
 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki  Kar Minőségirányítási és Technológiai   Szakcsoport 

Tantárgy neve: Minőségirányítás Neptun kód: 
RTSMI1BTLM 

RTSMI1BTNM 

Tantárgy neve angolul: Quality Management Kredit:  4 

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

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnöki, minőségirányítási szakirány 

Tantárgyfelelős: Dr. Gregász Tibor 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): - 

Heti óraszámok: Előadás:   15 Tantermi gyakorlat:   - Laborgyakorlat: 10 

Számonkérés módja (v;é): v A képzés nyelve: magyar A tárgy órarendi helye: 
2. 5. és 8. hét 
péntek D 259 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tárgy elérendő célja, hogy a hallgatók megismerjék a minőségirányítás és általában a minőségmenedzsment-
rendszerek alapjait és az azt szolgáló döntés-előkészítő folyamatokat és módszereket a vevői elvárások megvalósí-
tásának szolgálatában. További cél, hogy az érintett eszközöket tudják a gyakorlatban alkalmazni, és képesek legye-
nek a rendszer szemléletű áttekintésükre és a megfelelő elemző eszközök kiválasztására.  

 
A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások, gyakorlatok:  

Időpont  
Óra-
szám 

Témakör Oktató 

2. hét 

02.22.  

15:20-18:50 

4 

SPC. Folyamatszabályozás szabályozókártyákkal (felépítés és szabályrend-
szer), a bevezetés lépései 

A statisztikai folyamatszabályozás alapjai. A folyamatok megítélése mutatók-
kal (Cm, Cmk, Cp, Cpk). Gyakorlat 

Dr. Gregász 
Tibor 

4. hét 

03.09.  
15:20-17:55 

3 

Kano filozófia, Minőségirányítási kultúrkörök, Minőségirányítási rendszerek 
célrendszere sajátosságai, alapelvei. Az ISO 9000 szabványcsalád. 

Benchmarking. 

Némethné Dr. 
Erdődi Katalin 

6. hét 

03.22.  
17:10-18:50 

2 

SPC gyakorlat  

A karbantartás stratégiai megközelítései. Korszerű karbantartás és a minő-
ségügy 

Dr. Gregász 
Tibor 

9. hét 

04.12.  

13:30-16:05 

3 

A reprodukálható vizsgálati eljárás: szabvány vagy validáció 

Vizsgálat validálás (mérési modell, vizsgálati módszerek csoportosítása, 
validálás eszközei, lépései, teljesítményjellemzők) 

Göndör Vera 

9. hét 

04.12.  
16:15-18:50 

3 

A mintavételezés elve, alkalmazásának feltételei, stratégiája, mintavételezési 
tervek, a mintavételezéssel hozott döntések értékelése (OC-görbék, AQL és 
AOQL, első és másodfajú hiba). Méréses és minősítéses mintavételezési el-
járások.  

Dr. Gregász 
Tibor 

9. hét 

04.13.  
16:15-18:50 

3 

Folyamatok teljesítménymérése, minőségmutatók. 

Összetett értékelési metodikák: Vállalati célok a minőségmutatókon keresz-
tül. Minőségmutatók gyakorlati kidolgozása 

BSC, kiegyensúlyozott mutatószámrendszer, stratégiai térkép, a mutatók és 
akciók célokhoz kapcsolása, a BSC helye a stratégiai tervezésben 

Némethné Dr. 
Erdődi Katalin 

13. hét 

05.10.  

13:30-17:00 

4 

Mintavétel gyakorlat 

Önértékelés. RADAR, átfogó értékelési módszertan  

ZH 

Göndör Vera 

13. hét 

05.11.  
9:50-12:25 

3 
Folyamatok értelmezése, típusai. A MIR folyamatszemléletű megközelítése. 
A szervezet és környezete, érdekelt felek azonosítása, elvárásai. 

Göndör Vera 

14 hét 1 Pót zh (később kerül egyeztetésre)  



 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A foglalkozásokon való érvényes részvétel feltétele jelenlét. 

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). 

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

Egy darab érvényes zárthelyi dolgozat megírása a kihirdetett alkalommal és helyszínen. Sikertelen zh. pótlására a 
szorgalmi időszakban egyszer van lehetőség kiírt időpontban. Gyakorlati feladatokból jegyzőkönyvek készítése. 

Az aláírás megszerzésének/évközi jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás megszerzésének feltétele: 

o A kiadott feladatok határidőre történő beadása és elfogadása 

o 1 db kb. 50 perces, elfogadott eredményű értékelt zárthelyi dolgozat megírása. 

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

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

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

A vizsga szóbeli.  

IRODALOM 

Kötelező:  
Dr. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése.   
(TÜV Rheinland InterCert, 2010) 

 moodle 

Ajánlott: Koczor Z.: Bevezetés a minőségügybe, Műszaki Könyvkiadó 2000 

Egyéb segédletek:  
Minőség és Megbízhatóság szakfolyóirat számai  

Vonatkozó szabványok 

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. 

 

 


