controling fogalma, helye a vállalatok szervezetében, tevékenységében. 

 

Stratégiai menedzsment az egyes közlekedési alágazatoknál. Marketing a stratégiai 

menedzsment koncepcióban. Szervezeti felépítés, a szervezeti funkció és formái, a szervezeti 

változtatás menedzselése. Szervezeti magatartás, egyéni viselkedés, motiváció elméletek. 

Csoport és szervezet kultúra. Kommunikáció, konfliktus kezelés, a vezetés minősége. 

 

 6.3.  Döntéselőkészítő módszerek  

 

Viszonyszámok, középértékek, indexszámok és alkalmazásaik a gazdasági elemzésben. 

Szóródási mutatók és szerepük a statisztikai sokaság jellemzésében. Statisztikai mintavételi 

eljárások, hipotézisvizsgálatok. Szóráselemzés, korrelációs vizsgálatok, regressziós elemzések, 

idősorok elemzése. 
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Rendszerelemzési, döntési irányítási feladatok a vállalkozásvezetésben. A döntési feladatok 

modellezése, az operációkutatás tárgya, módszertana. Programozási módszerek, duál feladatok, 

érzékenységvizsgálatok. A hozzárendelési probléma megoldása. Hálózati problémák 

modellezése. Maximális áramlat, legrövidebb út. Hálózattervezési módszerek. Sorrendtervezés, 

heurisztikus megoldási eljárások. Dinamikus optimálás, többkritériumú értékelési módszerek. 

Döntés bizonytalan feltételek mellett. Döntéstámogató szoftverek. 

 

 6.4.  Számvitel és Pénzügy  

 

A számvitel feladata, funkciói, számviteli mérésmódok. A számvitel jogi szabályozása, 

jogrendje. A számviteli rendszer és alrendszerei. Eszközök a számvitelben.  A könyvviteli 

tevékenység folyamata. A kettős könyvvitel fogalma, lényege, a könyvelési munka menete. 

Számlakeret és számlarend. A mérleg- és eredménykimutatás összefüggései. 

 

A vállalati pénzügyi tevékenység célja, tartalma, eszközei. A pénzügyi rendszer felépítése, a 

bankok és a vállalkozások üzleti kapcsolatai. Beruházási döntések, az üzleti és finanszírozási 

kockázat fogalma, mérése és kezelése. A vállalkozások számviteli szabályozása, adózása, a 

vállalkozások finanszírozása, a külső finanszírozás lehetőségei. A tőzsde működése, tőzsdei 

műveletek. A nemzetközi elszámolások módjai. 

 

 6.5.  Jogi ismeretek 

 

A jog fogalma, a jogállam, a köztársaság alkotmánya. Jogképesség, cselekvőképesség a magyar 

polgári jogban. Az állam jogalanyisága, a jogi személyek jogképessége és fajtái. A személyhez 

és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok. A tulajdonjog tárgya, tartalma, védelme.  A kötelem. A 

szerződéskötés, a szerződés tartalma. A semmisség és a megtámadhatóság. A szerződésszegés 

jogi következményei, a szerződés megszűnése, a kártérítés mértéke. Szerződési formák, adás-

vétel, vállalkozás, megbízás, bérlet, fuvarozás, szállítmányozás. A gazdasági verseny. Az 

értékpapírok. A pénzhelyettesítő, tagsági, dologi papírok. A kereskedelmi társaságok. 

 

 6.6.  Külgazdaságtan 

 

A gazdálkodás külgazdasági feltételei. Világgazdaság és világpiac. A külkereskedelem és a 

külkereskedelemből származó előnyök.  A külkereskedelmi politika és eszközrendszere. A 

külgazdasági tevékenység nemzetközi keretei és intézményei. Nemzetközi tőkemozgások a 

világgazdaságban. Globalizálódás a világgazdaságban. Regionális gazdasági integrációk, az 

Európai Közösség. A magyar gazdaság külgazdasági környezete. 
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7. A szakirányú tantárgyak tematikái  

 

 7.1 Általános Közlekedési Menedzsment szakirány 

 

Az általános közlekedési menedzsment szakirányú továbbképzés célja a közlekedés/szállítás 

(bármely alágazatában) államigazgatási/önkormányzati/hatósági/vállalati szakterületen 

tevékenykedő, vagy ott elhelyezkedni kívánó szakemberek felkészítése a 

közlekedéspolitikai/szabályozási/beruházási, fejlesztési feladatok megszervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos irányítási teendők ellátására. A szakirány komplex 

megközelítésben dolgozza fel a rendszeresen aktualizált ismeretanyagot, így a szükséges 

technológiai, szabályozási és gazdálkodási tudnivalókat integrált módon tárgyalja.  

 

Általános közlekedési menedzsment I.  (3. félév) 

 

1.   A szállítás és a közlekedés nemzetgazdasági jelentősége. Közlekedésföldrajzi és- 

történeti áttekintés. Az EU közlekedéspolitikája, hazai közlekedéspolitika 

2.  A közlekedés, a szállítás és az áruk szolgáltatások hozzáférhetősége, ára, 

 versenyképessége 

3.  A közlekedés és a területhasznosítás összefüggései, a gazdasági fejlődésre 

 gyakorolt hatás 

4.  A közlekedés és a társadalmi munkamegosztás összefüggésrendszere,

 közlekedéspolitikai vonatkozásai 

5.  A személyközlekedési igények alakulását meghatározó tényezők vizsgálata és

 befolyásuk lehetőségei 

6.  Az áruszállítási szükségletek alakulását meghatározó tényezők vizsgálata és 

 befolyásolásuk lehetőségei 

7.  A közlekedési rendszerek (vasúti, közúti, vízi, légi, csővezetékes szállítás) 

 létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 

 stratégiai irányítási feladatok (infrastruktúra menedzsment) 

8.  A közlekedési rendszerek operatív irányítása.  

Általános közlekedési menedzsment II. (4. félév, csak mesterszinten) 

 

1.  A szállítási költségek elemzése, önköltségszámítási módszerek értékelemzés 

2.  Fejlesztési változatok gazdasági, társadalmi hatékonyságának elemzési 

 módszerei a közlekedésben. Externáliák és értékelésük módszerei. 

3.  A közlekedési rendszerek működtetésének szabályozása, állami önkormányzati 

feladatok, jogi, pénzügyi vonatkozások 
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4.  A vasúti közlekedés sajátos irányítási problémái, feladatai, megoldási  módszerei 

5.  A közúti személyközlekedés és árufuvarozás sajátos irányítási feladatai  

6.  A kombinált fuvarozás, a szállítmányozás, a logisztika menedzsmentje 

7.  A városi közlekedés irányításának sajátosságai, különös tekintettel a hatékony 

működtetésre 

8.  A légi és a vízi közlekedés sajátos irányítási feladatai 

 

Szállítási logisztika (3. félév) 

 

1.  A logisztika fogalma, rövid története, értelmezése gazdasági rendszerekre. A logisztika 

térhódításának háttere. Az ellátás - termelés - elosztás  rendszerszemléletű 

kezelésére irányuló törekvések. A közlekedés, az áruszállítás egységes anyagáramlási 

folyamatba integrálására irányuló törekvések. 

2.  A logisztika területei, kapcsolatai, integráló szerepe. Iparvállalat logisztikai modellje. 

Az ellátási - termelési - elosztási és a hulladékkezelési logisztika funkciói. A logisztika 

és a marketing kapcsolata. A logisztikai rendszerek gépei, eszközei, létesítményei. 

3  A közvetlen és a közvetett szállítási logisztikai rendszerek. A kihelyezett raktárak, a 

logisztikai központok szerepe a belföldi és a nemzetközi áruszállítási rendszerekben. 

4.  A logisztikai központok létesítési feltételei, környezeti kapcsolatai. A központok által 

nyújtott logisztikai szolgáltatások köre. A logisztikai központok hazai telepítése 

vizsgálatának eredményei, bázisközpont kialakításának lehetősége. 

5.  Logisztikai rendszerek szállítási folyamatainak irányítása topológiai eszközökkel. A 

címkézési technikán alapuló legrövidebb út keresési módszer. Az útvonal- és 

járattervezési feladatok megoldása topológiai modellezés segítségével. 

6.  Számítógépes támogatású szállítási logisztikai mintarendszer bemutatása. 

7. Nagyforgalmú, nagyvárosi vasúti konténerterminál számítógépes nyilvántartási és 

irányítási rendszere. 

8.  Logisztikai elosztó központ számítógépes nyilvántartási és közúti irányítási rendszere. 
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Munkajog (4. félév, csak mesterszinten) 

 

1. A jogforrások alkotmányos garanciái. A jogszabályok hatálya. 

2.  A Munka Törvénykönyve, köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállását szabályozó 

törvény. Munkajog helye a magyar jogrendszerben. 

3.  A munkaviszony alanyai, a munkaviszony létesítése. A munkaszerződés formai és 

tartalmi elemei.  

4.  A munkaszerződés megkötése, módosítása. A munkaviszony megszűnése és 

 megszüntetése. A végkielégítés. 

5.  Munkajogi szabályozás az önkormányzatoknál: a köztisztviselők jogállását szabályozó 

törvény.  

6.  Azonosságok és különbségek a Munka Törvénykönyve és a köztisztviselőkre irányadó 

törvény között. 

7.  A közalkalmazottak jogállását szabályozó törvény részletes bemutatása. Fegyelmi 

felelősség és eljárás. 

8.  A munkavégzés szabályai, a munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei. 

Kártérítési felelősség a munkajogban. A vétkesség elve. Munkaügyi vita. 

 

Tárgyalástechnika (4. félév, csak mesterszinten) 

 

1. Logikai alapok és alkalmazás. Az érvelési szituáció. Érvelés, vitatkozás, nézeteltérés. 

2.  Az argumentáció helye és szerepe a társadalmi életben. 

3.  Következtetés és bizonyítás. Érvényesség, helyesség és igazság. 

4.  Az érvelés formális logikai vonatkozásai. Induktív, deduktív és analóg okoskodások. 

Tipikus érvelési hibák. 

5.  Szociálpszichológiai és kulturális vonatkozások. Kulturális különbségek  hatása a 

megismerésre. A társadalomi érintkezési szerkezet.  

6.  Kommunikációs gyakorlatok. A vita és az érvelés technikái. 

7.  A tárgyalás és üzlet. A tárgyalási szituáció. Szerződések és megállapodások.  A 

döntéshozatal. 

8.  A hallgatás és meghallgatás fontossága. A beszéd. Adottságok, képességek, a 

manipuláció. Az odafigyelés határai. 
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Közlekedési marketing  

 

1.  A marketing alapfogalmai, kialakulása, jelentősége. 

2.  A marketing tartalma, főbb tevékenységeinek áttekintése. 

3.  A passzív marketing módszerei és közlekedési alkalmazásaik. Piackutatás (ökoszkópiai, 

demoszkópiai módszerek). Versenyhelyzet elemzés. 

4.  Az aktív marketing módszerei és közlekedési alkalmazásaik. Reklám.  Értékesítés 

ösztönzés. Public relations (belső és külső). 

5.  A marketing mix fogalma, alkalmazása a személy- és árufuvarozásban.  

6.  Marketing menedzsment. A marketing szervezete, vállalati kapcsolatrendszere. 

7.  Marketing akciók szervezése, lebonyolítása és értékelése. 

8.  Külkereskedelmi marketing.  

 

Humánpolitika (4. félév, csak mesterszinten) 

 

1.  Emberi erőforrás gazdálkodás 

2.  Ösztönzésmenedzsment, motiváció 

3.  Etika, üzleti illemtan, protokoll 

4. Előadás tartás, jó fellépés 

5.  Társas érintkezés 

6. Az álláskereső kérdezése 

7. A sikeres menedzser  

8. Karrier, életszervezés 

 

Alkalmazott számítástechnika  

 

1.   IT fejlődése, hálózati és Internet technológiák jellemzői és hatásaik 

2. Hálózati gazdaság, e-business 

3. - 4. Adattárházra épülő vezetői információs rendszerek   

5. Adatbázis kezelés, EDI megoldások 

6.  INNO-finance 

7.  Műszaki-gazdasági elemzések, lineáris programozás 

8.  Statisztikai elemzések. 
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7.2 Vasúti Közlekedési Menedzsment Szakirány 

 

A vasúti közlekedési menedzsment szakirányú továbbképzés célja a vasúti közlekedési 

szakterületen (operátor, infrastruktúra, hatóság, vontatás, forgalomirányítás, stb.) 

tevékenykedő, vagy ott elhelyezkedni kívánó szakemberek felkészítése az alágazat speciális 

szabályozási/beruházási, pályakapacitás allokálási, fejlesztési feladatai megszervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos irányítási teendők ellátására. A szakirány komplex 

megközelítésben dolgozza fel a rendszeresen aktualizált ismeretanyagot, így a szükséges 

technológiai, szabályozási és gazdálkodási tudnivalókat integrált módon tárgyalja.  

 

Vasúti közlekedési menedzsment I. (3. félév) 

 

1. Az integrált közlekedés, azon belül a vasút szerepe, funkciói 

2. A vasúti közlekedési rendszer sajátosságai, környezetvédelem 

3. A 440/91-es EU direktíva, vasúti „csomag”-ok 

4. A pálya- és a kereskedő vasút szétválásának formái 

5. A nem fő tevékenyésgek leválasztása, outsorcing 

6. Profit- és költségcentrumok a vasúti szervezetben 

7. A szervezetfejlesztés nemzetközi tanulságai 

8. A menedzsment információs rendszer, kontrolling 

 

Vasúti közlekedési menedzsment II. (4. félév, csak mesterszinten) 

 

1. Stratégiaalkotás a vasúti közlekedésben  

2. Személy- és árufuvarozási stratégia 

3. Üzleti terv 

4. Pályahasználati díj, open access 

5. Közösségi szolgáltatások, tarifapolitika 

6. A fejlesztés- és az üzemeltetés finanszírozása a vasúti közlekedésben 

7. Beruházások megvalósítása, hatékonysági értékelés 

8. Elővárosi/városi vasút, nagysebességű vasút 

 

A szakirány többi tárgya megegyezik az Általános Közlekedési Menedzsment szakirány 

tárgyaival. 
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Vállalati logisztika I. (3. félév) 

 

1. A vállalati logisztika feladatai, kapcsolatrendszere.  

2. Az ellátási (beszerzési) logisztika feladatai. Beszerzési stratégiák. 

3.  A venni vagy gyártani problémakör vizsgálata.  

4. A szállítóval szembeni követelmények meghatározása, a szállítók minősítése. 

5. A JIT-elvű ellátás elvei, alkalmazási feltételei.  

6. A beszállító - felhasználó (vevő) közötti JIT-kapcsolatok fokozatai.  

 

7. Készletezési stratégiák, a készletezési rendszer működése, a készletszabályozás 

modelljei. 

8. A termelési (gyártási) logisztika feladatai. A gyártás-tervezés és irányítás sajátos 

logisztikai problémái. 

 

Válllalati logisztika II. (4. félév, csak mesterszinten) 

 

1. Elosztási (értékesítési) feladatok és stratégiák a vállalati logisztikában. 

2.  A rendelésre és a készletre gyártás problémái, a rendelésre gyártás 

 követelményei.  

Az elosztási rendszerekkel szemben támasztott követelmények. 

3. Az elosztási rendszerek főbb típusai; a fogyasztói áruszállítás sajátos problémái.  

4. Az elosztási rendszerek irányítása. 

5. A hulladékkezelési logisztika. 

6. Az újrahasznosítás szerepe a vállalati rendszerekben.  

7. A hulladékkezelési technológiák főbb jellemzői. 

8. A controlling szerepe a vállalati logisztikai folyamatok javításában. 

 

Szállítási logisztika 

 

Lásd az Általános Közlekedési Menedzser Szakiránynál. 
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Logisztikai informatika (3. félév)  

 

1. A logisztikai rendszer információs kapcsolatai az ipari, a kereskedelmi és a fuvarozó 

vállalatok rendszerében. A logisztikai irányítás információs rendszere, a logisztikai 

információs rendszer értelmezése.  

2. A logisztikai irányítás feladatai, ezek összehangolt hatása az információs rendszerre. 

3. A logisztikai irányítás integrált információs rendszerének kialakítása, az integrált 

adatfeldolgozás lehetőségei.  

4. A logisztikai irányítás szervezeti rendszerei. Ipari és a fuvarozó vállalatok szervezeti 

kapcsolatai a logisztikai láncban, a logisztikai/áruforgalmi központok kialakításának 

hatása a szervezeti rendszerre. 

5. A logisztikai információs rendszerek integrált technikai kialakítása. Az adatfelvétel, az 

adatfeldolgozás és az adatátvitel lokális, helyi rendszerekben és térben kiterjedt 

rendszerekben. Az adatfeldolgozás szoftver és hardver  igényei. 

6. A termék és rakományazonosító rendszerek technikai kialakítása. Vonalkód

 rendszerek. 

7. Rádiófrekvenciás azonosító rendszerek. Az azonosítási rendszerek alkalmazási 

szempontjai. 

8. Az elektronikus adatcsere szerepe a logisztikai információs rendszerekben.  Az EDI-

alkalmazás megvalósításának feltételrendszere. 

 

Marketing a logisztikában (3. félév, csak mesterszinten) 

 

1. A marketing koncepció és jelenlegi érvényesülése a hazai vállalati gyakorlatban. A 

fogyasztói/felhasználói magatartás jellemzői és a változások fő irányai. 

2. A piaci szegmentáció mint a marketingstratégia meghatározásának 

 kiindulópontja. A marketing-mix főbb elemei.  

3. Termékfejlesztés és termékpolitika. 

4. Árpolitika. Reklám- és marketingkommunikáció. 

5.  Az értékesítési rendszer fő funkciói, különös tekintettel a logisztikai részfunkciókra. 

Marketing költségek és logisztikai költségek.  

6. Az értékesítési utak megtervezése és a logisztikai kiszolgálási színvonal emelésének 

összefüggései. 

7. A logisztikai és a marketing szervezetek kialakításának alapvető formái. 

8.  Stratégiai gondolkodás és az azt megalapozó információrendszer a marketingben és a 

logisztikában. 
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7.6 Szállítmányozási menedzsment szakirány 

 

A szállítmányozási menedzsment szakirányú továbbképzés célja az áruszállítási-logisztikai 

szakterületen tevékenykedő, vagy ott elhelyezkedni kívánó szakemberek felkészítése a 

fuvarozási, szállítmányozási feladatok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 

irányítási teendők ellátására. A szakirány komplex megközelítésben dolgozza fel a 

rendszeresen aktualizált ismeretanyagot, így a szükséges technológiai, szabályozási és 

gazdálkodási tudnivalókat integrált módon tárgyalja.  

 

Szállítmányozási menedzsment I. (3. félév) 

 

1. A szállítmányozás fogalma, kialakulása, szerepe 

2. A fuvarozás és a szállítmányozás jogi alapjai 

3. Különleges árufuvarozási feltételek 

4. Vámigazgatás, vámeljárás 

5. Nemzetközi vámegyezmények 

6. Díjszabási alapelvek 

7. Paritások 

8. Biztosítás a szállítmányozásban 

 

Szállítmányozási menedzsment II. (4. félév, csak mesterszinten) 

 

1. Vasúti fuvarozás és szállítmányozás 

2. Közúti fuvarozás és szállítmányozás 

3. Gyűjtőfuvarozás és szállítmányozás 

4. Belvízi fuvarozás és szállítmányozás 

5. Tengeri fuvarozás és szállítmányozás 

6. Légi fuvarozás és szállítmányozás 

7. Kombinált fuvarozás és szállítmányozás 

8. A szállítmányozás szerepe az ellátási láncokban 

 

A szakirány többi tárgya megegyezik a Logisztikai Menedzsment szakirány tárgyaival. 
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8. Választható tantárgyak (minimum 10 fő) (3. vagy 4. félév, alap- és mesterszinten) 

 

Minőségszabályozás a logisztikában 

 

1. A minőség fogalma, jelentősége. A magas minőség, mint a versenyképesség egyik 

alapfeltétele.  

2.  A művezetői ellenőrzéstől a teljes körű minőség-irányításig (TQM-ig). 

3.  A minőségszabályozás és stratégiái. A minőségirányításra és a minőségügyi rendszer 

elemeire vonatkozó irányelvek.  

4. A minőségbiztosítás alapelvei az ISO 9000-es szabványsorozat szerint. 

5. A minőségpolitika és a minőségért viselt felelősség.  

6. A vállalati minőségbiztosítási rendszer bevezetésének módszertana; a minőségkapacitás 

és minőségképesség szintjei, a szabályozó/ellenőrző kártyák alkalmazása. 

7. Minőségbiztosítás a logisztikai folyamatban. A kezelés, a tárolás, a csomagolás, és a 

szállítás minőségének értékelése.  

8. Az értékesítés utáni szolgáltatások minősége. Minőségbiztosítási modellek alkalmazása 

a szolgáltatásban. 

 

Csomagolás a logisztikában 

 

1. A csomagolás műszaki, marketing és logisztikai feladatai. A csomagolás és az 

egységrakomány kapcsolatrendszere.  

2. Az "öko"-szemlélet érvényesülése a csomagolástechnikában. 

3.  A csomagolástechnológia felépítése, jellemzői, részei.  

4.  A csomagolási tevékenység kapcsolata az ellátási, a termelési, az elosztási és a 

hulladékkezelési logisztikával.  

5.  A műszaki és jogi szabályozás eszköztára, valamint hatásai a csomagolási mód, a 

csomagolószer és a csomagolástechnológia megválasztására. A nemzetközi gazdasági 

tömörülések és integrációs törekvések érvényesülése,  várható hatásai a 

csomagolástechnikában. 

6. A csomagolás és az egységrakomány, mint információhordozó eszköz. A csomagolás 

tájékoztató feladatai a termelésben, az elosztásban, az  értékesítésben és a 

felhasználásban.  

7. A csomagolás és az egységrakomány információtartalmának hasznosítása a logisztikai 

folyamatok nyomon követésében  és irányításában.  

8. Automatikus azonosítás alfanumerikus kódjelekkel. A megbízhatósági és szemiotikus 

vizsgálatok eszköztára. 
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Eurologisztika 

 

1. Az Európai Unió egységes piaca, mint a makrologisztikai folyamatok keretfeltétele.  

2. Európai logisztikai követelmények; a logisztikai folyamatokat érintő szabályozások, 

megállapodások (EFTA, GATT). 

3. Az európai elosztási rendszerekkel szemben támasztott követelmények.  

4. Makrologisztikai elosztási hálózatok. 

5. Az elosztási hálózat-tervezés és telephely megválasztás kérdései.  

6. A makrologisztikai hálózatok finanszírozási problémái. 

7. Európai logisztikai szolgáltatási hálózatok és kínálatok. 

8. Európai áruáramlatok, szállítási láncok. 

 

Logisztikai rendszerek szervezése 

 

1. A logisztikai rendszerszervezés alapjai. 

2. A szervezés általános szempontjai, folyamata. 

3. A logisztikai rendszerszervezés többlépcsős folyamatának műveletei. 

4. A helyzetfelmérési eljárások és alkalmazási lehetőségeik. 

5. A helyzetrögzítési módszerek és alkalmazási rendjük. 

6. Az alapfolyamatok és az irányítási folyamat helyzetfelvétele és 

helyzetelemzésimódszere. 

7. A rendszerjavaslat, a rendszerkoncepció és a rendszerterv egymásra épülési folyamata. 

A rendszerkoncepció készítésének lépései (az információ rendszer működésének, input-

output-fájl kapcsolatainak tervezése).  

8. A rendszerterv készítésének főbb feladatai. Az egyes alrendszerek részletes 

tervezésének folyamata. A rendszer bevezetés, dokumentálás, üzembe helyezés 

folyamata. 

 

 

Számítógépes logisztikai esettanulmányok 

 

1. Cluster analizis sajátos kialakítása logisztikai központok telepítésének optimalizálására.  

2. Útvonaltervezési feladatok megoldása topológiai modellezés segítségével. 

3. Statisztikai vizsgálatok a city-logisztikai rendszerek topológiai modellezésében.  

4. Az alkalmazott operációkutatási eljárások komplex kapcsolatrendszerének bemutatása 

logisztikai központok számítógépes irányítási rendszerén. 

5. Futtatási példák logisztikai központok raktározási tevékenységének optimalizálási 

területén.  



 21 

6.  Topológiai modellek.  

7. Számítógépes reprezentációi city-, mikró-, és makrologisztikai rendszerek esetén.  

8.  Útvonaloptimalizálási példák különböző struktúrájú logisztikai rendszerek esetén. 

 

Tarifaképzés 

 

1.  A szállítási kereslet és kínálat összefüggés rendszereinek áttekintése az árú- és a 

személyszállításban.  

2.  A keresleti és a kínálati görbék szintézise: a szállítási ár kialakulása a kompetitív 

szállítási piacon. 

3.  A szállítási tarifák rendszerei az árú és a személyszállításban;  

4.  Az alkalmazott gyakorlat elemzése.  

5.-8.  Üzletpolitika és tarifapolitika a fuvarozásban és szállítmányozásban. 

 

Szállítási önköltségelemzés  

 

1.  Az önköltségelmélet és elemzés alapjai 

2. Költséggörbék; az önköltségelmélet közlekedési vonatkozásai 

3. A vasúti önköltség-kalkuláció alapjai.  

4. Átlagos és egyedi önköltségszámítás és elemzés módszertana a vasúton 

5. Vasúti önköltségszámítási elemzések; -vasútvonal jövedelmezőségi vizsgálata. 

6. Forgalmankénti és viszonylati önköltségszámítás a vasúti közlekedésben. Elővárosi  

  motorvonatok költségvizsgálata.  

7. Az önköltségszámítás alapjai a közúti közlekedésben 

8. Önköltségelemzés a közúti közlekedésben. 

 

Környezetvédelem 

 

1.  A környezet és a gazdaság alapkonfliktusa, az externalitás lényege 

2.  A környezetvédelem alapvető fogalmai és közgazdasági tartalmuk, extenzív - intenzív 

környezetvédelem 

3-4  A közlekedés által okozott  környezeti károk és költségek a közúti, vasúti, vízi  és a 

légi közlekedésben 

5.  A különböző környezeti szennyezők elleni védekezés lehetősége (lokális, globális 

problémák, műszaki, forgalomtechnikai, szervezési eszközök, szabályozás, kibocsátási 

kvóták). 

6.  A közlekedési infrastruktúra fejlesztés környezeti hatása, környezeti hatásvizsgálat, 

környezeti audit. 
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7.  A környezetvédelem jogi szabályozása, konfliktusok a szabályozásban, 

 környezetvédelmi koncepciók 

8. Környezetbarát közlekedési eszközök és technológiák és ezek  alkalmazásának  

esélyei hazánkban. 

 

Esettanulmányok vállalati gazdaságtanból  

 

1.  A vállalkozási forma (társasági forma) megválasztásának kérdései induló vállalkozás 

esetén. Az átalakulás szükségessége, illetve ennek célszerű megvalósítási technikái. 

2.  A marketing helye, szerepe, a vállalat életében, problémák és ellentmondások  a 

marketing munkában, ezek feloldási módjai 

3.  Válságmenedzselés piacvesztés esetén, az üzembezárási pont meghatározás, döntési 

alternatívák a pénzügyi lehetőségek függvényében 

4.  Megfelelő számviteli rendszer kiépítése a vezetői információs rendszer  számára, a 

megalapozott költségkalkulációk fontossága 

5.   Cash-flow tervezés, a fizetési ügyletek hatása a vállalkozás működésére, a 

 jövedelmezőség és a forgalmi alapok kapcsolata 

6.  Beruházások finanszírozása, hitelkérelmek előkészítése, az elbírálás  szempontjai, 

lízing bérlet, koncesszió, privatizáció 

7.  Humán erőforrás gazdálkodás a gyakorlatban az aktív humánpolitika és vállalati 

szervezetfejlesztés kapcsolata 

8.  Csőd, öncsőd, felszámolás; technikák és teendők. 

 

Műszaki fejlesztési politika 

 

1.  Általános helyzetkép, fogalmak 

2.  Műszaki fejlesztéspolitika (MFP), mint a gazdaságpolitika és a politika szerves része. 

Az MFP és az iparpolitika viszonya. 

3.  A műszaki fejlesztés eszközrendszere. A világgazdasági környezet és változásai, a 

műszaki fejlődés fő irányai. 

4.  A műszaki fejlődésünket befolyásoló hazai tényezők, adottságok 

5.  A műszaki fejlődés fő irányai, fejlesztési stratégia 

6.  A vasút műszaki fejlesztése 

7.  A közúthálózat és motorizáció fejlesztése 

8.  A vízi és légiközlekedés fejlesztése 
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Értékelemzés  

 

1.  Az értékelemzés kialakulása, elterjedése 

2.  Az értékelemzés célja, feladatai 

3.  Az értékelemzés menete, az alkalmazott módszerek 

4.  Az értékelemzés alkalmazása a termékfejlesztésben 

5.  Diverzifikáció 

6.  Az értékelemzés alkalmazása a technológiai fejlesztésben 

7.  Az értékelemzés alkalmazása a beruházástervezésben 

8.  Értékelemzési esettanulmányok bemutatása 

 


