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Záróvizsga tételek  
 

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS  

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK 

 

Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 
 

1. Ismertesse a szállítás, fuvarozás, szállítmányozás és a logisztika kialakulásának történetét! 

Fejtse ki a szállítás, fuvarozás, szállítmányozás, logisztika, ellátási lánc fogalmakat, 

valamint a logisztika gazdaságban betöltött helyét, szerepét és jelentőségét! Ismertesse a 

vámok szerepét és a vámkezelések alkalmazását a szállítmányozó-logisztikai szolgáltató 

vállalatoknál! 

 

 

2. Ismertesse az áruszállítás-menedzsmenthez kapcsolódó legfontosabb fogalmakat! Mutassa 

be az egyes áruszállítási rendszereket és közlekedési alágazatokat, valamint ismertesse a 

vasúti-, közúti-, vízi-, légi-, és csővezetékes áruszállítás előnyeit és hátrányait! Jellemezze 

a különböző fuvarozási módoknál használt INCOTERMS klauzulákat! 

 

3. Véleménye szerint a vasúti fuvarozás milyen szerepet tölt be a magyar áruforgalomban? 

Válaszát érvekkel támassza alá! Mutassa be a hazánkon áthaladó főbb vasúti teherforgalmi 

vonalakat! Jellemezze a nagysebességű pályák és a pályaudvarok által nyújtott 

szolgáltatások hatását az érintett gazdálkodók hatékonyságának függvényében! Ismertesse 

a vasúti fuvarozáshoz kapcsolódó CIM egyezményt és a fuvarlevél használatát! 

 

4. Elemezze és értékelje a Fehér Könyv jelentőségét és főbb irányvonalait! Mutassa be az 

európai közlekedésre vonatkozó tendenciákat, az Európai Unió és Magyarország 2014-

2020-as közlekedéspolitikáját és közlekedési stratégiáját! Ismertesse a 2014-2020-ra 

vonatkozó hazai Középtávú Logisztikai Stratégiát (KLS)! 

 

5. Ismertesse a közúti fuvarozás jelentőségét, hatását a környezetre és a fenntarthatóságra. 

Ismertesse a CMR egyezmény lényegét, és mutassa be a nemzetközi közúti fuvarozás 

okmányát. Továbbá ismertesse a TIR Carnet okmány alkalmazásának szerepét a 

vámkezelések szempontjából. Mutassa be az ajánlat, az ajánlat tartalma és az ajánlati 

kötöttségek szerepét a fuvarozásban és a külkereskedelemben. 
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6. Mutassa be a logisztika és a marketingfunkciók kölcsönhatásait! Ismertesse a logisztikai 

rendszer változásának hatását a különböző költségekre és fejtse ki a logisztikai 

teljesköltség-koncepció lényegét! Továbbá ismertesse az INCOTERMS paritások 

megválasztásának szempontjait a külkereskedelmi szerződések megkötésénél! 

 

7. Ismertesse a logisztikai vevőkiszolgálás folyamatát! Mutassa be a logisztikai rendszer 

szerkezetét és működését, valamint a push és pull rendszereket! Ismertesse a logisztika 

főbb területeit, a vevőkiszolgálás szerepét a kereskedelmi vállalkozások gazdálkodásában. 

Írja le a rendszerszemlélet, az összköltségszemlélet és a keresztmetszeti funkció főbb 

ismérveit. Továbbá mutassa be a fizetési módok megválasztását és alkalmazását a 

külkereskedelemben. 

 

8. Ismertesse az ellátási lánc definícióját, tagjait és folyamatait, majd gyakorlati példákon 

keresztül mutassa be az ellátási lánc startégiák típusainak jellemzőit. Ismertesse az 

ostorcsapás-effektus hatásait! Továbbá ismertesse a logisztikai központok működési 

elveit, különböző fajtáit és a szolgáltatásaik sajátosságait.  

 

9. Mutassa be a beszerzés-menedzsment fogalmát és szerepét, illetve a beszerzés, mint 

logisztikai funkció jelentőségét! Ismertesse a beszerzés feladatait és korszerű megoldásait 

a JIT-elv alkalmazásával! 

 

10. Mutassa be, majd elemezze és értékelje a kan-ban termelésirányítás, az MRP, a Cross-

Docking, a Continuous Replenishment és a Quick Response rendszereket! 

 

11. Mutassa be a készletezés szerepét a logisztikai folyamatokban és hatását a vállalatok 

gazdálkodására! Ismertesse a tárolás fogalmát, fajtáit és fejtse ki a korszerű raktározási 

technológiák alkalmazásának vállalatok tevékenységére gyakorolt hatását! 

 

12. Ismertesse az értékesítési módszereket logisztikai megközelítéssel! Fejtse ki a disztribúció 

fogalmát és fajtáit, továbbá a disztribúciós tevékenység hatását a vevői kiszolgálás 

színvonalára! Írja le a fuvarozási és külkereskedelmi szerződés tartalmát és a 

jogkövetkezmények lehetőségeit a nem szerződésszerű teljesítés eseteire. 

 

13. Ismertesse a logisztikai tevékenységek értékelésének módszereit, mutassa be a logisztikai 

kontrolling eszközök rendszerét és gyakorlati példákon keresztül az egyes eszközök 

alkalmazhatóságát. 


