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A tárgy órarendi 
ideje,  

helye: 

online – kontakt vagy 
TEAMS konzultációs le-
hetőséggel 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A minőség- és környezetirányítási rendszerek építésének és fejlesztésének alapvető feladatainak megismertetése. 
Kiemelten cél, hogy a környezetközpontú menedzsment felelősének megfigyelési, elemzési módszereket adjon egy 
működő irányítási rendszer lehetőségeinek kihasználására.  

A tárgy részletes leírása, ütemezés 

A 2020-09.08-as rendelkezések szerint valós idejű előadások lesznek a visszavonásig.. 

Digitális munkarend esetén a dátumok feltöltési ütemezésként értelmezhetők, valamint a „kontakt” a TEAMS rend-
szerben a konzultációk időpontjai: Előadás anyagok ütemezése: csütörtök 

Előadások: péntek 

Oktatási 
hét 

Időpont  Témakör Oktató 

1. szept.10. 

A technológiai folyamatok modellje (anyag, energia, információ).  

A technológiai folyamat fogalma, folyamattípusok (egyedi és az ismétlődő fo-
lyamatok technológiai sajátosságai). Konvergens, divergens folyamatok 

Folyamatok ábrázolása folyamatábra. 

Shankey diagram. Anyagáram, energiatranszport. Hatásfok. 

Dr. Takács Áron 

 

4. okt. 1.  

Alapstatisztika, eloszlások gyakorisági és eloszlás diagramok, stat. próbák  

Folyamat paraméterek kölcsönhatása, korrelációanalízis. 

Mérőeszköz felügyelet   

Dr. Gregász  
Tibor 

 

9. 

nov. 5. 

 

 

A kompromisszum optimum a környezeti hatásokra  

Kísérletes tervezés a folyamatok optimalizálására Környezeti adatok feldolgo-
zásának módszerei. (statisztikai megközelítés) 

A környezeti hatástényezők szabályozottságának fenntartása (monitoring, 
szabályozó kártyák):  

Dr. Takács Áron 

 

 

kontakt  

nov. 6. 
16:15-
17:50 

kontakt vagy TEAMS konzultációs lehetőség az elhangzott témakörökben 
Dr. Gregász  

Tibor 

12. nov. 26. 
Életciklus elemzés (LCA). 

Az ismétlődő folyamatok szabályozása a kimeneti és feltételi paraméterekre. 
Dr. Takács Áron 

 
dec. 4. 

17:00 

ZH kontakt vagy online 

(+ Kontakt vagy online Elővizsga lehetőség) 
 

 
dec. 8. 

17:00 
PÓT ZH kontakt vagy online  



 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

- 

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

Kiadott feladatok elkészítése határidőre. 

Egy darab érvényes zárthelyi dolgozat megírása az Egyetemen kontakt módon, vagy amennyiben a rektor által kihir-

detett egészségügyi veszélyhelyzet van, akkor a moodle rendszerén. 

Az aláírás megszerzésének/évközi jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás feltétele 

o az online tananyagok és feladatok teljesítése 

o beadott, a gyakorlatvezetők által elfogadott feladatok, 

o 1 db kb. 60 perces, érvényes jegyre értékelt zárthelyi dolgozat megírása. 

A zárthelyi minimum 40% -ot kell elérni és egy alkalommal lehet pótolni. 

Az aláírás pótlására az érvényben lévő Tanulmányi Ügyrend vonatkozó előírásai érvényesek.  

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

A vizsga KONTAKT írásban (számolás, teszt és kifejtős jellegű) történik. Amennyiben a rektor által kihirdetett egész-
ségügyi veszélyhelyzet van, akkor a moodle rendszerén. A feladatok összességére adott pontszám 40%-nak elérésétől 
a vizsgadolgozat elfogadható, így értékelése jegyre 1-5-ig terjedő skálán történik. 

IRODALOM 

Kötelező:  

 feltöltött tananyagok a moodle rendszerben. 

 Technológiaelmélet: Óbudai Egyetem, RKK e-jegyzet a moodle EDT-ben 

 Szerk.: PhD Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése, TÜV Rheinland 
InterCert, Budapest 2010 

 Kemény S.: Statisztikai minőség- (megfelelőség-) szabályozás, Műszaki Könyvkiadó, 
2001 

  

Ajánlott: 

 Matematikai statisztika (az egyetemi oktatásba szánt bármelyik tankönyv) 

 MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek (Követelmények) szabvány 

 ISO 14001:2015 

 Thomas F. Wallace Michael H. Kremzar ERP – Vállalatirányítási rendszerek. HVG 
könyvek, 2006 

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 elemeket 
a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

 


