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Tantárgy neve: Hálózatalapú rendszer-megközelítés Neptun kód: RTSHR1BVNM 
 

Tantárgy neve angolul: Complex systems from network perspective Kredit:  2 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: levelező Félév a mintatantervben:  

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök 

Tantárgyfelelős: Dr. Csiszér Tamás Oktatók: Dr. Csiszér Tamás 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): - 

Óraszám/félév: Előadás:   5 Laborgyakorlat: 0 

Számonkérés módja (v; é): é A képzés nyelve: magyar A tárgy órarendi helye: - 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

Bevezetés a hálózatkutatás világába. A hallgatók képesek lesznek a komplex rendszerek hálózatokkal történő model-
lezésére és egyszerűbb hálózati indikátorokkal történő jellemzésére. 

 
 A tárgy részletes leírása, ütemezés:2017-2018 II. félév 

Előadások: hétfő 8.00-10.35 TA 2.220 

Oktatási 
hét  

Időpont Témakör Oktató 

6. 2018. 03.24. 

Bevezetés, Alapfogalmak, Általános Csoportosítás, Minőség-
központú Csoportosítás, Folyamatjellemzők leírása hálózati 
indikátorokkal, Lean veszteségek meghatározása hálózati in-
dikátorokkal 

Dr. Csiszér Tamás 

13. 2018.05.12. 
A folyamatokat leíró hálózati modell, Folyamatdiagnosztika, A 
tudásérték meghatározása, Minőségi kockázatok elemzése 

Dr. Csiszér Tamás 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Az előadásokon való részvétel nem kötelező. 

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

Aláíráspótló vizsga (14. hét) 

Az évközi jegy kialakításának módszere: 

Legalább 40%-os vizsgaeredmény 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

Teszt 

IRODALOM 

Kötelező:  A moodle e-learning felületről letölthető előadásvázlatok. 



 

Ajánlott: 
Csiszér Tamás: A hálózatszemlélet alkalmazási lehetőségei a minőségügyben 
(https://www.morebooks.de/store/hu/book/a-halozatszemlelet-alkalmazasi-lehetosegei-a-
minoseguegyben/isbn/978-3-330-80723-5) 

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. 

 


