
 202 

KIKÉPZÉS - FELKÉSZÍTÉS 

„TRAIN THE TRAINER” 1 –AVAGY EGY SIKERES  
LOGISZTIKAI TANFOLYAM SZABADSZÁLLÁSON 

Lakatos Péter2 

Az MH Alföldi Kiképző Központ és a Magyar Logisztikai Egyesü-
let (MLE) megállapodása alapján 2004. április 30-án megkezdődött a 
Felsőfokú Logisztikai Menedzserképzés Szabadszálláson. A hallga-
tók-16 fő hivatásos tiszt- mintegy 100 órában a logisztika aktuális el-
méleti és gyakorlati helyzetéről és korszerű alkalmazásáról szerezhet-
tek konvertálható ismereteket, illetve frissíthették fel korábban 
megszerzett tudásukat. Az MLE oktató gárdája élén Prof. Dr. emeri-
tus Knoll Imre tiszteletbeli elnökkel olyan polgári és katonai témákat 
érintett, mint a logisztika társadalmi és gazdasági vetületei, az EU 
csatlakozás, a kontrolling, e-logisztika NATO logisztika és civil-
katonai logisztika kapcsolódásai. 

A logisztika, mint ismeretes a hadtudományban gyökeredzik. Nap-
jainkban a veszélyeztetettség jellege megváltozott, így a hadseregek lét-
száma drasztikusan lecsökkent, a források megcsappantak. Nincs lehe-
tőség tömeghadseregek, nagy készletek, raktárak fenntartására ennek 
következtében a teljes saját katonai logisztikai támogatás és feltétel 
rendszer fenntartására sem. Kézenfekvő változat, hogy a feladatok 
megoldása csak a civil logisztikával való szoros együttműködéssel, a 
szükséges logisztikai felszerelések, szolgáltatások megrendelésével, 
bérlésével/outsourcingjával vagy éppen megvásárlásával tartható fent. 
A világon mindenütt de különösen régiónkban tapasztalható a hadsere-
gek átalakítása, ami a korszerűsítés mellett a személyi állomány átszer-
vezésével és csökkentésével is jár.  

A Magyar Honvédség sem mentes az átalakításoktól és a Védelmi 
Felülvizsgálat eredményeképpen sor került korábban több ezres létszá-
mú kiképző központok bezárására. Ilyenkor a HM és a parancsnokok 

                                                      
1 Train the trainer kifejezés egyfelől utal arra, hogy a kiképző központ katonái 
kerültek a képzendők körébe, másfelől kifejezi az üzleti életben is elterjedt 
módszert, amikor a képző kapja meg először az új ismeretet, amit majd átad a 
kijelölt egyéneknek vagy csapatnak 
2 Lakatos Péter Magyar Logisztikai Egyesület, Szakmai Tanácsadó Testület 
elnöke. 
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kötelessége a személyi állományról való gondoskodás új beosztások 
felajánlása, vagy pedig a hadseregből való kiválás támogatása révén. 
Napjainkban mind nagyobb gondot jelent a 40 éven felüliek foglalkoz-
tatása, képzése és átképzése. Sok más szervezet mellett a Magyar Lo-
gisztikai Egyesület (MLE) is részt vállal az egész életen át tartó tanulás 
támogatásában.  

Oktatás és képzés- a Magyar Logisztikai Egyesület  
kiemelt tevékenységei 

Az MLE oktatási kínálatát az igényeknek megfelelően igyekszik 
frissíteni. Állandó, évente induló tanfolyamok: logisztikai ügyintéző, 
logisztikai szervező, felsőfokú logisztikai menedzser. 

Cégeknek meghirdetett intenzív, OKÉV által regisztrált, szakkép-
zési alap terhére elszámolható képzések: 

• logisztikai alapismeretek 

• raktározási ügyintéző 

• szállítmányozási ügyintéző 

• vámügyintéző 

• EU logisztikus 

• kommunikációs alapismeretek 

• vállalkozás gazdaságtani ismeretek 

• vállalatirányítási rendszerek 

• minőség irányítási rendszerek 

• emberi erőforrás menedzsment 

• marketing menedzsment 

• projekt menedzsment. 

A Felsőfokú logisztikai menedzserképzés OKÉV Regisztrációs 
száma: 00 8900 20, program akkreditációs lajstromszáma: PL-0404. 

A Magyar Logisztikai Egyesület, mint akkreditált felnőttképzési 
intézet folyamatosan bővülő és aktualizált oktatási programjaival kíván 
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közreműködni a Magyar Honvédség személyi állományának képzésé-
ben, illetve átképzésében. Az MLE Oktatási palettáján megtalálhatók az 
alap-, közép- és felsőfokú logisztikai tanfolyamok, MLE okleveles, 
OKJ-s (államilag elismert) illetve „vállalat vagy akár honvédség speci-
fikus” OKÉV által regisztrált képzések, melyek a szakképzési alap ter-
hére elszámolhatók. Ezek közül néhány: marketing menedzsment, em-
beri erőforrás menedzsment, szállítmányozás, stb. MLE prémium 
kategóriás vezetői tréningeket is szervez a ConAction céggel együtt-
működésben. 

A végzett logisztikai menedzserek a gazdasági élet különböző te-
rületein az egyes gazdasági szervezetekben logisztikai tervezési, szer-
vezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat láthatnak el, aktív résztvevő-
ként közreműködnek a vállalaton belüli, valamint a vállalat és a 
beszerzési/értékesítési piacai közötti integrált anyag- (áru-) és informá-
cióáramlás szervezésében. Kapcsolatot tartanak más vállalati funkciók-
kal, közreműködnek a vállalati stratégia elkészítésében, információkat 
biztosítanak a vezetői döntésekhez. 

További részletek az MLE honlapján: www.mle.hu találhatók. 

Az egyesület és a honvédség kiváló kapcsolatokat ápol ezért is ke-
rülhetett sor az alábbiakban bemutatott tanfolyamra. 

A tanfolyam előzményei 

Mivel a szabadszállási alakulat a 2004. évi átszervezések követ-
keztében megszűnt, a helyőrség katonáinak máshol kellett folytatniuk a 
szolgálatot vagy új munkahelyet keresni. A tanfolyam azért szervező-
dött, hogy egyrészt a tovább szolgálók más katonai szervezeteknél jobb 
feltételekkel kapjanak új beosztást; másrészt a civil életbe átkerü-
lők/visszatérők is könnyebben helyezkedhessenek el ilyen képesítéssel.  

A tanfolyamra kiírt pályázatot elnyerő Magyar Logisztikai Egye-
sület az alakulat parancsnokságával egyeztetve, a száz órás képzést 
honvédség specifikus alapokra építette. A logisztikai alapismeretek 
mellett a tananyag gerincét a katonai logisztika szakterületének külön-
böző részei képezték, mint például a Befogadó Nemzeti Támogatás, és 
a NATO logisztikai rendszere. A hallgatók megismerkedtek a katonai 
és a polgári logisztika kapcsolódási pontjaival is. A tanfolyamra zöm-
mel az alakulat logisztikai szakállományában szolgáló katonák jelent-
keztek. 

http://www.mle.hu/
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A tanfolyam általános tanagyag moduljai, azok tartalma, terje-
delme: 

 Kontakt-
óra 

 

Általános logisztikai ismeretek  56 
Vállalati logisztikai rendszerek 4  
Logisztika a termelési folyamatokban 4  
Logisztikai controlling 8  
A logisztikai hatékonyság tényezői 4  
A raktározás legújabb problémái 8  
A logisztikai teljesítmények mérése 4  
Minőségbiztosítás a logisztikában 4  
Az informatika szerepe a logisztikában 8  
Szállítmányozási ismeretek 8  
A vám szerepe a logisztikában 4  
Speciális logisztikai ismeretek  44 
A kereskedelmi logisztika korszerű módszerei 4  
Korszerű termékazonosítási rendszerek 4  
E-logisztika 4  
A gazdaságpolitika logisztikával kapcsolatos aktuá-
lis problémái 

4  

A versenyképesség makro- és mikrogazdasági meg-
közelítése a logisztika szemszögéből 

4  

Területfejlesztés, city logisztika 4  
Térinformatikai módszerek és alkalmazások 4  
A logisztika társadalmi-gazdasági feladatai 
A logisztika távlati fejlesztési kérdései 

8  

A katonai és a polgári logisztika kapcsolódásai 4  
Szakdolgozat konzultáció 4  
Össz kontaktóra  100 

Ez az alap tananyag került átdolgozásra a szabadszállási tanfolyam 
részére. A tantárgytematikát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A tanfolyam hallgatói az MH Alföldi Kiképző Központban többek 
között „A katonai és a polgári logisztika kapcsolódásai” tantárgy kere-
tében az alábbi előadásokat hallgathatták meg és frissíthették fel, illetve 
megalapozhatták ezzel kapcsolatos ismereteiket. 

Az egyik ilyen előadás: a katonai logisztika, valamint a nemzeti 
támogatás és a befogadó nemzeti támogatás témakörében hangzott el. 
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Az előadás célja volt, hogy olyan ismeretanyag legyen a tanfolya-
mon hallgatói részére átadva, amely elősegíti számukra a katonai lo-
gisztika múltjának, jelenének a megismerését, fontosabb feladatait, va-
lamint a polgári és a katonai logisztika együttműködési lehetőségeit. 
További cél volt megismertetni a tanfolyam hallgatóival, hogy a külön-
böző katonai műveletek befogadó nemzeti támogatásának milyen pol-
gári és katonai vetületei vannak. 

Az előadás módszere: Ismeretek átadása szóbeli előadással, gya-
korlati példák felhasználásával, audiovizuális eszközök alkalmazásával. 

Az előadás szinopszisa: 

1. A KATONAI LOGISZTIKA 

A katonai logisztika történelmi áttekintése. 

A katonai logisztika fejlődése 1989-től napjainkig. 

A Magyar Honvédség logisztikai rendszere, működési rendje és 
fejlesztésének irányai. 

A katonai és a polgári logisztika kapcsolata. 

2. A NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A BEFOGADÓ NEMZETI TÁ-
MOGATÁS 

A témával kapcsolatos NATO alapdokumentumok. 

A nemzeti támogatás területei, lehetőségei. 

A különböző szerződéskötések folyamata, dokumentumai. 

A befogadó nemzeti támogatás infrastrukturálís háttere. 

A nemzeti támogató elem feladatai. 

A befogadó nemzeti támogatásban résztvevő szervezetek és azok 
feladatai. 

Magyarország részvétele a különböző NATO műveletekben 
(IFOR/SFOR/KFOR) befogadó nemzetként. 

A Befogadó Nemzeti Támogatás informatikai háttere, a nemzeti 
adatbázis létrehozása. 
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Jövőbeni feladatok 

Az előadást Dr. Németh Ernő, a hadtudomány kandidátusa tartotta. 

A másik előadás a NATO logisztikai rendszere témakörben az 
alábbi fő kérdések köré csoportosítva hangzott el: 

A NATO-ról általában 

A logisztika fogalmi meghatározása: 

• általában, 

• fejlesztési-fenntartási logisztika,  

• többnemzetiségü logisztika, 

• együttmüködői logisztika. 

A NATO logisztikai alapelvei 

• a logisztika funkciói, 

• a logisztika eljárási módjai. 

Az MH log. támogatásának rendje: 

• a logisztikai támogatás megszervezésének sajátosságai, 

• a logisztikai vezetõ- és támogató szervezetei, 

• a logisztikai támogatás végrehajtása, 

• ellátás, 

• üzembentartás, 

• mozgatás – szállítás, 

• műszaki – katonai elhelyezési támogatás, 

• a logisztikai támogatás sajátosságai. 

Az előadást Dr. Mészáros Sándor a Corvinus Egyetem Védelem-
gazdaságtan Tanszék tanszékvezető helyettese tartotta. 

A kurzus szakdolgozat elkészítésével, védésével, valamint szóbeli 
vizsgával zárult 2004 novemberében. A szakdolgozatok témaválasztá-
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sában a katonai témák mellett polgári vállalatok logisztikai problémái is 
feldolgozásra kerültek.  

A résztvevők sikeres záróvizsgát követően felsőfokú logisztikai 
menedzser szakképesítést szereztek. A diplomaosztóra és ünnepélyes 
kibocsátóra a Magyar Tudományos Akadémia patinás könyvtártermé-
ben került sor a szokásos klubnap keretében. Az oklevelet az MLE Fő-
titkára Vértes Edit és Dr Tóth Rudolf dandártábornok adta át. 

A 16 fő közül 10-en vállaltak beosztást más helyőrségben, 6 fő pe-
dig nyugállományba vonult, illetve leszerelt. Ez utóbbiak közül többen 
igénybe vették az egyesület munkához jutást, segítő szolgáltatását és 
helyezték el szakmai önéletrajzukat a www.mle.hu honlapon. 

A Magyar Logisztikai Egyesület folyamatosan bővülő és aktuali-
zált oktatási kínálatával kívánja a honvédség igényeit kielégíteni és 
közreműködni az állomány átképzésében és munkaerő piaci integrá-
ciójában. 

http://www.mle.hu/
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1.sz. melléklet 

Tantárgytematika 

Vállalati logisztikai rendszerek 

1. A tantárgy célkitűzése: 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapja-
nak a logisztika fogalmáról, területeiről, a vállalti logisztika feladatai-
ról, felépítéséről, valamint a tevékenységek és folyamatok rendszer-
szemléletű megközelítésének fontosságáról. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A logisztika fogalma 

• Logisztikai rendszerek 

• A logisztika kapcsolódása más tudományokhoz 

• A vállalati logisztika stratégiai célkitűzései, a logisztikai me-
nedzsment szerepe 

• A célkitűzéseknek megfelelő vállalati logisztikai struktúra 

• A minőség értelmezése a vállalati logisztikai folyamatokban. 

Logisztika a termelési folyamatokban 

1. A tantárgy célkitűzése: 

A hallgatók megismerkednek a vállalati logisztikán belül a terme-
lést segítő, kiszolgáló logisztikai rendszerekkel, azok bizonyos tervezé-
si módszereivel – ezáltal alkalmasak lesznek arra, hogy e folyamatok 
korszerűsítésében, tervezésében részt vegyenek. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A termelési rendszerek főbb jellemzői 

• A termelési rendszereket kiszolgáló logisztikai rendszerek főbb 
jellemzői 



 210 

• Anyagmozgatási és szállítási folyamatok vizsgálata és tervezése 

• Az üzemi anyagmozgatási folyamatok modellezése. 

Logisztikai controlling 

1. A tantárgy célkitűzése: 

A hallgatók megismerkednek a controlling és ezen belül a logiszti-
kai controlling megfelelő értelmezésével, és a controller feladatival, 
ezáltal a controlling és a menedzsment közötti kapcsolat megvalósítá-
sában rész tudnak venni, be tudnak kapcsolódni az operatív, vagy adott 
esetben a stratégiai tervezésbe is. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A logisztika és a controlling kapcsolódása 

• A logisztika-controlling tevékenységei 

• A logisztika-controlling bevezetésének előfeltételei és bevezetése 

• Logisztikai teljesítmények és költségek 

• A logisztikai controller 

• Logisztikai projekt értékelése kontrolling szempontok alapján. 

A logisztikai hatékonyság tényezői 

1. A tantárgy célkitűzése: 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat 
a pénzügyi kérdéseket, amelyek nagymértékben befolyásolják a logisz-
tikai ill. a vállalati rendszereket. A hallgatók alkalmasak lesznek arra, 
hogy részt vegyenek e folyamatok kialakításában ill. munkájukat az ed-
diginél magasabb színvonalon lesznek képesek elvégezni. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A hatékonyságvizsgálati módszerek fejlesztésének irányai 

• a költség-haszon elemzés 

• a többkritériumos értékelés 
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• A hatékonysági elemzéseknél alkalmazható lehetséges vizsgálati 
szintek 

• Egy komplex vizsgálati modell felépítése és működése és a mo-
dell alkalmazása. 

A raktározás legújabb problémái 

1. A tantárgy célkitűzése: 

A hallgatók megismerkednek a raktári logisztika legújabb kérdése-
ivel, a megoldandó feladatokkal, valamint a lehetőségekkel – beleértve 
a főbb eszközöket és berendezéseket is. Alkalmasak lesznek arra, hogy 
részt vegyenek ezen folyamatok kialakításában, bizonyos tervezési fe-
ladatokat el tudnak végezni, ill. munkájukat az eddiginél magasabb 
színvonalon lesznek képesek elvégezni. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A raktározási rendszerek és anyagi folyamataik tervezésének, 
szervezésének általános módszerei, eljárásai 

• A tárolótéri technológiák megválasztása, a tárolóterület elrende-
zése 

• Komissiózási stratégiák 

• A magasraktárak főbb jellemzőinek meghatározása. 

A logisztikai teljesítmények mérése 

(A logisztikai mutatószámrendszer) 

1. A tantárgy célkitűzése: 

A gazdasági életben zajló folyamatokkal szemben alapvető köve-
telmény, hogy olyan színvonalon bonyolódjanak le, amely a folyamat-
ban résztvevő szereplők igényeit kielégítik. A folyamat állandó moz-
gásban tartásában és megújításában kitüntetett szerepe van a 
mindenkori „vevőnek”, aki keresletet támaszt termékek és szolgáltatá-
sok iránt. A tárgy ennek a szemléletnek az elsajátítására készíti fel a 
hallgatókat, illetve bemutatja az alkalmazható mutatószámokat is. 
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2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A logisztika szerepe a versenyképességben 

• Az ellátási lánc logisztikai célkitűzései 

• Logisztikai teljesítménymérés 

• Logisztikai teljesítménymérők. 

Minőségbiztosítás a logisztikában 

1. A tantárgy célkitűzése: 

A szervezet sikeres működésének, vezetésének alapfeltétele, az át-
tekinthető szabályozás és vezetés. Ehhez nyújt segítséget a minőségirá-
nyítási rendszerekkel foglalkozó ISO 9000 nemzetközi szabványsoro-
zat, ill. a nyolc minőségirányítási alapelv, melyet a vezetés a szervezet 
fejlesztésére tud felhasználni. A hallgatók a tárgyon belül a fenti isme-
reteket sajátítják el.  

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A minőségkezelés fejlődése 

• Logisztika-minőségbiztosítás  

• Minőségirányítási stratégiák 

• Minőségirányítási rendszerek 

• A minőségmenedzsment eszköztára (módszerek, technikák) 

• MSZ EN ISO 9000. 

Az informatika szerepe a logisztikában 

1. A tantárgy célkitűzése: 

Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek a vállalaton be-
lül működő informatikai rendszerekkel, illetve a logisztikai rendszerek 
működéséhez szükséges szoftverekkel és azok alkalmazásával, ezáltal 
munkájukat az eddiginél magasabb színvonalon lesznek képesek elvé-
gezni. 
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2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• Az integrált logisztikai információs rendszer elve 

• Az integrált vállalatirányítási rendszer logisztikai szolgáltatásai 

• A magyarországi logisztikai infrastruktúra alakulása 

• A térinformatika szerepe a logisztikai irányításban 

• Az integrált logisztikai információs rendszer működtetése. 

A szállítmányozás belföldi és nemzetközi kérdései 

1. A tantárgy célkitűzése: 

Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek a szállítmányo-
zás alapfogalmaival, a szállítmányozó feladataival, valamint a lehetsé-
ges jogi keretekkel. Alkalmasak lesznek arra, hogy részt vegyenek e fo-
lyamatok kialakításában, a szerződések megkötésében, ill. munkájukat 
az eddiginél magasabb színvonalon lesznek képesek elvégezni. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• Fuvarozás, szállítmányozás 

• Ágazati fuvarozás, kombinált fuvarozás 

• A szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása, a szál-
lítmányozás jogi kérdései 

• Fuvarokmányok 

• Speciális szállítmányozási tevékenységek. 

A vám szerepe a logisztikában 

1. A tantárgy célkitűzése: 

A hallgatók megismerkednek a vám szerepével, a vámeljárások 
változásával; a vám-logisztikai struktúraváltással a magyar vámigazga-
tásban. Ezen témakör feltétlen szükséges ahhoz, hogy a hallgatók szál-
lítmányozási ismeretei komplexebbé váljanak. 
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2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A vámigazgatási szakterület az EU csatlakozással összefüggés-
ben 

• A VPOP logisztikai tervei 

• A vámhivatalok feladatai. 

A kereskedelmi logisztika korszerű módszerei 

1. A tantárgy célkitűzése: 

A hallgatók megismerkednek az alapvető kereskedelmi folyama-
tokkal, a vevő ellátásának közvetlen megvalósításával. A kereskedelem 
a logisztika szinte minden területét magába foglalja, így az egyik leg-
jobb területe a folyamtok áttekintésének és vizsgálatának.  

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A kereskedelem munkafolyamatai 

• Elosztási csatornák 

• Kiskereskedelem – új üzlettípusok Magyarországon 

• A bevásárlóközpontok és hipermarketek kereskedelmi hatásai 

• A bevásárlóközpontok szabályozása 

• Gyári bevásárlóközpontok az USA-ban és Európában. 

Korszerű termékazonosítási rendszerek 

1. A tantárgy célkitűzése: 

A hallgatók megismerkednek a logisztikában nélkülözhetetlen 
termékazonosítás lényegével, valamint a legkorszerűbb rendszerekkel 
annak érdekében, hogy a logisztikai folyamatok során mindig a leg-
megfelelőbb rendszert tudják kiválasztani, illetve azokat a megfelelő 
módon tudják értelmezni. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A termékazonosítás célja és feladata 
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• Biometriai eljárások 

• Vonalkódok  

• Az áruazonosítással kapcsolatos technikai problémák  

• Elektronikus és egyéb korszerű áruazonosítások. 

E-logisztika 

1. A tantárgy célkitűzése: 

Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek az e-logisztika 
alapjaival és annak alkalmazási módjaival. Alkalmasak lesznek arra, 
hogy bekapcsolódjanak a vállalat korszerű folyamataiba. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• E-Business, e-kereskedelem 

• Elektronikus piacterek 

• EDI, ERP 

• Tendenciák az e-logisztikában 

• A vállalati modellek és értékláncok átalakulása. 

A gazdaságpolitika logisztikával kapcsolatos  
aktuális problémái 

1. A tantárgy célkitűzése: 

Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek a magyar gazda-
ságpolitika aktuális problémáival.  

A tananyag mindig változik. 

A logisztika társadalmi-gazdasági feladatai 

A logisztika távlati fejlesztési kérdései 

1. A tantárgy célkitűzése: 

Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek a logisztika –
gazdaság -társadalom kölcsönös hatásaival, melyek alapvetően befolyá-
solják a gazdasági élet minden területét. 
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2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• Gazdasági változások 

• A globalizáció területei és hatásai 

• Az ellátási lánc kialakításának hatástényezői 

• Döntés-előkészítés 

• Társadalmi kapcsolódások, társadalmi trendek és következmé-
nyek 

• A logisztika távlati fejlesztési kérdései. 

A versenyképesség makro- és mikrogazdasági megközelítése 

1. A tantárgy célkitűzése: 

Tanulmányaik során a hallgatók megismerik azt a gazdasági kör-
nyezetet, amely a logisztikai rendszerre is hatással van, annak mű-
ködését nagymértékben befolyásolja, ezáltal a hallgatók szemlélete 
tovább bővül. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A világgazdaság helyzete 

• Magyarország versenyképessége, hatékonysága 

• Magyar vállaltok versenyképessége 

• Mit lehet elérni szervezetfejlesztéssel?  

• Mit tehet a logisztika?  

• Esettanulmányok. 

Területfejlesztés, city logisztika 

1. A tantárgy célkitűzése: 

Tanulmányaik során a hallgatók a gazdaság oly területét ismerik 
meg, amely nagymértékben befolyásolja a vállalatok életét is, ezáltal lá-
tókörük bővül. 
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2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• Az EU regionális politikájának alapelvei 

• Kistérségek típusai 

• Társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott térségek 

• Az ipari szerkezetátalakítás térségei 

• A területi tervezés folyama 

• A városi logisztika területei és korszerű megoldásai. 

Térinformatikai módszerek és alkalmazások 

1. A tantárgy célkitűzése: 
Tanulmányaik során a hallgatók megismerik a gazdaság oly terüle-

tét, amely nagymértékben befolyásolja a vállalatok életét is, ezáltal lá-
tókörük bővül. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A térinformatika fogalmai 

• Térinformatikai alapeljárások 

• A GIS logisztikai alkalmazásai 

• WBS és térinformatika 

• GPS. 

A katonai és a polgári logisztika kapcsolódásai 

1. A tantárgy célkitűzése: 
A hallgatók a logisztika egyik alapterületével ismerkednek meg, 

amellyel szélesítik látókörüket. 

2. A tananyag átfogó tematikai vázlata: 

• A katonai logisztika feladata és sajátosságai 

• Az új kihívásoknak megfelelő logisztikai modernizációs program  

• Folyamat- és képességorientált fejlesztés 

• A katonai és polgári logisztika kapcsolata 

• Az outsourcing lehetősége. 


