
KOMPLEX TERVEZÉS 
c. tantárgy tematikája 

a G-3BS_LF hallgatói számára 

2019/2020. II. félév 
 

Tárgyjegyző: Dr. Kovács György egyetemi docens 

Tárgyfelelős intézet: Logisztikai Intézet 

Neptun azonosító: GEALT106-B 
Kredit pont: 5 

Óraszám: 0+4 

Előtanulmányi feltétel: GEALT101-B 

Tárgykövetelmény: aláírás + gyakorlati jegy 
 

A Komplex tervezés c. tantárgy keretében a hallgató feladata az általa önállóan választott, vagy az 

Intézet által kijelölt bázisvállalat teljes logisztikai rendszerének nagyvonalú bemutatása, kitérve a 

beszerzési, termelési, elosztási és újrahasznosítási logisztikai folyamatokra, az ezen alrendszerekben 

megvalósuló anyag- és információáramlás megvalósítására, eszközeire és szervezésére. A bemutatott 
rendszer logisztikai szempontok szerinti értékelése, önálló problémafeltárása. Az intézeti tervezésvezető 

és az intézeti/ipari konzulens szakmai irányítása mellett kiválasztott, adott részterületen jelentkező 

problémák további elemzése, az ok-okozati összefüggések feltárása a korábban tanult szakismeretek 
komplex alkalmazásával. A vizsgált problémák megszüntetésére nagyvonalú fejlesztési koncepció 

megalkotása. A feladat kidolgozása során manuális és számítógéppel támogatott technikák alkalmazása. 

A tárgy keretében elkészítendő, félév végi „Komplex tervezés” írásos beadvány önálló kidolgozását az 
intézeti tervezésvezető és az intézeti/ipari konzulens felügyeli, illetve segíti, a kapcsolódó feladatokat a 

tárgyfelelős koordinálja. Heti bontású ütemezés nincs. 
 

Aláírás feltétele: Az aláírás és eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a - 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelő - félév végi "Komplex 

tervezés" beadvány elkészítése és határidőre beadása. 
 

Gyakorlati jegy: A gyakorlati jegyet a félév végi "Komplex tervezés" beadvány tartalmi és 

formai értékelése alapján az intézeti tervezésvezető határozza meg. 
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