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A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tárgy oktatásának elérendő célja, hogy a hallgatók megismerjék a szakma specifikus beszállítói kapcsolatok, lán-
colatok, rendszerek elvárásait, értékelési szempontjait és a gyakorlati működtetés fontosabb elemeit. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: TÉMÁI  

Oktatási 
hét 

Időpont  Témakör Oktató 

1. 02.07 

Az értékteremtési folyamat megvalósítása a be-
szállítói rendszeren keresztül, 

 A beszállítók kiválasztása 

Dr. Takács Áron 

3. 02.21. 
Partnerkapcsolatok. Beszállítói folyamatok meg-

határozása és jóváhagyása 
Dr. Takács Áron 

5.  03.07. 
A beszállítókra alapozott üzleti stratégia jellem-
zői. Gazdasági modell. 

Dr. Takács Áron 

7. 03.21. 
Folyamatos beszállítói értékelés, beszállítói fo-

lyamataudit. 
Dr. Takács Áron 

9. 04.04. 

Lean menedzsment alapjai Lean menedzsment és 
eszköztára Termékverziók nyomon követése, reak-
cióképesség. JIT. Innovációs lehetőségek. 

Dr. Takács Áron 

11. 04.18. A gyártási ciklusidő minimalizálási problémái. Dr. Takács Áron 

13. 05.02. ZH az évközi jegy megszerzéséért Dr. Takács Áron 

    

Gyakorlatok: D alagsor M6 

Oktatási 
hét 

Időpont Témakör 

Oktatók 

Göndör Vera,  

Kertész Zoltán 

1. 02.08. Modellkörnyezet  

3. 02.22. Beszállítók értékelési rendszerének kialakítása I.  



 

5. 03.08. Beszállítók értékelési rendszerének kialakítása II.  

7. 03.22. Beszállítók értékelési rendszerének kialakítása II.  

9. 04.05. SIPOC diagram, "barázda" diagram 
 

11. 04.19. 
Beszállítók értékelési rendszerének kialakítás IV. -
prezentáció 

 

13. 05.03. PÓTLÁSOK  

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Az előadásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások számát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ha-
tározza meg (a hiányzások száma nem haladhatja meg a félévi össz. óraszám 30%-át).  

A gyakorlatokon való érvényes részvétel feltétele a pontos megjelenés (órakezdési időponttól számított max. 10 
perces késés) és a befejezési időpontig tartó jelenlét. 10 percet meghaladó késés esetén a gyakorlaton már nem 
lehet részt venni, így ez hiányzásnak számít. Gyakorlatokról való hiányzást minden esetben pótolni kell. A pótlás 
lehetséges egy olyan csoporttal, ahol még a mulasztott téma fut. A pótlásra a témát oktató gyakorlatvezetőtől leg-
később a gyakorlat előtt egy nappal engedélyt kell kérni. Ezen kívül a szorgalmi időszak utolsó hetére meghirdetett 
pótlási alkalmon is teljesíthető a gyakorlat. A pótolt gyakorlatok száma max. 2 lehet. 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

Jegyzőkönyvek készítése minden témakörből kötelező. A jegyzőkönyvek a gyakorlat napjától számított 2 hétig ad-
hatók a gyakorlatokon. Ezt követően még 2 hétig leadható a jegyzőkönyv különeljárási díj ellenében.  
Egy darab zárthelyi dolgozat megírása, egy pótlási lehetőséggel.  
Aláírás pótlási lehetőség egy alkalommal a vizsgaidőszakban a TVSZ szerint.  

 

Az évközi jegy kialakításának módszere: 

Az évközi jegy megszerzésének feltétele: 

o az előadásokon és gyakorlatokon való érvényes részvétel, 

o az összes gyakorlati témakörből jegyzőkönyv formájában beadott, a gyakorlatvezetők által elfogadott fel-
adatok, 

o 1 db kb. 60 perces, legalább elégséges osztályzatra értékelt zárthelyi (teszt) dolgozat megírása. 

A zárthelyi dolgozat maximum pontszámából minimum 50 százalékot kell elérni az aláírás megszerzéséhez. 

Az aláírás pótlására az érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó előírásai érvényesek. 

Az évközi jegy kialakításának módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

A vizsga a Beszállítói rendszerek I. tantárgy teljes tananyagából tartalmazza a számonkérést!  

A vizsgadolgozat kb. 60 perces, melynek maximum pontszámából minimum 50 százalékot kell elérni az elégséges 
osztályzathoz. 

IRODALOM 

Kötelező:  Moodle rendszerről letölthető előadásvázlatok és segédletek 

Ajánlott: LEAN szótár. https://leanszotar.hu/page.php?1 

Egyéb segédletek:   -  

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

- a tudásátadás módszertana, 

- a tananyag tartalma, 

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált ele-
meket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

 


