
Logisztikai mérnöki BSc 

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése (magyarul és angolul): 

logisztikai mérnök – Logistics Engineer 

Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után: 

Gépészmérnöki MSc 

A képzés célja: 

A képzés célja logisztikai mérnökök képzése, akik a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, 

specifikus műszaki, gazdasági, menedzsment, informatikai, ipari és közlekedési technológiai 

ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint 

az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, 

raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási, beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) 

folyamatok és rendszerek alapszintű elemzésére, szervezésére és irányítására. Alkalmasak a 

logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések gyártásában, 

minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására. Felkészültek tanulmányaik 

mesterképzésben történő folytatására. 

 

A képzés felépítése:  A tantervek a https://gamf.uni-neumann.hu/kepzeseink/#logisztikamernoki-bsc 

oldalon megtekinthetők. 

Képzési idő: 

7 félév 

Felvételi követelmények:  

érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány 

Értékelési eljárások: 

A számonkérés a szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy 

prezentáció formájában történik. A vizsgaidőszakban az előadások anyagából kell vizsgázni a félév 

elején kiadott követelményrendszer szerint. 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:  

• a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, 

• a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és elfogadása, 

• a záróvizsgára történő jelentkezés, figyelembe véve, hogy 

• a 2012. szeptember 1. előtt jogviszonyt létesítő hallgatók esetében az abszolutórium 

megszerzését követő hét éven belül sor kell, hogy kerüljön a záróvizsgára. 

• a 2012. szeptember 1. után jogviszonyt létesítő hallgatók esetében az abszolutórium 

megszerzését követő öt éven belül sor kell, hogy kerüljön a záróvizsgára törvényi szabályozás 

alapján. Öt éven túl az intézménynek nincs lehetősége méltányosság alapján záróvizsga 

jelentkezést engedélyezni. 

• az Egyetem felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése 

https://gamf.uni-neumann.hu/kepzeseink/#logisztikamernoki-bsc


Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásának feltétele: 

A tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a 

nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat (diplomamunka) elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt 

krediteket megszerezte (a szakdolgozathoz kapcsolódó kurzusokat is), végbizonyítványt állít ki 

(abszolutórium). 

A diploma kiadásának feltétele: 

Sikeres záróvizsga teljesítése, államilag elismert középfokú komplex (KER B2 szintű) nyelvvizsga vagy 

azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány szükséges (60% feletti emelt szintű) 

Milyen területen tud elhelyezkedni, esetleg a végzőseinkről egy pár mondatos összefoglaló, hogy 

hol helyezkednek el jellemzően: 

Képes lesz a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyag- és információáramlást megtervezni és 

hatékonyan működtetni. 

A jelentkezés módja:  

https://www.felvi.hu 

Fizetendő díjak: költségtérítés esetén 

320 000 Ft 

Bővebb információ:  

• Kari referens: Noel Gáborné 

• E-mail cím: felveteli@gamf.uni-neumann.hu 

• Kecskemét, Izsáki út 10. Tel.: 76/516-318 

 

A dokumentum frissítésének dátuma: 2023.02.28. 

 


