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Előadási órák ütemterve 

 

1. ea A minőség fontossága és értelmezése a termék-előállító, illetve szolgáltatási folyamatokban. A 

minőséget befolyásoló főbb tényezők (szervezeti, tárgyi, személyi feltételek) számbavétele. A 

minőséggel kapcsolatos alapvető fogalmi meghatározások. Különböző minőségértelmezések, a 

minőségszemlélet fejlődéstörténete. A minőség mérhetősége; minőségmutatók és 

minőségszínvonal értelmezése. A minőség létrehozásához szükséges alapvető tevékenységek és 

azok kapcsolatrendszerének áttekintése. A tervezés-fejlesztés minőségbiztosítási feladatai; 

információk elemzése, erőforrások biztosítása, megvalósíthatóság-elemzés, alkalmasság 

vizsgálatok, termék- és gyártástervezés. 
 

2. ea A minőség ellenőrzésének tervezése. Minőségbiztosítás a beszerzésben; beszállítók kiválasztása 

és minősítése, beérkező árú ellenőrzése és kezelése. Minőségbiztosítás a termelés során. A 

technológiai minőségszabályozás megvalósításának stratégiái (minőségjavító-, minőségtartó és 

minőségfejlesztő). A minőségjavító szabályozás jellemzői. A minőségtartó szabályozás 

feltételrendszere és jellemzői. Minőség-alkalmasság vizsgálatok. Gép- és folyamatalkalmassági 

mutatók (Cm; Cmk; Cp; Cpk; Pp; Ppk) meghatározása statisztikai módszerek alkalmazásával. 
 

3. ea Mérőeszközfelügyelet. R & R vizsgálat. Mérőeszközalkalmassági (Cg; Cgk) meghatározása. 

Kalibrálás és hitelesítés. Mérőlaboratóriumok akkreditálása. Folyamatértékelés 

szabályzókártyákkal, a szabályozókártyák fajtái (méréses és minősítéses), tervezésük és 

használatuk módszerei. A minőségfejlesztő szabályozás adat- és információs háttere és 

megvalósításának néhány módszere (QFD, REM, Benchmarking, Hat Szigma). 

Minőségszabályozási lehetőségek gyártási folyamatba integráló mérő- és adatfeldolgozó 

eszközök segítségével. 
 

4. ea  Az ISO 9001; 2000, valamint néhány ágazat specifikus minőségirányítási szabványrendszer (QS 

9000; ISO/TS 16 949, HACCP, stb…) követelményeinek elemzése. A minőséggel kapcsolatos 

tevékenységek szabványosítása. Hazai és nemzetközi minőségszabványok. A minőségirányítási 

rendszer auditálása, tanúsítása és akkreditálása. 

 

A tantárgy félévi lezárásának módja: aláírás és vizsga. 

A félévi aláírás megszerzésének feltételei: 

 Az előadásokon való aktív részvétel. Az órák látogatásának teljes hiánya végleges aláírás 

megtagadást von maga után. 

 Félévközi zárthelyi legalább elégséges szintű megírása 
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