
 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki  Kar Minőségirányítási és Technológiai   Szakcsoport 

Tantárgy neve: Integrált irányítási rendszerek Neptun kód: 
RTSIR1BTNM 
RTSIR1BTLM 

Tantárgy neve angolul: Integrated management systems Kredit:  3 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: levelező Félév a mintatantervben: 3. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: könnyűipari mérnöki 

Tantárgyfelelős: Dr. Gregász Tibor              előadó: Kovács Levente 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): - 

Heti óraszámok: Előadás:   5 Tantermi gyakorlat:   - Laborgyakorlat: 5 

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

helye: 

péntek 

Neptun szerint 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A szervezeti irányítás különböző célokkal rendelkező területei, a közös és hasonló elemek, elvek, visszacsatolások 
logikája. A független irányítási rendszerek integrálási szempontjai, valamint az együttműködés hatása a hatékonyság-
ra. Adatgyűjtési, feldolgozási és értékelési feladatok egységessé tételének módja. Korszerű megoldások megvalósí-
tása: minőségirányítási, környezetközpontú információbiztonsági és higiéniai rendszerek gyakorlatközpontú integrá-
ciója. Az integráció szintjének felső határa, figyelembe véve a hatékonyságot, költségeket és a célelérés sikeressé-
gét. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: 

Hetek 
Időpont  

(hónap, nap) 
Témakör Oktató 

 
2018.02.22. 

9:50 – 11:30 

A folyamatszemlélet, kötelező dokumentáltság és a kockázatszem-
léletű szabályozás megjelenése a gyakorlatban  

A minőségirányítás és a menedzsment rendszerek működési logi-
kája sajátosságai.  

Kovács Levente 

 
2017.03.22. 

8:55-12:25 

Szakmaspecifikus irányítási rendszerek Integrálási gyakorlata., 
MIR, MEBIR, KIR,  

Önértékelésen alapuló minőségfejlesztés.  

Minőségdíjak, értékelési modellek, EFQM modell. 

Kovács Levente 

 

2017.05. 10. 

9:50-13:20 

 

Az ISO 9001:2015 szabvány pontjainak szabályozási alapelvei.  

ZH, elővizsga 
Kovács Levente 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások számát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ha-
tározza meg (a hiányzások száma nem haladhatja meg a félévi összóraszám 30%-át).  

A foglakozásokon való érvényes részvétel feltétele a pontos (órakezdési időponttól számított max. 5 perc késés) 
megjelenés és a befejezési időpontig tartó jelenlét. 

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

Egy darab érvényes zárthelyi dolgozat megírása. Sikertelen ZH pótlására a szorgalmi időszakban egyszer van lehe-
tőség a kiírt időpontban. 

 



 

Az aláírás megszerzésének/évközi jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás megszerzésének feltétele: 

 a kiadott feladatok határidőre történő beadása és elfogadása, 

 1 db érvényes jegyre értékelt zárthelyi dolgozat megírása. 

 a foglalkozásokon való részvétel. 

Az aláírás pótlására az érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó előírásai érvényesek. A ZH 
és/vagy a beszámoló a vizsgaidőszak első két hetében egyszer pótolható/javítható. 

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

A vizsga írásbeli. 

A vizsgafeladatok összességére adott pontszám 40%-nak elérésétől a vizsgadolgozat elfogadható, értékelése 1-5-ig 
terjedő osztályzattal történik. 

IRODALOM 

Kötelező:  

A foglalkozások témaköreihez tartozó prezentációk a Moodle rendszerben 

Dr. Koczor Zoltán és munkatársai: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése, TÜV Rheinland 
InterCert, Budapest, 2010 

Pankaj Ghemawat: A globális stratégia legfőbb kihívása, Harvard Business Review 2007. júli-
us-augusztus 

Ajánlott:  

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. 

 

 


