
Szervezés és logisztika vizsgakérdések 

1. A munkatudományok célja, kialakulásuk. 

2. Taylor: szervezeti elmélete, kritikája. 

3. A szervezés: a szervezés területei, irányelvei, alaptévedései. 

4. Szervezetek a társadalomban. 

5. A szervezéstudomány fejlődése. 

6. Az ergonómia feladata, célja és kialakulásának szakaszai. 

7. A munkaszervezés és az ergonómia kapcsolata. 

8. A mezőgazdasági munka főbb jellemzői. 

9. A munkatanulmányozás fogalmai, az ember a munkafolyamatokban. 

10. A munkaszervezés eredményességére ható tényezők . 

11. A munka fizikai környezete: klíma, lehűlés, zaj I. 

12. A munka fizikai környezete: rezgések, megvilágítás, káprázás II. 

13. A szociális környezet: a munkaerő, fluktáció és ennek okai. 

14. A munkához való viszony. 

15. A dolgozó szükségletei és magatartásformái. 

16. Magatartások a szükségletek veszélyeztetése esetén. 

17. Csoportok az üzemi szervezetben, és a csoportmunka gondozása. 

18. Vezetéstechnika. 

19. Időtényező a munkaszervezésben. 

20. A munkaidő és a munkaidőrendszerek jellemzői. 

21. A munkaidővel kapcsolatos fogalmak. 

22. Üzemidő és műszakidő. 

23. Racionalizálási technikák. 

24. A kötetlen fantáziaserkentő csoportmódszerek. 

25. Az Osborne-féle brain storming módszer . 

26. A kötetlen fantáziaserkentő egyéni módszerek: az egyéni brain storming módszer. 

27. Analitikus módszerek, multifaktor technika. 

28. Miles-féle értékelemzés. 

29. Kötött (szisztematikus módszerek): a BÖHRS-féle teszt, a Seidel-féle teszt, a kritikai 

elemzésen alapuló teszt. 

30. Veszteségtérképek módszer és az interjúmódszerek (szóbeli és írásbeli). 

31. Racionalizálási makromódszerek: időtanulmányok, analitikus vizsgálati módszerek, 

műveletciklus módszer. 

32. Mikromódszerek:dolgozók mozgásának, gépek mozgásának elemzése. 

33. A normakészítés alapjai, fogalma. 

34. A munkanormák meghatározásának módszerei. 

35. A munkanormák karbantartása és fejlesztése. 

36. A stratégia fogalma. 

37. A vállalati stratégia kialakításának négy fő lépése. 

38. A vállalati versenyképesség fő területei és ezek ismeretének fontossága. 

39. A sikeres internetes kereskedelemhez szükséges főbb tényezők. 

40. Példák rendelésre gyártásra, raktárra gyártásra és rendelésre összeállításra, és ezen   

folyamatok kritikus tényezői. 

41. A termelési és szolgáltatási folyamatok felosztása. 

42. A sikeres vállalati stratégia megvalósításának lehetőségei. 

43. A logisztika definíciója és feladatai. 

44. Az ellátási lánc. 

45.  Logisztikai folyamatok és funkciók. 

46.  Logisztikai szolgáltatók és csoportosításuk. 



47. A logisztikai döntések célja, típusai.  

48. A gyártani vagy venni („make or buy”) döntések célja. 

49. A logisztika területei. 

50. A logisztika, mint rendszerelméleti szemlélet. 

51. A vállalati logisztikai rendszerek irányítási szintjei.  

52. Az előállítás folyamata. 

53. A termelési folyamatok típusai. 

54. Az MRP jellemzői. 

55. Az OPT rendszer. 

56. Logisztikai költségek. 

57. A logisztika és a marketing kölcsönössége. 

58. A marketinglogisztika. 

59. A vevőkiszolgálás. 

60. A fejlődési tendenciákat kiváltó okok.  

 

 

 

 


