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Oktatási cél: 

A tárgy elérendő célja, hogy a hallgatók megismerjék a menedzsment részére szolgáló döntés-előkészítő módszere-
ket, azokat a gyakorlatban hatékonyan tudják alkalmazni és képesek legyenek a célnak megfelelő eszközök kiválasz-
tására. A hallgatók megismerik a problémamegoldó módszereket, a mintavételezés és a mérőeszköz felügyelet alap-
jait.  

 

A tárgy részletes leírása, ütemezés 

konzultációk: szombat 1, 3, 5, 9, 11  hét  

Konzul-
táció 

Időpont Témakör Oktató 

1. konz.  09.10. 

Vizsgálatok helye és szerepe a technológiai folyamatokban. (Idegenáru-, gyár-
tásközi- és végellenőrzés.) 

Mérésügyi törvény, mérésüggyel kapcsolatos szabványok. Kalibrálás és hitelesí-
tés fogalma. Kalibrálás, mint minőségügyi tevékenység. 

A mérőeszköz-felügyelet célrendszere, a mérőeszközökkel kapcsolatos minő-
ségügyi szabályozás. A mérőeszközök nyilvántartási rendszere. Mérőeszközként 
kezelt egyéb eszközök. 

Mérőeszközök minősítése: pontosság, megismételhetőség, a mérési tartomány 
elemzése (linearitás), stabilitás 

Dr. Gregász Ti-
bor 

2. konz. 09.24. 

Veszély és kockázat értelmezése, az objektív kockázat számítása.  

Kockázatalapú gondolkodás az ISO 9001:2015 elvárása szerint.  

A kockázatelemzést segítő technikák. 

Az FMEA módszertana termékre és folyamatra.  

Dr Csiszér Ta-
más 

3. konz. 10.08. 

Termékjellemzők mintavételezéses vizsgálatának alapjai. A mintavételezés elve, 
alkalmazásának feltételei. A mintavételezés stratégiája, mintavételezési tervek.   

A mintavételezéssel hozott döntések értékelése, OC-görbék. AQL és AOQL fo-
galma. Első és másodfajú hiba. 

Minősítéses mintavételezési feladat. 

Dr. Gregász Ti-
bor 

4. konz. 11.05. 

A problémamegoldás jellemző módszertana, lépései. PDCA logika. Folyamatfej-
lesztés módszertana: DMAIC. A csoport technikák és szempontjai. 

Ötletgyűjtő és ok-okozati összefüggések feltárásai módszerei módszerek. Bra-
instorming, K-J.diagram, Ishikawa diagram, kapcsolati diagram, Pareto analízis. 

5S 8D és 5W…  módszertanok, Kaizen, kanban.  

A minőség, minőségirányítás, minőségirányítási rendszer, szabályozás fogalmi 
rendszer gyakorlati megjelenései. 

Dr Csiszér Ta-
más 

5. konz. 11.19. 
Méréses R&R, körmérések  

ZH 

Dr. Gregász Ti-
bor 



 

  PÓT ZH egy órarenden kívüli egyeztetett időpontban  

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A kontakt vagy a TEAMS konzultációk kötelezőek. Letölthető anyagok, amelynek a teljesítését a rendszer figyeli. 

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

Egy darab érvényes zárthelyi dolgozat megírása. Sikertelen zh. pótlására a szorgalmi időszakban egyszer van lehe-
tőség. Beadandó feladatok a moodlen megjelenő útmutatások szerint. Évközi jegy pótlási lehetőség egy alkalommal 
a vizsgaidőszakban a tanulmányi ügyrend szerint, aláíráspótló vizsgán, szintén a moodle. 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

Az évközi jegy megszerzésének feltétele: 

o egy 60 perces, érvényes jegyre értékelt zárthelyi dolgozat megírása 

o elfogadott, hiánytalanul beadott feladatok 

A zárthelyi maximum pontszámából minimum 50 %-ot kell elérni. 

Az évközi jegyet csak az érvényes zárthelyi dolgozatok átlagolt eredménye adja. 

Az évközi jegy pótlására az érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó előírásai érvényesek.  

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

A tárgy anyaga a tantárgy második félévét (RMWKD2MBLE) lezáró vizsgában is szerepel, valamint mindkét félévi anyag-
ZÁRÓVIZSGA tárgy is!  

IRODALOM 

Kötelező:  

moodle e-learning rendszer letölthető tananyagok 

Göndör V., Kertész Z., Gregász T. Korszerű Döntéselőkészítő eszközök moodle, e-jegyzet 

Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése (TÜV Rheinland Kiadó 2005) 

Ajánlott: 
Parányi György: Minőséget gazdaságosan (Műszaki Könyvkiadó) 

Koczor Zoltán: Bevezetés a minőségügybe (Műszaki Könyvkiadó 2000) 

Egyéb segédletek:  ISO 9001:2015 szabvány 

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. 

 


