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ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki  Kar Minőségirányítási és technológiai Szakcsoport 

Tantárgy neve: Rendszer- és költségértékelések I. 
Neptun 

kód: 
 RMWRK1QBNE 
 

Tantárgy neve angolul: System and cost evaluation II. Kredit:  2 

Jelleg (kötelező/ választható:) 
kötelezően 
választható 

Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 7. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: könnyűipari mérnök 

Tantárgyfelelős: Dr. Takács Áron,  

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): - 

Heti óraszámok: 
Elő-

adás:   
1 Tantermi gyakorlat:   1 Laborgyakorlat: - 

Számonkérés módja (v; 
é): 

évközi-
jegy 

A képzés nyelve: magyar A tárgy órarendi helye: 

páratlan hétfőnként,  

hétfő 11:40 - 13:20 

D.ép. ALAG.K-MH II. 
teremben 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A vállalat, mint rendszerrel kapcsolatos folyamat és költségértékelési-, ellenőrzési technikák, elvek megismertetése a 
hallgatókkal 

A tárgy részletes leírása, ütemezés:  

Előadások:  

Oktatási 
hetek 

 Témakör Oktató 

1. február 7. 
Költségszámítási módok: hagyományos önköltség-
számítás, standard költségszámítás 

Dr. Takács Áron 

    

3. március 21. 
Folyamatköltség-modell. Tevékenységalapú termék-
kalkuláció (ABC költségszámítás). 

Dr. Takács Áron 

    

5. március 07. 
Belső adatgyűjtéssel történő szabályozás. Minőség-
mutatók. 

Dr. Takács Áron 

    

7. március 21. 

Költségfigyelés, mint menedzsment eszköz. Minőség-
gel kapcsolatos költségek, minőségköltségek rendsze-
re. A minőségköltségek, mint mutatószámok Minőség-
költségek megtérülése. 

Dr. Takács Áron 

    

9. április 04. Üzleti terv Dr. Takács Áron 

    

11.  április 18. Lineáris programozás. Dr. Takács Áron 

    

13. május 02. ZH (ON-LINE) az aláírás megszerzése érdekében Dr. Takács Áron 

  PÓT ZH (órarenden kívül)  
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Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Az előadásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások számát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatá-
rozza meg (a hiányzások száma nem haladhatja meg a félévi össz óraszám 30%-át).  

Az órákon való érvényes részvétel feltétele a pontos megjelenés (órakezdési időponttól számított max. 10 perces ké-
sés) és a befejezési időpontig tartó jelenlét. 10 percet meghaladó késés esetén, az órán már nem lehet részt venni, 
így ez hiányzásnak számít.  

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

Egy darab zárthelyi dolgozat megírása a 13. héten, 1 db pótlási lehetőség a 14. héten.  

Félévközi jegy pótlási lehetőség egy alkalommal a vizsgaidőszakban a TVSZ szerint.  

Az aláírás megszerzésének/évközi jegy kialakításának módszere: 

Az évközi jegy megszerzésének feltétele:  

• az előadásokon való érvényes részvétel,  

• legalább elégséges zárthelyi dolgozat (szorgalmi időszakban egyszer pótolható) és  

• legalább elégséges beszámoló/beadandók.  
A zárthelyi a két féléves tantárgy záró számonkéréseként a két féléves tantárgy témaköreit öleli fel.  
Az évközi jegy pótlására az érvényben lévő TVSZ vonatkozó előírásai érvényesek.  
Az elégtelen pót. zh a vizsgaidőszak elején, a kihirdetésre kerülő időpontban pótolható.  

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

- 

IRODALOM 

Kötelező:  
- Az MTS honlapján és a MOODLE-n található előadás prezentációk  

- Koczor Z: Minőségirányítási rendszerek építése és fejlesztése  

Ajánlott: 
BME jegyzet 58-135.oldal: 
http://bme.ysolt.net/GTK_MuszakiM_MSc/S1_Minosegmenedzsment/Minosegmenedzsment
_jegyzet.pdf  

Egyéb segédletek:   

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. 
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