
Az ismeretkör: Szervezés- és vezetéselmélet 
Kredittartománya: 12 kredit 
Tantárgyai:    
1) Szervezéstechnikák és projektmenedzsment (ekvivalens tárgy: Szervezetfejlesztés és emberi 
erőforrás menedzsment) 
2)  Szervezéselmélet (ekvivalens tárgy: Mérnöki vezetés és szervezési módszerek) 

3)  Vezetői kompetencia-fejlesztés 

 

(1.) Tantárgy neve: Mérnöki vezetés és Szervezés Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tanóra típusa: előadás / gyakorlat és óraszáma: 2+2 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hanyadik félév): I szemeszter 2.félév 

Előkövetelmények (ha vannak): - 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat felkészítse a vezetői szerepre, illetve megismertesse saját vezetői 
kompetenciáikkal, azok fejlesztési lehetőségeivel. A tantárgyon keresztül a hallgatók elsajátítják a 
helyzetfüggő vezetés képességét és a virgin módszert. A hallgatók megismerkednek azokkal a 
módszerekkel, képességekkel, készségekkel és viselkedési módokkal, melyek szükségesek a mindennapi 
feladatok ellátásához. 
A tantárgy szervezés részén belül a Lean menedzsmenttel ismerkednek meg a hallgatók, mely átfogó 
képet ad az alkalmazható módszerekről, továbbá probléma megoldó képességüket fejlesztik a megtanult 
technikák révén a hallgatók. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

 John Adailer (2008): Vezetői készségek, Manager Kiadó Kft, Budapest, ISBN: ISBN:  

 9789639912038  

 Simon Sinek (2017): A jó vezetők esznek utoljára, HVG Kiadó, Budapest, ISBN: 
9789633044551  

 Shawn Achor (2019): A boldogság mint versenyelőny - Hogyan legyünk sikeresek a 
munkában a pozitív pszichológia eszközeivel?, HVG Kiadó, Budapest, ISBN: 9789633047453  

 Chris Brügger Michael Hartschen Jiri Scherer (2015): Egyszerűség - Hatékony stratégiák 
az üzleti sikerhez, HVG Kiadó, Budapest, ISBN: 9789633042281  

 Art Smalley (2019): Lean problémamegoldók kézikönyve, Lean Enterprise Institute, 
Budapest, ISBN: 9786155887017 

 Daniel T. Jones – James P. Womac (2009): Lean szemlélet, HVG Kiadó, Budapest, ISBN
 9789639686830 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) 
a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  
a) tudása 

-  Elsajátította az elméletileg megalapozott, rendszerszemléletű gyakorlatorientált mérnöki 
gondolkodásmódot. 
- Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz 
szükséges jogszabályokat. 



b) képességei 

- - Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált, elméletileg megalapozott gondolkodásmód alapján 

komplex mechatronikai rendszerek globális tervezésére- mechatronikai rendszerek, technológiák, 
folyamatok minőségének biztosítása, mérési és  

-  Képes a műszaki-, gazdasági-, környezeti- és humánerőforrások felhasználásának komplex 

tervezésére, menedzselésére 
- Képes a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az 
élethosszig tartó tanulásra és elkötelezett a sokszínűség és az értékalapúság mellett. 

 
c) attitűd 

- Megszerzett ismeretei alapján integráló szerepet tölt be a mérnöki tudományok (elsősorban 
gépészet, elektrotechnika, informatika) alkalmazásában, valamint mindazon tudományterületek 
támogatásában, amelyekben egy-egy szakterület szakemberei mérnöki alkalmazásokat, megoldásokat 
igényelnek. 
- Feladatait rendszerszemléletű és folyamatorientált komplex gondolkodás alapján kívánja ellátni. 
- Törekszik feladatait egyénileg vagy munkacsoportban magas szintű szakértelemmel szervezze és 
végezze. 
- Törekszik szakmai kompetenciájának fejlesztése. 
- Törekszik önfejlesztésre, önfejlesztésre törekszik aktív, egyéni és autonóm tanulással. 
- Elkötelezett a magas szintű, minőségi munka iránt, és ezt a szemléletet igyekszik közvetíteni kollégái 

felé. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket. 
-Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. 
- Munkatársait és beosztottjait felelős és etikus szakmagyakorlásra neveli. 
- Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra, valamint 
a környezettudatosság iránt. 

- Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben 
is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni. 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Matkó Andrea 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Matkó Andrea 

 

  



Tantárgy neve: Mérnöki vezetés és szervezés Tantárgy kódja: MK5VEZMM04XX17 

Kredit: 4 Követelmény: kollokvium Tanszék: MMVT 

Óraszám: 2+2 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Matkó Andrea Tantárgy oktatói: Dr. Matkó Andrea 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  Regisztrációs hét 

2.  
Vezetéselméletek történelmi áttekintés DISC teszt alapján 

SWOT, Johari ablak elkészítése 

3.  
Vezetési stílusok és tulajdonságaik, a vezetők 
számára alapvető kompetenciák és a 
kompetenciák felosztása  

A legjellemzőbb vezetési stílusok és azok 
tulajdonságainak, hátrányainak és/előnyeinek 
vizsgálata; a vezetők számára elengedhetetlen 
kompetenciák és csoportosításuk vizsgálata 
tesztek és szituációs feladatok révén.  

4.  
Siker a munka világában  Elkészíti saját munkaköri leírását, meghatározza 

a személyes célokat, értékeket, elemezze a 
munkakörét és találjon fejlesztési célokat  

5.  
Egyszerűség  Elemzi a vállalatok általános folyamatait. 

Készítsen folyamatábrát, ellenőrizze a 
szükségtelen folyamatokat, és hozzon létre egy 
újat, hogy megvalósítsa az egyszerűség 
folyamatát  

6.  Csapatmunka 
Marschmallow teszt  

7.  Beveztés a Lean menedzsmentbe Video 

8.  Első rajzhét 

9.  7+1 veszteség Video elemzése, veszteségek felismerése, 
kategorizálása 

10.  5S Saját helység 5S tervének kidolgozása 

11.  Prezentálása a megoldott feladatoknak(7+1 
veszteség, 5S) 

Prezentálása a megoldott feladatoknak(7+1 
veszteség, 5S) 

12.  Problémamegoldó módszerek SWOT, Ishikawa, Pareto elemzés 

13.  A3 módszer  Esettanulmány alapján A3 űrlap kitöltése 

14.  Szimuláció Szimuláció 

15.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

Órán való aktív részvétel 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 



Az órai feladatok megoldása 

A beadott feladatok helyes megoldása 

 


