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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. A
minőséggel kapcsolatos tevékenységek szabványosítása. Az ISO 9001:2008, valamint néhány
ágazat specifikus minőségirányítási szabványrendszer követelményeinek ismertetése. A
minőségirányítási rendszer auditálása, tanúsítása és akkreditálása.

2. ea

A tervezés – fejlesztés minőségbiztosítási feladatai; információk elemzése, erőforrások
biztosítása, megvalósíthatóság és gyártástervezés. Minőségtervezés. Minőségbiztosítás a
beszerzésben; beszállítók kiválasztása, beérkező áru ellenőrzése és kezelése. Az idegenáruellenőrzés általános elvei. Az idegenáru-ellenőrzés két fő irányzata. Az idegenáru
csoportosítása az ellenőrzés szempontjából. Az idegenáru ellenőrzése a gyártómű telepén. Az
idegenáru ellenőrzése a megrendelő telepén.

3. ea

A gyártásközi ellenőrzés területei és az ellenőrzés végrehajtásának általános elvei.
Elsődarabos ellenőrzés. Műveleten belüli, műveletek közötti, műveletek utáni ellenőrzés.
Minőségbiztosítás a gyártási folyamatban. A technológiai minőségszabályozás megvalósítási
stratégiái és alkalmazásuk okai, feltételei. Gyártó – és ellenőrzőeszközök, valamint gyártási
folyamat minőségképességének megítélése és biztosítása.

4. ea

Végellenőrzési feladatok. A végellenőrzés általános elvei. Felkészülés a végellenőrzésre. A
végellenőrzés személyi feltételeinek biztosítása. A végellenőrzés tárgyi feltételeinek
biztosítása. A végellenőrzési vizsgálatok előkészítése. A vizsgálatok elvégzése. A vizsgálati
eredmények rögzítése és értékelése. A termék (tétel) minősítése. Méréses végellenőrzés.

A tantárgy félévi lezárásának módja: aláírás és gyakorlati jegy.
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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