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Bevezető, vezetői összefoglaló 

 

Jelen beszámoló az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék (röviden: ALRT) 

2015-2018 közötti időszakát mutatja be a Tanszék működését meghatározó tevékenységek, 

az oktatási, kutatási és vállalkozási tevékenység tekintetében.  

A Tanszék megalakulása utáni stabilizációs időszakot követően a tanszékvezetés célja a 

nevezett időszakban a tanszék által képviselt és művelt szakterületek szakmai 

elismertségének fokozásán túl a további növekedés megalapozása, erőforrásaink bővítése, 

illetve oktatási és K+F infrastruktúránk fejlesztése állt. Ennek alapját a finanszírozási keretek 

adta korlátok figyelembevétele mellett a pályázati, valamint a vállalkozási ág megerősítése 

adta. 

Fentiek mellett kiemelendő, hogy céljaink elérését folyamatosan nehezítette a már a korábbi 

(2011-2014-es) tanszéki beszámolóban is többször említett igen méltatlan infrastrukturális 

háttér, amely mind a laborcsarnok, mind pedig az oktatási és irodai épület oldaláról komoly 

akadályokat gördített elénk a mindennapos működés fenntartása során. Bár számos esetben 

voltak jelek arra nézve, hogy tudunk ezen a helyzeten változtatni, végül is ebben a kérdésben 

a nevezett időszakban (egy női, illetve labor oldali vizes blokk felújításán túl) sajnos semmilyen 

lényegi előrelépést nem tudtunk megvalósítani. Saját forrásból és a saját kétkezi munkánk 

eredményeképpen azt tudtuk elérni, hogy némileg élhetőbbé tudtuk tenni a környezetünket, 

amely továbbra is az egyik legkiemelkedőbb problémát okozza a számunkra, és további 

fejlődésünk egyértelmű gátja.   

Örvendetes továbbá, hogy a nevezett időszakban a humán erőforrás tekintetében Tanszékünk 

fejlődni tudott, továbbá a kollégák átminősítettsége is növekedett. Értékes emberek jöttek, 

egyúttal sajnos értékes emberek mentek is el, de a létszámot hellyel-közzel stabilan tudtuk 

tartani. Emellett elmondható, hogy még mindig csupán az éppen elégséges határt súrolja a 

létszám, illetőleg az ebből adódó FTE érték a tanszék által ellátandó elvárt feladatok 

összességéhez képest. 

Az oktatás és kutatás terén egyaránt egy mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a 

Tanszék. Az időszakban komoly energiákat fordítottunk a logisztikai mérnöki tanterv, valamint 

a Tanszékhez kapcsolódó járműmérnöki témakörök tantervi részeinek újragondolására, annak 

elindítására és a gördülékeny átállására. Megerősítettük továbbá a szakirányú továbbképzési 

vonalon az Műszaki Továbbképző Központtal közösen szervezett lean szakmérnöki 

képzésünket. Emellett a kutatási vonalon is érezhetően fejlődtünk, amelyet többek között a 

lelkes TDK tevékenységnek, továbbá a tudományos kutatásokhoz kapcsolódó pályázatoknak, 

illetve az ezekben aktív hallgatóinknak és kutatóinknak, továbbá a velük foglalkozó lelkes 

témavezetőknek köszönhetünk. 

A vállalkozási tevékenységünket szintén sikerült stabilizálni, illetve felfuttatni. Tanszékünk 

számos ipari partnerrel áll aktív kapcsolatban, amelyek folyamatosan munkával látják el a 

tanszéki munkaközösséget. Ez a bevételeken túl azért is fontos, mert partnereink a hallgatóink 

számára is lehetőségeket tudnak adni szakmai gyakorlat, illetve később szakdolgozat és 

diplomaterv témák biztosításával, továbbá nem egy esetben az oktatásba is be tudnak 

kapcsolódni. 

Összességében tehát elmondható, hogy egy stabil fejlődési pályára állt Tanszék állt össze 

ennek az időszaknak a végére, amely a magyarországi versenytársakhoz képest 

mindenképpen „piacvezetőnek” tekinthető.      

  



Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék 
 

3 
 

A tanszék feladatai 

A 2012-ben megalakult Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék (ALRT) a 2015-

2018-ig terjedő második beszámolási ciklusában az alaptevékenységét tekintve a kari 

elvárásoknak megfelelően az oktatási-kutatási-vállalkozási tevékenység „háromszögében” 

értelmezte a feladatait és a kihívásokat. A tanszékvezetés tehát ennek alárendelve fejlesztette 

a Tanszéket az első sikeres ciklust követően. A stratégiai tervezés eredményeképpen a 

Tanszék a jövőképét és a küldetését megfogalmazta, amelyből az alábbi idézetek leírják a 

Tanszék gondolkodásmódját és a jövőről alkotott elképzeléseit: 

Idézet a Tanszék jövőképéből: 

„Az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék a szakma zászlóshajója. A magyar 

logisztika tudományát e tanszék tevékenységével azonosítják. A tanszék szakmai 

szerepvállalása hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt iránymutató és mértékadó, 

tudásközpont szerepet tölt be, emellett vállalkozási tevékenységet is folytat. Rugalmasan 

adaptálódik a környezetében bekövetkező változásokhoz, ezek egy részének létrejöttében 

maga is szerepet játszik. Szakmai tevékenysége szerteágazó, részterületeit a tanszék 

hagyományai és az új trendek egyaránt meghatározzák. A gépészeti és folyamatközpontú 

megközelítés mellett menedzsment kompetenciával is rendelkezik. Szakterületei, valamint a 

munkatársai által képviselt szakmai irányok jól definiáltak.”… 

Idézet a Tanszék küldetéséből: 

„Oktatás: 

• Színvonalas, korszerű és versenyképes logisztikai oktatási tevékenység 

kialakítása, folyamatos fejlesztése, az ipar igényeinek, a legújabb kutatási 

eredményeknek és a hallgatók véleményének figyelembevételével. 

• Az oktatás minőségének kérdésében megalkuvást nem ismerve a hazai 

szakmai elit kinevelése. 

Kutatás: 

• A jelentős hazai és külföldi kutatóhelyekkel és a partnerekkel együttműködve, 

a szakma csúcsát képviselő, folyamatosan bővülő kutatási területek kijelölése 

és művelése. 

• Társadalmi és ipari szempontból is hasznos, nemzetközi szinten is mértékadó 

eredmények elérése és ezek publikálása. 

Vállalkozás: 

• Az együttműködés lehetőségeinek keresése a versenyszférával, és annak 

igényeire válaszolva versenyképes termékek és szolgáltatások megjelentetése 

a szakmai piacon. 

• A tanszék fenntartható működését lehetővé tevő innovatív környezet 

biztosítása.”… 

 

Fentieknek megfelelően az ALRT definiálta az általa képviselt szakterületeket, amelynek 

eredményeképpen egy kompetencia térképet rajzoltunk fel. Mindhárom fentebb definiált irány 

tekintetében tehát ezen a kompetencia térképen értelmezzük a tevékenységünket. Az ALRT 

kompetencia térképe az alábbi ábrán látható. 
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1. ábra: Az ALRT kompetencia térképe 

 

Helyzetértékelés, kitekintés, jövőbeli kihívások 

 

Oktatási tevékenység 

Az elmúlt időszak legnagyobb kihívása ezen a területen minden kétséget kizáróan a logisztikai 

mérnöki alap- és mesterképzés, valamint a kapcsolódó anyagmozgató- és építőgépész 

járműmérnöki alap- és mesterképzés újragondolása és átalakítása adta. A logisztikai mérnöki 

képzés átalakításában tanszékünk nagy szerepet vállalat fel. A folyamat rendkívül hosszú volt 

és nagy körültekintést igényelt, amelybe ipari partnereink is bevonásra kerültek, továbbá 

számos nemzetközi benchmark is segítette a döntéseket. Az átalakítási folyamat után a 

következő kihívást az új tantervek bevezetése okozta, amely a kifutó régi és az új tantervek 

tantárgyainak együttes kezelését jelentette, és jelenti sajnos még mind a mai napig, bár 

szerencsére már egyre kisebb százalékban. A Tanszék az akadályokat összességében 

sikeresen vette. A tantervek tisztulni látszanak és eljött az idő a minőségi fejlesztések 

megvalósítására. (Lásd 1. sz. melléklet – Logisztikai mérnöki alap- és mesterképzés 

kapcsolódó tantárgyai) 

Fentiek mellett Tanszékünk támogatja a kisebb létszámú, de a nemzetgazdaság 

szempontjából igen jelentős szereppel bíró képzéseket is. Ezek jelen esetben az építőgépész, 

továbbá az anyagmozgató gépész szakterületekhez köthetők, amelyekre a járműgépész 

szakterületről érkeznek érdeklődő hallgatók. Az időszakban célul tűztük ki a területek 

versenyképességének fokozását, illetve népszerűsítését a hallgatók körében, amelyet több 

jelenleg futó tanszéki pályázat is támogat. Fenntartásuk nem könnyű, sajnos a hallgatói 
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létszám jelentősebb mértékben nem emelkedett, és az oktatói erőforrások oldaláról is 

fejlődnünk kell a jövőben, de a Tanszék mindent megtesz a terület életben tartása érdekében, 

mert a keresleti oldal viszont igen jelentősnek bizonyult az elmúlt időszakban, és ez a 

következő időszakban növekedni látszik. (Lásd 1. sz. melléklet – Járműmérnöki alap- és 

mesterképzés kapcsolódó tantárgyai) 

A Tanszék gondozásában készített szakdolgozatok és diplomatervek a 2015-2018 

időszakban: 

Év 
Szakdolgozat / fő Diplomaterv / fő 

Logisztikai Járműmérnöki Közlekedésmérnöki Logisztikai Járműmérnöki 

2015 - 3 25 4 2 

2016 4 10 24 17 3 

2017 25 7 4 18 - 

2018 35 11 3 8 5 

 

Tanszékünk további fontos feladatai közé tartozik a posztgraduális képzésekben való 

részvétel. Emiatt kiemelkedő céljaink között tartottuk és tartjuk számon a Műszaki 

Továbbképző Központtal közösen alapított lean szakmérnök és specialista szakirányú 

továbbképzési szakok stabilizálását és folyamatos fejlesztése. Ez a képzés további plusz 

bevételt jelent a Tanszéknek, továbbá minden ebben tevékenykedő kollégának. Emellett 

nagyon fontos az ide hallgatókat küldő ipari-, kereskedelmi- és szolgáltatói vállalatokkal való 

kapcsolatok megteremtése és ápolása szempontjából is. A képzést az elmúlt időszakban mind 

a hallgatói létszám, mind pedig a szakmai tartalom szempontjából sikeresen fejlesztettük. Az 

utolsó évfolyam 2018 nyarán már közel 60 fős létszámmal záróvizsgázott és úgy tűnik, hogy 

nagyjából ez a létszám az, amit a jelenlegi infrastruktúra és az erőforrásaink mellett képesek 

vagyunk kezelni (lásd 1. sz. melléklet – Lean szakmérnök és specialista képzés kapcsolódó 

tárgyai). 

Komoly lépés volt a Tanszék életében, hogy 2018 szeptemberében elindult az angol nyelvű 

logisztikai mérnöki mesterképzés a Stipendium Hungaricum program keretei között, amelyhez 

egy jelentős angol nyelvű tananyagfejlesztő munka is kapcsolódott. Ez a képzés alapját 

adhatja a további területekről érkező külföldi hallgatók angol nyelvű logisztikai mérnöki 

mesterképzésbe való integrációjának.  

A Tanszék az utóbbi évben élére állt az oktatásmetodikai reform előkészítésének, amelyben 

kari szinten is szerepet vállal. Ennek keretei között Tanszékünk élt a korszerű oktatást 

támogató eszközök alkalmazásának felajánlott lehetőségével, és komolyan vette a Moodle 

integráció szerepét. Az elmúlt időszakban a jelentős létszámú, komoly erőforrásokat igénylő 

tárgyaink tekintetében átálltunk a jelenleg tesztüzemben az „icarus” szerveren üzemeltetett 

kari Moodle rendszerre. Az átállás során számos problémába ütköztünk, de összességében 

sikerrel vettük az akadályokat, továbbá az eredmények alapvetően pozitívnak mondhatók, bár 

még számos helyen fejlesztenünk szükséges. Azt gondoljuk, hogy a Moodle, és az ehhez a 

rendszerhez integrálható további eszközök stabil és korszerű alapját adhatják a Kar 

oktatásmetodikai fejlesztéseinek, amelyben a Tanszékünk továbbra is jelentős szerepet kíván 

betölteni. 

Végül fentiek mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül az oktatási infrastruktúra minőségével 

való folyamatos küzdelmünket sem. Tanszékünk, illetve a jelenlegi logisztikai kampusz, az „L” 

épület egyik részében foglal helyet. Az oktatási és irodai infrastruktúra oldaláról az épület 

kritikán aluli állapotban van. Ezen sürgősen változtatni szükséges, ugyanis a jelenlegi 

infrastruktúra méltatlan ahhoz, amit a Tanszék és ez által a Kar képvisel, illetve mutatni kíván 
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magáról ezen a szakterületen. Az infrastruktúra nehezíti az oktatói munkát és elérkeztünk 

ahhoz a ponthoz, ahol konkrét fizikai korlátját adja a színvonalas munkának, illetve a további 

fejlődésnek. Ez veszélyezteti az eddig elért eredményeinket, illetve a további munkát, nem is 

beszélve arról, hogy előbb-utóbb veszélyes munkabiztonsági helyzeteket is előidézhet. 

 

Kutatási tevékenység 

Kutatási tevékenységünk bázisa, jövője, továbbá egyúttal az oktatói utánpótlás is a tehetséges 

hallgatókban rejlik. Emiatt Tanszékünk kiemelt figyelmet fordít a hallgatókkal való tudományos 

együttműködés mihamarabbi megkezdésére és kibontakoztatására. Ennek megalapozására 

szolgál a Tudományos Diákköri munka, amelynek Tanszékünk lelkes és eredményes 

támogatója. Komoly munkát fordítottunk az elmúlt időszakban arra, hogy a diákköri munkát 

sokszor akár erőnkön felül is támogassuk. Ennek meg is lett az eredménye, hallgatóink a Kar 

által rendezett intézményi Tudományos Diákköri Konferenciákon, az országos szintű 

konferenciákon (OTDK-n) és az országos szakmai versenyeken kiemelkedő eredményeket 

értek el. Ezek között büszkélkedhetünk két Rektori Különdíjjal, egy Gábor Dénes Tudományos 

Diákköri Díjjal két OTDK első helyezéssel, két OTDK harmadik helyezéssel, továbbá három 

OTDK különdíjjal. (Lásd 2. sz. melléklet)  

Hallgatóink fentiek eredményeképpen bekerülhettek az Új Nemzeti Kiválóság Programba, ami 

további motivációt adhatott a fejlődésnek. Az elmúlt években egy MSc-s hallgatónk (Sárdi 

Dávid Lajos) két alkalommal, egy PhD hallgatónk (Rózsa Zoltán) pedig egy alkalommal 

kaphatott lehetőséget a programban való részvételre. Ennek eredményeképpen nemzetközi 

porondon is megmérettettek a dolgozatok, illetve a kutatási témák, amelyekből értékes 

nemzetközi konferencia részvételek, publikációk és kapcsolatok keletkezhettek. A kapcsolódó 

kutatásaink nemzetközi visszacsatolása, a bírálatok egyértelműen pozitívak, amelynek 

eredménye hamarosan impakt faktoros publikációkban beérni látszik. Látni kell azonban, hogy 

ez a folyamat 2-3 évet vett idáig igénybe, és még csak az elején járunk. Ebből is látható, hogy 

még ilyen mértékű aktivitás mellett is sajnos csak igen hosszú idő alatt tudjuk elérni a kitűzött 

céljainkat.    

Tanszékünk egyértelműen az alulról építkezés stratégiáját folytatta az elmúlt időszakban. 

Nagyon más lehetősége nem is volt, ugyanis az érett, az általunk képviselt szakterületeken 

járatos kutatók (és oktatók) megtalálása, és Tanszékünkre való elcsábítása nem tűnt 

megvalósíthatónak az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Voltak erre irányuló próbálkozásaink, 

de ezek sajnos eddig nem jártak sikerrel. Így ezen a területen is alapozunk a fiatal 

tehetségekre, akiknek a kinevelése a jelenlegi vezető oktatókra-kutatókra hárul. Így az elmúlt 

időszaki tapasztalatok alapján igen fontos azoknak a lehetőségeknek a megtalálása, 

amelyekkel a fiatal tehetségeket a Tanszék megtudja tartani.   

További problémát jelentett a viszonylag fiatal szakterületünk szempontjából releváns és 

elfogadott publikációs lehetőségek megtalálása is, amelyek a kari elvárásoknak megfelelően 

impakt faktorral is rendelkeznek. Mivel több szempontból is határterületen mozgunk, így sok 

szaklap létezik, amelybe elvileg publikálhatunk, viszont ez a helyzet egyúttal nehézséget is 

jelent, mivel kevés esetében vagyunk igazán oda tartozók. Ennek ellenére a fentebb 

megkezdett folyamatnak köszönhetően az impakt faktoros publikációk száma növekedett az 

elmúlt időszakban. (Lásd 3. sz melléklet – A Tanszék publikációi) 

Komoly eredmény, hogy sikerült továbbá növelni a tanszéki kollégák átminősítettségét is, 

ugyanis az elmúlt időszakban két kolléga is PhD fokozatot szerzett a Tanszéken, egy kolléga 

PhD eljárása folyamatban van, illetve további kollégák eljárás indítás előtt állnak. Gondot jelent 

viszont, hogy több kolléga sajnos beragadni látszik a jelenlegi rendszerünkben. Ennek egyik 
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oka az impakt faktoros cikk megjelentetésének nehézségei, másik oka pedig a túlzott oktatási 

és vállalkozási oldali leterheltség, amely miatt a kollégák folyamatosan komoly időzavarba 

kerülnek. Örvendetes tény továbbá, hogy Tanszékünkön a Stipendium Hungaricum program 

keretei között már foglalkoztatunk egy külföldi (török) PhD hallgatót is, amely szintén új 

lehetőséget, új utakat nyithat meg.  

A Tanszéken jelenleg folyó aktív PhD kutatások: 

Rózsa Zoltán: Intelligens távérzékelési és modellezési módszerek alkalmazhatósága 

az építésgépesítésben (eljárás folyamatban) 

Mesterné Monostori Judit: Ellátási láncok robusztusság-szempontú elemzése, 

(újra)tervezése és működtetése 

Sezen Korkulu: Ergonomic lot sizing for material handling systems: based on 

integration of relaxation allowance, metabolic cost and maximum endurance time 

Puskás Eszter: Ipar 4.0 megoldások a fizikai Interneten alapuló logisztikai hálózatok 

megvalósításához 

Sárdi Dávid Lajos: Városi koncentrált igénypont-halmazok ellátó logisztikai 

rendszereinek újszerű modellezési és méretezési módszerei 

További komoly kihívást jelentett és jelent a Tanszéken a senior kollégák tudományos 

előrehaladásának támogatása, a habilitáció, illetve az egyetemi tanári fokozat eléréséhez 

szükséges akadémiai doktori fokozat megszerzése. A tanszéki vezető oktatók elmúlt 

időszakban tapasztalt és jelenlegi leterheltsége mellett ezeknek a feltételeknek a teljesítése 

(ismerve a hozzájuk tartozó BME által meghatározott minőségi és számszaki 

követelményeket) lehetetlennek tűnő vállalkozás. Ez azért is jelent komoly versenyhátrányt, 

mivel a konkurens egyetemeken a szakterületünkön más követelmények vannak, amelyek 

keretei között a konkurens egyetemek vezető kollégái könnyebben haladnak előre. 

Örvendetes tény, hogy ennek keretei között egy senior vezető oktató kollégának sikerült is a 

habilitációs eljárása, így Tanszékünk egy habilitált egyetemi docenssel gazdagodott. 

Szintén örömteli, hogy az elmúlt időszaknak köszönhetően a K+F terület bevétele is jelentős 

mértékben megnőtt, amely mögött több sikeres tanszéki pályázati kezdeményezés áll. Többek 

között ezeknek is köszönhetően a Tanszéken stabilizálódni látszik a bevételi oldal, viszont 

nem szabad elfelejteni, hogy ezeket a feladatokat nem csak megnyerni kell, hanem el is kell 

végezni, amely szintén erőforrást köt le, így nagyon oda kell figyelnünk a jövőben, hogy 

ezeknek a pályázatoknak az eredményei tudományos oldalról hasznosuljanak és elősegítsék 

fiatal kollégák előrelépését, a PhD fokozat megszerzését. 

A leginkább hosszú távú projektünk az EPIC 2016-2023 Centre of Excellence in Production 

Informatics and Control (H2020 program: Topic WIDESPREAD-01-2016-2017 - Teaming 

Phase 1-2). Ennek célja, egy kiválósági központ létrehozása és támogatása a termelés 

informatika és –irányítás területén. 

Hazai finanszírozású pályázatok közül nagyon fontos ipari-egyetemi együttműködést valósít 

meg a Continental Automotive Hungary és a Gamma Digital Kft.-vel együtt végzett 

Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17) program által támogatott 

projektje, melynek címe: Digitális megoldások kutatása a gyártáslogisztikai rendszerek 

dolgozóinak hatékonyság növelésére. A projekt a gyártáslogisztika területébe tartozó, igen 

szerteágazó tevékenységeket integrálja a célkitűzéseknek megfelelő egységes rendszerré. A 

BME első feladata átfogó elemzések készítése, melyek a világban lévő, aktuális műszaki-

informatikai színvonalat, illetve a kapcsolódó trendeket elemzik, a projekt célkitűzéseivel 
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összefüggésben. Az analízis az automatizált anyagmozgató rendszerek, a termelésirányítás 

és a logisztikai informatika területeire terjednek ki, különös tekintettel az innovatív 

technológiákra. Ezzel a tevékenységgel párhuzamosan megtörténik a fő megvalósítási 

helyszín aktuális folyamatainak elemzése, és a projekt időtartamának végére elérhető 

célállapot vizsgálata.  Ezután általános folyamatmodell kidolgozását követően a 

funkcionalitások megvalósítására alkalmas gépi berendezések fejlesztése a feladat 

alkalmazott kutatás keretében. A létrehozott berendezések rendszerbe integrálása és 

tesztelése, valamint az együttműködési pontok optimalizálása. 

2018-ban indult 5 éves futamidővel az INEXT projekt (Kutatások az ipari digitalizáció által 

nyújtott potenciál minőségi kiaknázására), melyet az MTA SZTAKI vezetésével végzünk. Ez a 

projekt az EU és a Magyar Kormány által kiemelten kezelt projektcsomag elengedhetetlen és 

hangsúlyos része, a matematikai és mesterséges intelligencia módszerek felfedező jellegű 

kutatását, valamint az eredményeknek a robotikában, a gyártó és logisztikai rendszerek 

tervezésében és irányításában, illetve az energetikai rendszerek menedzselésében való 

alkalmazását célozza meg. A munkaszakaszok az alapkutatástól az alkalmazott kutatáson 

keresztül a kísérleti fejlesztésig épülnek egymásra, illeszkedve a már említett projektcsomag 

többi eleméhez. 

Ezen a ponton szintén meg kell említenünk a K+F infrastruktúra szerepét és helyzetét. Sajnos 

magunkat ismételve hasonlókat mondhatunk el itt is, mint az oktatási infrastruktúra 

tekintetében. Ezen a területen azonban mindenképpen pozitív fejleménynek könyvelhető el, 

hogy 2018 végére eldőlt az „L” épülethez csatlakozó laborcsarnok tekintetében, hogy egy 

kapcsolódó BME TTK oldali pályázathoz kötődően a Kar kötelezettséget vállalt a labor 

padlószerkezetének felújítására, amely a későbbi fejlesztések további alapját adhatja. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez azonban csak a kezdete egy nagyon hosszú ideje 

szükséges nagyobb léptékű felújítási programnak, amellyel fel tudunk zárkózni a 

magyarországi versenytársak K+F infrastruktúráinak szintjére, amelytől fényévekre vagyunk a 

jelenlegi laborunkkal.  

Az érdekesség az, hogy mindezek ellenére tudományosan viszont rendre komolyabb 

eredményeket érünk el magyarországi versenytársainknál, és jelentős K+F igényű 

megbízásaikkal a vállalatok inkább minket találnak meg egy-egy közeli egyetem jelenléte 

ellenére is. Fentieket bizonyítják publikációink, OTDK eredményeink, továbbá megbízásaink. 

Ezek miatt is azt gondoljuk, hogy komoly kiaknázatlan lehetőségek vannak ezen a területen 

is. Pontosan emiatt is az elmúlt időszakban elkészítettünk egy komplex versenyképességi 

pályázat keretei között egy fejlesztési koncepciót a labor jövőbeli fejlesztését és hasznosítását 

támogatandó, amelyet véleményünk szerint érdemes lenne középtávon megvalósítani. Ezt 

kiegészítve, illetve a vállalkozási tevékenységet is támogatva terveink között szerepel továbbá 

– ha az infrastrukturális és humán lehetőségek adottak lesznek rá – akkreditált gépminősítő 

szervezetet és labort létrehozni. 

 

Vállalkozási tevékenység 

A Tanszék vállalkozási tevékenysége adta az elmúlt időszakban a tanszéki kollégák 

megélhetésének egy jelentős részét. Emellett lehetőséget biztosított a kollégák szakmai 

fejlődésére, új szakmai kihívások keresésére, és a szakmai hitelességünk megtartására. A 

keresetek elfogadható szintre való hozása mellett véleményünk szerint mindhárom tényező 

rendkívül fontos szereppel bír. 
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A megbízói oldal véleményei alapján az együttműködések sikeresnek mondhatók, a 

projektjeink során kivétel nélkül jelentős értéket tudtunk a megbízóinknak előállítani. Ezt az 

állítást több esetben visszatérő megbízások, folyamatos kooperációk is bizonyítják.  

Szakterületünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendkívül sok piaci alapon elérhető 

feladat adódott az elmúlt időszakban, azaz rendkívül nagy igény volt az általunk nyújtott 

szolgáltatásokra. A prognózisok alapján ez a tendencia a jövőben is meg fog maradni, az 

elérhető feladatok száma tovább és még nagyobb ütemben fog növekedni az előző évekhez 

képest. Az elmúlt időszakban lényegesen nagyobb volt tehát a kereslet, mint amennyit a 

jelenlegi erőforrásaink mellett ki tudtunk elégíteni. 

Az elvállalt megbízások lebonyolítása során azonban folyamatos volt a „küzdelem”, hiszen a 

kollégáknak az erőforrás hiány miatt sok esetben egyszerre kellett helytállni három helyen 

(„oktat-kutat-vállalkozik”). Ezek miatt több esetben alakultak ki célkonfliktusok, amelyek 

kezelése szintén sok energiát vitt el. Elmondható továbbá az is, hogy a Tanszék által elvállalt 

feladatok jelentős része K+F jellegű volt, viszonylag kevés 10% alatti volt az olyan projektek 

száma, amelyhez nem tartozott K+F tartalom. Ez mindenképpen pozitív, ugyanis elmondható, 

hogy a pénzkereseti lehetőség mellett serkentheti a tudományos aktivitást a projektekben való 

szerepvállalás. A feladatok lebonyolításában az erőforrás hiány tompítása érdekében több 

esetben egyetem közeli / tanszék közeli vállalkozások is részt vettek, több esetben akár 

fővállalkozói szerepkörben a tanszéki kollégákat foglalkoztatva. 

Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy a fenti jótékony hatás a tapasztalatok alapján 

egyben sajnos egy olyan helyzetet is előidézhet, amely a tanszék fejlődése szempontjából 

nem éppen előnyös. A kollégák erőforrásait a projektek lekötik, így kevesebb, vagy 

szélsőséges esetben semmi idő nem marad a más területeken való fejlődésre (oktatás és 

kutatás), amely hosszabb távon sajnos káros hatásokat okozhat. Jelen helyzetben azonban 

nem látszódik jobb megoldás források teremtésére, illetve a létszám fejlesztésére, amellyel 

hosszabb távon kialakítható egy olyan helyzet, amelyben az egyes területekre fókuszáló, 

jobban specializált állományt tudunk létrehozni. Így vélhetően még hosszabb ideig az előző 

időszakban is jelentkező disszonáns helyzetet kell majd kezelni a Tanszéken. 
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Humán erőforrások 

 

A Tanszéken aktuálisan foglalkoztatott közalkalmazott oktatók-kutatók száma státusz szerint: 

16,5 fő. Ebből 1 fő egyetemi tanár, 2 fő egyetemi docens, 3 fő adjunktus, 1 fő tudományos 

munkatárs, 1 fő mestertanár, 6 fő tanársegéd, valamint 3 fő tudományos segédmunkatárs. 

Emellett 4 fő nem oktató-kutató alkalmazottat foglalkoztatunk (1 fő tanszéki mérnököt, 1 fő 

gazdasági ügyintézőt, 1 fő igazgatási ügyintézőt és 1 fő hivatalsegédet). A PhD hallgatóink 

száma szintén 3 fő, illetve két nyugalmazott kolléga címzetes egyetemi docensként is erősíti 

a tanszék munkáját.  

Büszkék vagyunk újraértelmezett demonstrátori rendszerünkre, amelyet egy tehetségprogram 

keretei között hirdetett meg Tanszékünk három évvel ezelőtt. Ebben lehetőséget biztosítunk 

MSc-s hallgatóknak a Tanszék tevékenységébe való bekapcsolódásra, a „másik oldal” 

megismerésére mind emberi, mind szakmai oldalról. A tehetségprogram meghirdetése óta 

töretlenül minden félévben sikerült 4-6 fő fiatal tehetséges MSc-s hallgatót bevonni a tanszéki 

oktatási, illetve kutatási munkába, akik közül jelenleg már 2 fő PhD hallgatóként a Tanszéket 

erősíti. (Lásd 4. sz. melléklet – A Tanszék munkatársai) 

Az egyetemi szférában tipikus jelenség, hogy több szervezeti egység küzd a korfa nem túl 

ideális összetételével, illetve a folyamatosan elöregedő oktatói-kutatói állomány pótlásával. Ez 

sajnos Tanszékünket tekintve is elmondható, mivel esetünkben sajnos a középkorú főként 

vezető oktatói státuszban tevékenykedni képes kollégák rétege hiányzik, illetve komoly 

probléma, hogy a Tanszék által fontosnak tartott építő- és anyagmozgató gépész területeken 

sajnos a komoly szakmai rutinnal rendelkező kollégák nyugdíjba vonultak, így a szakterület 

oktatói és kutatói oldalról egyaránt komoly kihívásokkal küzd, mivel a Tanszék jelenleg nem 

képes utánpótlási oldalról lekövetni ezt a helyzetet. Ez a jelenség már a logisztikai mérnöki 

vonalon is elindult, és sajnos két- három év múlva szintén komoly problémákat okozhat.  

Mivel más úton ez idáig nem sikerült eredményeket elérni, így a fentebbi problémák kezelésére 

a Tanszék a már korábban is említett alulról építkezés módszerét választotta, és ennek 

megfelelően minden lehetséges eszközt meg is ragad az alkalmas és motivált hallgatók 

kiválasztása és a Tanszék közelében való megtartása érdekében. Ennek a folyamatnak az 

eredményei azonban előzetes becslések alapján minimum 4-6 éves ciklusokban érhetők 

tetten, így a stabilitás biztosítása igen komoly fejtörést okozott és okoz a jövőre nézve. 

Emellett meg kell említeni az ipar igen jelentős elszívó hatását is, amely nemcsak a frissen 

végzett hallgatók esetében jelent komoly kihívást, hanem a már a Tanszéken tevékenykedő 

kollégák tekintetében is. Ezzel a helyzettel is meg kellett, és a jövőben is meg kell küzdeni, 

mert a Tanszéknek az állami támogatás mellett jelentős többletbevételből kell tudni biztosítani 

azt a bérszínvonalat, aminek fejében a tehetséges fiatal kollégákat meg tudja tartani.  

 

Gazdasági helyzet 

 

Az ALRT gazdasági helyzete az elmúlt években stabilizálódott, különösen köszönhetően a 

főként 2013-2015 között futó KTIA (KTIA_AIK_12-1-2013-0009, Építési folyamatok kutatása a 

logisztikai és informatikai jellemzők javítása) pályázatnak, amelynek jótékony hatásai erre a 

ciklusra is kivetültek. Ebben az időszakban tehát folytatódhatott az építkezés, amelynek 

keretei között a nagy számú ipari megbízás mellett több évre kiterjedő K+F projekteket is 

megnyert a Tanszék. 
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Bevételi oldalról Tanszékünk szintén három lábon áll, így működésünk az állami költségvetési 

támogatás mellett a saját bevételekre, továbbá ezen belül a pályázati forrásokra, illetve az ipari 

partnerektől származó bevételekre támaszkodik. Fontos megjegyezni, hogy Tanszékünk saját 

bevétel formájában 2015-ben behozta a költségvetési támogatásként kapott összeg 

ötszörösét, 2016-ban behozta pluszban a költségvetési támogatásként kapott összeget, 2017-

ben a támogatás háromszorosát, 2018-ban pedig majdnem a négyszeresét termelte. 

Világosan látszódik a költségvetési támogatás folyamatosan növekvő tendenciája, amely jól 

mutatja, hogy a Tanszék egyre nagyobb szerepet vállal az alapfeladatok ellátásában, egyúttal 

a 2016-os kisebb visszaesés után folyamatosan növekszik a saját bevétel, így összességében 

növekszik a Tanszék bevétele. 

A kiadási oldalt tekintve a Tanszéken a legjelentősebbek a személyi bér jellegű kiadások, 

amelyet nagyjából stagnáló dologi kiadások és 2017-ben egy kisebb felújítással kapcsolatos 

kiadás egészített ki, illetve a nagyobb költségvetésű pályázatok és projektek terhére 

eszközbeszerzések történtek. Az elmúlt négy évre elmondható, hogy a Tanszékre jutó 

költségvetési támogatás rendre kisebb volt, mint a valós bér jellegű kiadások, így minden 

évben néhány milliós bérhiánnyal kellett a Tanszéknek megküzdenie, azonban ezeket a 

hiányokat a Tanszék a megtakarításaiból rendre fedezni is tudta. A kiadások a négy év 

viszonylatában eleinte csökkenő, majd ismét növekvő tendenciát mutattak.   

A kiadási és bevételi oldal összevetésében a Tanszék rendre pozitív egyenleggel zárt az elmúlt 

időszakot vizsgálva. A 2019-es évet is így várjuk, és terveink szerint ez az év is hasonlóan 

pozitív egyenleggel fog zárulni. 

 

 

2. ábra: Az ALRT bevételeinek és kiadásainak alakulása a 2015-2018 időszakban 
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Nemzetközi kapcsolatok 

 

Tanszékünk nemzetközi kapcsolatai a 2015-2018 időszakban folyamatosan fejlődtek. Jelenleg 

főleg a német területen van eléggé szerteágazó kapcsolatrendszerünk, például egyetemekkel, 

kutatóintézetekkel, és vállalatokkal az alábbi városokban vagyunk kapcsolatban: AAchen, 

Berlin, Hamburg, Dortmund, Dresden, Hamburg, München, Kassel, Chemnitz. Német 

partnereinkkel rendszeresek a közös pályázati és projekt kezdeményezések, valamint a 

kétoldalú látogatások. Volt már példa kölcsönösen előadások tartására is. Ezen kívül 

tanszékünk munkatársai egyre rendszeresebb résztvevői a fontosabb szakmai kiállításoknak, 

vásároknak is (Logimat – Stuttgart, Bauma – München). Fontos kiemelni, hogy a német 

kapcsolatok a Tanszék szakterületei szempontjából meglévő jelentős német relevancia miatt 

is fontosak. Ausztriai partnerként a Montanuniveristät Leoben és a Fraunhofer Austria 

emelhető ki. 2016-ban egy, 2017-ben öt, 2018-ban pedig kilenc komolyabb kiküldetés keretei 

között mélyítettük a fentebbi kapcsolatainkat.  

Európa többi országaiban legfeljebb szórványos kapcsolatokkal rendelkezünk. Itt ki kell 

emeljük az UPV Valencía és University of Valencia intézményeket, melyek felé több látogatás 

és közös pályázati kezdeményezés is történt. Franciaországban érdemes megemlíteni a Le 

Havre-beli ISEL-t, mely erős logisztikai fókusszal rendelkezik. Látogatás szintjén 

megismertünk dán, lengyel, szlovák, orosz partnereket is, melyek későbbi kapcsolatokhoz jó 

alapul szolgálhatnak. Szlovák vonalon a TU Kosice felé van viszonylag intenzív 

kommunikáció. 

Sajnos Európán kívül jelenleg nincsenek aktív partnerkapcsolatok, ezek felépítése jelenti a 

következő időszak egyik kiemelt tevékenységét.   

 

Összefoglalás 

 

Az ALRT az elmúlt 2015-2018 közötti időszakban folytatta a megkezdett utat, új tanszékként 

élni tudott a Kartól megkapott lehetőséggel, és a Kar egy stabilan működő részévé fejlődött. 

Szervezeti egységünk felépítése, elemeinek újraértelmezése, önmagának definiálása után 

egy olyan időszak következett a Tanszék életében, amelyben több komoly kihívással kellett 

megküzdeni mind az oktatási, mind a kutatási és a vállalkozási tevékenység oldaláról 

egyaránt. Úgy tűnik, hogy ezeket az akadályokat a Tanszék eddig sikerrel vette, s bár 

mindhárom terület tekintetében vannak még megoldandó feladatok és kihívások, továbbá a 

mindennapjainkat nehezítő infrastrukturális körülmények az elmúlt időszakban sem javultak, 

egy magyarországi vonatkozásban mindenképpen „piacvezető” tanszékké vált az ALRT, 

amelyben komoly lehetőségek látszódnak a jövő tekintetében is. 

 

Mellékletek 
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4. sz. melléklet: A Tanszék munkatársai 
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1. sz. melléklet 

A Tanszék által oktatott tantárgyak: 

Logisztikai mérnöki alapképzés 

BMEKOALA196 Üzemszervezéstan alapjai 4 Évközi jegy 

BMEKOALA198 Bevezetés a lean szemléletbe 3 Évközi jegy 

BMEKOALA327 Termelési logisztika 5 Vizsga 

BMEKOALA328 Logisztikai projektirányítás 5 Évközi jegy 

BMEKOALA329 Logisztikai projekt 11 Évközi jegy 

BMEKOALA330 Logisztikai identifikációs rendszerek 5 Évközi jegy 

BMEKOALA332 Szállítási logisztika 5 Vizsga 

BMEKOALA333 Logisztikai információs rendszerek 5 Vizsga 

BMEKOALA335 Ellátási-elosztási rendszerek 5 Vizsga 

BMEKOALA336 Anyagmozgató gépek és eszközök 5 Évközi jegy 

BMEKOALA337 Statisztika 3 Vizsga 

BMEKOALA338 Anyagmozgatási és raktározási folyamatok 5 Vizsga 

BMEKOALA339 Operációkutatás és döntéstámogatás 7 Vizsga 

BMEKOALA340 Logisztikai adatbázis rendszerek 5 Vizsga 

BMEKOALA341 Logisztikai rendszerek automatizálása 5 Vizsga 

BMEKOEAA111 Munkavédelem 2 Évközi jegy 

BMEKOEAA551 Szakdolgozat 15 Évközi jegy 

BMEKOKUA620 Csomagolástechnika 3 Évközi jegy 

Közlekedésmérnöki alapképzés 

BMEKOKUA203 Szállítástechnika 3 Évközi jegy 

Járműmérnökmérnöki alapképzés 

BMEKOEAA111 Munkavédelem 2 Évközi jegy 

BMEKOKUA169 Üzemszervezés  2 Évközi jegy 

BMEKOEAA545 Jármű hidraulika és pneumatika 4 Évközi jegy 

BMEKOALA448 Építőgépek I. 5 Vizsga 

BMEKOALA449 Építőgépek II. 4 Évközi jegy 

BMEKOALA452 Építőipari projekt menedzsment 3 Évközi jegy 

BMEKOALA484 Betontechnológiai gépek I. 5 Vizsga 

BMEKOALA485 Betontechnológiai gépek II. 7 Vizsga 

BMEKOALA486 Anyagmozgatógépek I. 4 Évközi jegy 

BMEKOALA488 Hajtástechnika I. 4 Évközi jegy 

BMEKOALA489 Hajtástechnika II. 5 Vizsga 

BMEKOALA491 Mobilgépek fedélzeti eszközei 3 Évközi jegy 

BMEKOALA492 Automatizálás-technika 5 Évközi jegy 

BMEKOALA430 Járműipari anyagmozgatási rendszerek 4 Évközi jegy 

BMEKOALA456 Anyagmozgatási projekt menedzsment 3 Évközi jegy 

BMEKOALA459 Anyagmozgatási projekt 7 Vizsga 

BMEKOALA460 Robottechnika 5 Vizsga 

BMEKOALA477 Anyagmozgatógépek II. 5 Vizsga 

BMEKOALA486 Anyagmozgatógépek I. 4 Évközi jegy 

BMEKOALA488 Hajtástechnika I. 4 Évközi jegy 

BMEKOALA489 Hajtástechnika II. 5 Vizsga 
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BMEKOALA491 Mobilgépek fedélzeti eszközei 3 Évközi jegy 

BMEKOALA492 Automatizálás-technika 5 Évközi jegy 

Logisztikai mérnöki mesterképzés 

BMEKOALM321 Logisztikai információs rendszerek tervezése 5 Évközi jegy 

BMEKOALM322 Lean menedzsment 4 Évközi jegy 

BMEKOALM323 Raktározási rendszerek tervezése 5 Vizsga 

BMEKOALM327 Üzemi logisztikai rendszerek tervezése 5 Vizsga 

BMEKOALM331 Folyamattervezés 3 Vizsga 

BMEKOALM335 Szimulációs tervezés 3 Évközi jegy 

BMEKOALM336 Szoftverek a logisztikai tervezésben 3 Évközi jegy 

BMEKOALM337 Extralogisztikai rendszerek tervezése 4 Évközi jegy 

BMEKOALM552 Diplomatervezés 30 Évközi jegy 

BMEKOEAM501 Szakmai gyakorlat 0 Aláírás  

BMEKOALM321 Logisztikai információs rendszerek tervezése 5 Évközi jegy 

BMEKOALM322 Lean menedzsment 4 Évközi jegy 

BMEKOALM323 Raktározási rendszerek tervezése 5 Vizsga 

BMEKOALM327 Üzemi logisztikai rendszerek tervezése 5 Vizsga 

BMEKOALM331 Folyamattervezés 3 Vizsga 

BMEKOALM335 Szimulációs tervezés 3 Évközi jegy 

BMEKOALM336 Szoftverek a logisztikai tervezésben 3 Évközi jegy 

BMEKOALM337 Extralogisztikai rendszerek tervezése 4 Évközi jegy 

BMEKOALM552 Diplomatervezés 30 Évközi jegy 

BMEKOEAM501 Szakmai gyakorlat 0 Aláírás  

BMEKOALM324 Logisztikai gépek tervezése 3 Vizsga 

BMEKOALM325 Logisztikai rendszerek automatizációja 5 Vizsga 

BMEKOALM332 Integrált anyagmozgató rendszerek 4 Vizsga 

BMEKOALM333 Műszaki logisztikai projekt 1 4 Évközi jegy 

BMEKOALM340 Műszaki logisztikai projekt 2 7 Évközi jegy 

BMEKOALM328 Kereslet és készlettervezés 5 Vizsga 

BMEKOALM329 Termelésprogramozás 4 Vizsga 

BMEKOALM341 Szállításirányítás 3 Vizsga 

BMEKOALM344 Vállalati logisztikai projekt 1 7 Évközi jegy 

BMEKOALM345 Vállalati logisztikai projekt 2 4 Évközi jegy 

Közlekedésmérnöki mesterképzés 

BMEKOALM244 Városi logisztika 5 Vizsga 

BMEKOALM225 Anyagmozgatási és raktározási folyamatok 4 Évközi jegy 

BMEKOALM240 Ellátási-elosztási folyamatok 2 Évközi jegy 

Járműmérnöki mesterképzés 

BMEKOALM644 Intelligens gépek 4 Vizsga 

BMEKOALM645 Műszaki rendszerek szimulációja 4 Vizsga 

BMEKOALM646 Hajtórendszerek méretezése 3 Vizsga 

BMEKOALM672 Építőipari gépek tervezése 5 Vizsga 

BMEKOALM673 Építés gépesítés tervezése 5 Vizsga 

BMEKOALM674 Építőgép projekt 5 Vizsga 

BMEKOALM642 Anyagmozgató rendszerek tervezése 5 Vizsga 

BMEKOALM643 Anyagmozgatógép projekt 5 Vizsga 
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BMEKOALM644 Intelligens gépek 4 Vizsga 

BMEKOALM645 Műszaki rendszerek szimulációja 4 Vizsga 

BMEKOALM646 Hajtórendszerek méretezése 3 Vizsga 

BMEKOKAM627 Anyagmozgató gépek tervezése 5 Vizsga 

BMEKOALM552 Diplomatervezés 30 Évközi jegy 

BMEKOALM552 Diplomatervezés 30 Évközi jegy 

BMEKOALM553 Diplomatervezés I. 10 Évközi jegy 

BMEKOALM554 Diplomatervezés II. 20 Évközi jegy 

BMEKOALM553 Diplomatervezés I. 10 Évközi jegy 

BMEKOALM554 Diplomatervezés II. 20 Évközi jegy 

Autonóm mesterképzés 

BMEKOALM702 Gépi látás 4 Évközi jegy 

Lean szakmérnök és specialista 

BMEKOMVS121 A lean szemlélet alapjai 4 Évközi jegy 

BMEKOMVS122 Termelési rendszerek és folyamatok 4 Vizsga 

BMEKOMVS123 Logisztikai rendszerek és folyamatok 4 Vizsga 

BMEKOMVS124 Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok I. 8 Vizsga 

BMEKOMVS125 Folyamatirányítás 4 Vizsga 

BMEKOMVS126 Vállalkozásmenedzsment 3 Évközi jegy 

BMEKOMVS127 Szervezet- és munkapszichológia 3 Évközi jegy 

BMEKOMVS128 Projektmenedzsment 2 Vizsga 

BMEKOMVS129 Lean eszközök, módszerek, esettanulmányok II. 6 Vizsga 

BMEKOMVS130 Minőségirányítás 4 Vizsga 

BMEKOMVS131 Szoftverek a folyamatfejlesztésben 2 Évközi jegy 

BMEKOMVS132 Munkavédelem és ergonómia 4 Vizsga 

BMEKOMVS133 Szakmai kommunikáció és módszertan 2 Évközi jegy 

BMEKOMVS134 Szakdolgozat 10 Évközi jegy 

BMEKOMVS802 Számítási feladatok a folyamatirányítás, termelési és 
logisztikai rendszerek témaköreiből 

3 Évközi jegy 

Doktori képzés 

BMEKOALD001 Operációkutatás a logisztikában 4 Vizsga 

BMEKOALD002 Képfeldolgozás 4 Vizsga 

BMEKOALD003 A kereslettervezés korszerű módszerei 3 Vizsga 

BMEKOALD004 Biometrikai személyazonosítás számítógépes 
rendszerekben 

3 Vizsga 

BMEKOALD005 Csomagolástechnika 3 Vizsga 

BMEKOALD006 Szállítási logisztika 3 Vizsga 

BMEKOALD008 A készlettervezés korszerű módszerei 3 Vizsga 

BMEKOALD131 Oktatási tevékenység (1) 6 Évközi jegy 

BMEKOALD132 Oktatási tevékenység (2) 6 Évközi jegy 

BMEKOALD133 Oktatási tevékenység (3) 6 Évközi jegy 

BMEKOALD134 Oktatási tevékenység (4) 6 Évközi jegy 

BMEKOALD135 Oktatási tevékenység (5) 4 Évközi jegy 

BMEKOALD136 Oktatási tevékenység (6) 4 Évközi jegy 

BMEKOALD141 Kutatási előrehaladási jelentés (1) 5 Évközi jegy 

BMEKOALD142 Kutatási előrehaladási jelentés (2) 5 Évközi jegy 

BMEKOALD143 Kutatási előrehaladási jelentés (3) 5 Évközi jegy 
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BMEKOALD144 Kutatási előrehaladási jelentés (4) 5 Évközi jegy 

BMEKOALD145 Kutatási előrehaladási jelentés (5) 5 Évközi jegy 

BMEKOALD146 Kutatási előrehaladási jelentés (6) 5 Évközi jegy 

BMEKOALD147 Kutatási előrehaladási jelentés (7) 5 Évközi jegy 

BMEKOALD148 Kutatási előrehaladási jelentés (8) 5 Évközi jegy 

BMEKOALD151 Önálló kutatási tevékenység (1) 10 Évközi jegy 

BMEKOALD152 Önálló kutatási tevékenység (2) 10 Évközi jegy 

BMEKOALD153 Önálló kutatási tevékenység (3) 10 Évközi jegy 

BMEKOALD154 Önálló kutatási tevékenység (4) 10 Évközi jegy 

BMEKOALD155 Önálló kutatási tevékenység (5) 21 Évközi jegy 

BMEKOALD156 Önálló kutatási tevékenység (6) 21 Évközi jegy 

BMEKOALD157 Önálló kutatási tevékenység (7) 25 Évközi jegy 

BMEKOALD158 Önálló kutatási tevékenység (8) 25 Évközi jegy 

Szabadon választható tárgyak 

BMEKOAL8501 Automatizált logisztikai folyamatok a LEGO csoportnál  2 Évközi jegy 

BMEKOAL8502 Képfeldolgozás 4 Vizsga 

BMEKOAL8503 Biometrikai személyazonosítás számítógépes 
rendszerekben 

2 Vizsga 

BMEKOAL8601 Logisztikai modellezés LEGO robotokkal 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8525 Felvonók és mozgólépcsők 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8550 PLC rendszerek az iparban 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8551 Építô- és anyagmozgató gépek bizt.techn. 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8565 Emelô- és szállítógépek dinamikája (vál) 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8607 Számítógép alkalm. a mérnöki munkában 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8608 Az AUTOCAD használatának alapjai 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8609 Közlekedési utak fenntartása 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8610 Mérnöki vállalkozás 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8611 Műszaki diagnosztika 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8612 Hálózati irányító rendszerek 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8613 Alkalmazkodás Európához 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8641 Járműipari emelőgépek 2 Évközi jegy 

BMEKOEA8642 Repülőterek anyagmozgatása 2 Évközi jegy 

BMEKOKU8679 Bevezetés a lean szemléletbe 2 Évközi jegy 
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2. sz. melléklet 

A Tudományos Diákköri tevékenység eredményei: 

Év TDK dolgozat címe Hallgató Konzulens TDK OTDK 

2
0
1
5

 

Anyagmozgatási időszükséglet 
meghatározását támogató eszköz 
kifejlesztése 

Alapi József Lénárt Balázs  III.  

Kísérleti vezetőnélküli targonca modell 
neurális hálózat alapú navigációjának 
fejlesztése 

Rácz-Szabó 
András 

Bohács Gábor 
Dr. 

II.  

Módszertan kidolgozása 
bevásárlóközpontok logisztikai 
szempontú átvilágítására 

Mészáros 
Bálint, Sárdi 
Dávid Lajos 

Bóna Krisztián 
Dr. 

I. I. 

2
0
1
6

 

Mezoszkópikus modell felépítése a 
budapesti bevásárlóközpontok 
áruellátásának vizsgálatára 

Sárdi Dávid 
Lajos 

Bóna Krisztián 
Dr. 

I. Különdíj 

Anyagfelhasználási problémákat 
támogató döntési modell fejlesztése 
tekercs formában felhasznált 
alapanyagok esetére 

Szereda 
Natalja 

Bóna Krisztián 
Dr. 

Jutalom  

2
0
1
7

 

A budapesti bevásárlóközpontok 
áruellátási rendszerére vonatkozó 
költségstruktúra matematikai 
modelljének leképezése 

Sárdi Dávid 
Lajos, Róka 
Ádám 

Bóna Krisztián 
Dr. 

I. I. 

Intralogisztikai rendszerek 
megfigyelésének támogatása 
drónokkal 

Mészáros 
Bálint, 
Juhász 
Roland 

Bóna Krisztián 
Dr. 

II.  

Keresletelőrejelzés mesterséges 
intelligenciával 

Tóth Gergő 
Bóna Krisztián 
Dr. 

Jutalom  

Rendszerkoncepció kidolgozása és 
modellezése cargo kerékpárok és 
mozgó raktárak alkalmazására a 
budapesti bevásárlóközpontok 
kiszolgálásában 

Sárdi Dávid 
Lajos 

Bóna Krisztián 
Dr. 

Jutalom  

2
0
1
8

 

Automatizált anyagmozgató gép 
intelligens funkciójának megvalósítása 
Raspberry Pi-vel 

Stubner 
Áron, 
Kelessy 
Kenéz 

Bohács Gábor 
Dr. 

II.  

Gyártósori mozdulatelemzés Xbox One 
Kinect szenzor alkalmazásával 

Bakos Dániel 
Bóna Krisztián 
Dr. 

II. III. 

Kísérleti 3D betonnyomtató tervezése 
és vizsgálatra 

Takács 
Péter, 
Krepler 
Benedek 

Nehme Salem 
Georges Dr., 
Gyimesi 
András Dr.  

III. Különdíj 

Targonca kezelőelemek közvetlen 
automatizálása 

Horváth 
András Máté 

Bohács Gábor 
Dr., Gyimesi 
András Dr.  

III. III. 

Topológiai modell építése városi 
bevásárlóövezetek city logisztikai 
szempontú elemzésére 

Sárdi Dávid 
Lajos, Büki 
Aletta, Kövér 
István Bence 

Bóna Krisztián 
Dr. 

Jutalom  

Városi koncentrált igénypontok 
áruellátási rendszerének matematikai 
és szimulációs modellje  

Sárdi Dávid 
Lajos 

Bóna Krisztián 
Dr. 

I. Különdíj 
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3. sz. melléklet 

A Tanszék publikációi (MTMT-ből letöltött lista):  

1. Gyimesi, András ; Bohács, Gábor  

Developing a New Logistics Based Model and Pilot System for Construction 

PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING 43 : 4 pp. 

211-217. , 7 p. (2015)  

DOI Scopus  

Közlemény:2858865 Érvényesített Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Nyilvános 

idézők összesen: 2 Független: 1 Függő: 1 Idézett közlemények száma: 2  

2. Gábor, Kovács ; Rózsa, Zoltán  

Survey on Vehicle/Fleet Tracking Methods Applied in the Transportation and 

Construction Industry 

PERIODICA POLYTECHNICA-TRANSPORTATION ENGINEERING 43 : 3 pp. 

154-161. , 8 p. (2015)  

DOI Scopus Teljes dokumentum  

Közlemény:2903471 Jóváhagyott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Nyilvános 

idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 1  

3. Katona, G ; Juhász, J ; Lénárt, B  

Compare Ant-colony and Genetic algorithm for shortest path problem and introduce 

their parallel implementations 

In: Esztergár-Kiss, Domokos; Válóczi, Dénes; Tóth, János; Varga, István (szerk.) 4th 

International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation 

Systems (MT-ITS)  

Budapest, Magyarország : BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, (2015) pp. 

312-319. , 8 p. 

DOI WoS Scopus  

Közlemény:2913021 Import nem egyezik Forrás Idéző Könyvrészlet 

(Konferenciaközlemény ) Nyilvános idézők összesen: 2 Független: 1 Függő: 1 Idézett 

közlemények száma: 1  

4. Fésüs, Norbert ; Bóna, Krisztián  

A logisztika, mint a szolgáltatások jövőjének sikertényezője 

LOGISZTIKAI TRENDEK ÉS LEGJOBB GYAKORLATOK 1 : 1 pp. 18-20. , 3 p. 

(2015)  

Közlemény:2934204 Jóváhagyott Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk )  

5. Fésüs, Norbert  

Alkalmazás fejlesztése különböző cikkelemek raktári tárolótéren történő optimális 

elhelyezéséhez 

LOGISZTIKAI HÍRADÓ: A MAGYAR LOGISZTIKAI BESZERZÉSI ÉS 

KÉSZLETEZÉSI TÁRSASÁG HIVATALOS SZAKLAPJA pp. 17-19. , 3 p. (2015)  

Közlemény:2934208 Admin láttamozott Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk )  
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