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A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a folyamatok fejlesztésének egy lehetséges, iparágfüggetlen módját, 
amelynek alapja a Lean Six Sigma módszertan. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 2018-2019 II. félév 

Konzultációk (kombinált előadás és gyakorlat): 

Okt. hét 
Dátum és 
időpont 

Témakör  Oktató 

2. 
02.22. 

13:30-17:55 

Folyamat-szimulációs feladat ismertetése, szimuláció végrehajtása, a 
fejlesztéshez szükséges módszertani alapok megbeszélése 

Dr. Csiszér Tamás 

4. 
03.08. 

13:30-17:55 
Fejlesztési projekt indítása, adatgyűjtés, elemzés Dr. Csiszér Tamás 

6. 
03.23. 

09:50-14:15 
Folyamat fejlesztése Dr. Csiszér Tamás 

9. 
04.13. 

09:50-14:15 
Folyamat bevezetése, üzemeltetési kérdései Dr. Csiszér Tamás 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A konzultációkon (előadás és gyakorlat kombinációja) való részvétel kötelező. Ha a hiányzások meghaladják a tárgy 
félévi óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást nem kaphat. Elvárás az előadáshoz méltó hallgatói fegyelem és 
együttműködés. 

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

A csoporttagok által egyénileg vagy csoportosan elkészített folyamatfejlesztési dokumentáció. 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás megszerzésének feltétele: 

▪ a konzultációkon való aktív részvétel,  

▪ a folyamatfejlesztési dokumentáció elkészítése és beadása. 
 



 

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

Szóbeli vizsga a konzultációk elméleti anyagából és a folyamatfejlesztési dokumentációból. 

IRODALOM 

Kötelező:  Az oktató által biztosított segédletek. 

Ajánlott: 

1. Csiszér T.: Folyamatok és projektek modellezése és szimulációja. 
https://www.tankonyvtar.hu 

2. James P. Womack, Daniel T. Jones: Lean szemlélet, HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2009. 
3. Stephan Lunau et. al.: Six Sigma + Lean Toolset, Springer-Verlag, Berlin, 2008. 
4. IFUA Horváth & Partners: Folyamatmenedzsment a gyakorlatban, IFUA Horváth & Part-

ners, Budapest, 2006. 
5. Lean szótár: http://leanszotar.hu 

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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