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Feladatkiírás szakmai gyakorlatra (II.) III. évfolyamos könnyűipari mérnök 
hallgatók részére (Minőségirányítási rendszerfejlesztő) 

 
1. Kötelezően elvégzendő feladatok 
Ismerkedjen meg a cég fontosabb tevékenységeivel, jellemző technológiájával, termékelőállí-
tási/szolgáltatási folyamat elemeivel, és minőségirányítási rendszerével  

 

▪ Sorolja fel áttekintést adó módon az egyes technológiai lépcsőket (szolgáltatás 
esetén a tevékenység fázisokat), azok célját, szerepét a termékelőállítás/szolgál-
tatás folyamatában, az egyes lépcsők bemenő és kimenő anyagait, információit, 
az adott tevékenység sajátosságait, a kimeneti paraméterek megnevezését. 
Amennyiben nem képez ipari titkot, akkor az elvárt számszerű értékét és mérték-
egységét, az elfogadási határokat (tűrésértékeket)! 

▪ Mely technológiai lépcsők/szolgáltatás-elemek a leghangsúlyosabbak a készter-
mék/szolgáltatás elvárt minősége szempontjából?  

2. Kötelezően választandó feladatok, melyekből legalább kettő megvalósulását várjuk el  

▪ Mutassa be a cégnél alkalmazott idegenáru, gyártásközi vagy végtermék-ellen-
őrzési rendszert és a minőségügyi szabályozás fő elemeit. Ez utóbbi minőségirá-
nyítási rendszerrel nem rendelkező cégnél is értelmezhető! Ismertesse a fonto-
sabb mérési eljárásokat és a kiértékelési elveket! (Ezen feladatok nem azonosak 
a dokumentumok és bizonylatok lemásolásával és bemutatásával!) 

▪ Ismertesse a Cégnél alkalmazott folyamatstatisztikai eszközöket! Ha nincs folya-
matszabályozási tevékenység, akkor jelölje meg, hogy ön mely területeken indí-
tana folyamatszabályozási céllal adatgyűjtést, valamint ismertesse a bevezetés 
tervezett lépéseit és a megvalósítás módját! 

▪ Tárja fel a belső auditok eredményeinek és a Cégnél alkalmazott fejlesztési mód-
szerek közötti lehetséges kapcsolatokat, majd elemezze a  belső auditoknál fel-
tárt eltérések jellegzetes típusait és a gyakoriságokat. 

▪ Egy kiválasztott, a Cégnél felmerült aktuális, vagy múltbéli probléma elemzését 
végezze el az Ön által meghatározott és szükségesnek ítélt módszerek alkalma-
zásával. Tegyen javaslatot a probléma megoldására, vagy megoldott probléma 
esetén végezze el az adatszerű visszaellenőrzést! 

3. Egyéni feladatok, melyek közül legalább kettőnek a megoldása szükséges 

▪ Tanulmányozza és vázolja fel a Cégen belüli termékazonosítás és nyomonkövet-
hetőség megvalósítását. Figyelje meg a kiszállított termékek visszakereshetősé-
gét belső vagy külső problémák esetén. 

▪ Ismertesse szerkezetét tekintve a Cég dokumentációs rendszerét, dokumentá-
ciókezelését. 
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▪ Ismertesse a műszaki tervezés során a Cégnél megvalósuló minőségügyi sza-
bályozást! 

▪ Ismerje meg a Cég által alkalmazott csomagolási, állagmegőrzési és tárolási 
rendszert! 

▪ Mutassa be a szerződéskötési, és szerződésátvizsgálási folyamat minőségügyi 
szabályozását! 

▪ Mérje fel a reklamációk kezelését és a hiányosságok következményeit a terme-
lési/szolgáltatási folyamatban! 

▪ Ismertesse a vevői elégedettségmérés alkalmazott módszertanát! 

▪ Hogyan történik a Cég által előírt, illetve szervezett képzések gyakorlata és jel-
lege, valamint a képzések során szerzett ismeretek beépülése a napi gyakor-
latba? 

▪ Tanulmányozza a cégnél esetenként folyó komplex feltáró, szabályozó, irányítási 
technikákat és rendszereket, mint pl.: KIR, MEBIR, IBIR, HACCP, RIMAP, TPM, 
RCM, CMMS, SPC, FMEA, 8D, A/3, FACTUAL, DMAIC, FTA, BPR, BSC, 
SAP/SSA//Oracle 

▪ Készítsen riportot egy minőségügyi szakmai lap számára a Cég egyik munkatár-
sával az egyéni feladatok egyik témájában!  

A feladatokat vagy a jelenlegi szabályozás alapján (nem a dokumentumok másolásával) valamint 
saját, a cég munkatársaival egyeztetett véleményével kiegészítve, vagy önálló fejlesztésként írja 
le! A mennyiben a terület nincs szabályozva, tervezze meg a szabályozást! Az egyéni feladat az 
üzemi konzulens által javasolt, meghatározott, hasonló alapossággal kifejtett feladatokkal kivált-
ható.  
 
4. Beszámoló 
 

 Írásbeli beszámoló készítése 
Az előző pontokról (1-3.) és a végzett munkáról, annak eredményéről írjon részletes, kb. 10-12 
gépi oldal terjedelmű beszámolót! A beszámolót a Moodle rendszerben a „Korszerű döntéselő-
készítő eszközök III” elnevezésű tantárgyhoz kell feltölteni a negyedik oktatási hét végéig. 
A beszámoló terjedelme 10-12 oldal, minimum 8000 karakter (szóköz nélkül). 
 
Szóbeli beszámoló 
A végzett munkáról készítsen 5-8 perc időtartamú szóbeli beszámolót és az ezt kísérő vizuális 
prezentációt (8-10 vetített „ppt” dia)! A prezentációt a Moodle rendszerben a „Korszerű döntés-
előkészítő eszközök III” elnevezésű tantárgyhoz kell feltölteni a negyedik oktatási hét végéig és a 
tematikában meghatározott időpontban kell élőben prezentálni. 
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