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1. hét

Ea.: Méréstechnikai alapfogalmak. Mérési módszerek csoportosítása. A mérési hiba fogalma.
A hibafajták osztályozása. A véletlen hibák becslése valószínűség számítási és
matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával.
Gy.: Laborgyakorlat: Félévismertető. Balesetvédelmi oktatás. Mérőeszközök bemutatása,
gyakorló mérések.

2. hét

Ea.: Orsó- és anyamenetek tűrése, jellegzetes geometriai elemeik mérési módszerei.
Fogazatok geometriai jellemzőinek egyedi vizsgálati módszerei, eszközei. A geometriai
szabálytalanságok csoportosítása. Alak- és helyzethibafajták és ellenőrzési módszereik.
Mikrogeometriai jellemzők és mérési módszereik.
Gy: Laborgyakorlat: Mérőeszközök bemutatása, gyakorló mérések. Menetek geometriai
jellemzőinek egyedi vizsgálati módszerei, eszközei. Jegyzőkönyv szerkesztése.

3. hét

Ea.:

4. hét

Ea.: Az idegenáru-ellenőrzés általános elvei. A beérkező áruk és szolgáltatások. A
beszállítás. Az idegenáru. A vevő által beszállított termék. Szerződés. A beszállítók
általános megítélése, értékelése. A beszállítók auditja.
Gy.: A geometriai szabálytalanságok csoportosítása. Alak- és helyzethibafajták és ellenőrzési
módszereik. Mikrogeometriai jellemzők és mérési módszereik.

5. hét

Ea.: A gyártásközi ellenőrzés területei és az ellenőrzés végrehajtásának általános elvei.
Elsődarabos ellenőrzés. Műveleten belüli ellenőrzés. Műveletek közötti ellenőrzés
(műveletközi ellenőrzés). Műveletek utáni ellenőrzés.
Gy.: Minőségtervezés, ellenőrzési terv készítése..

6. hét

Ea.: OKTATÁSI SZÜNET
Gy.: Laborgyakorlat: minta alkatrészek mérése, adatok feljegyzése..

7. hét

Ea.: Matematikai – statisztikai alapismeretek és alkalmazásuk. Minőség-alkalmasság
vizsgálatok. Gép- és folyamatalkalmassági meghatározása statisztikai módszerek
alkalmazásával. Mérőeszközalkalmasság meghatározása.

A minőségi mozgalom vezetői. A minőség fogalma, értelmezése és jelentősége. A
minőség-menedzsment fejlődéstörténete. A minőségirányzatok. A minőségszabályozás
és ebben a minőségellenőrzés fejlődésének iránya. Szabványok kialakulása,
alkalmazása. A szabványok és a minőségellenőrzés kapcsolata.
Gy.: Fogazatok geometriai jellemzőinek egyedi vizsgálati módszerei, eszközei. Jegyzőkönyv
szerkesztése.

Gy.: Laborgyakorlat: gép és folyamat-alkalmassági, ill. mérőeszköz-alkalmassági mutatók
meghatározása..
8. hét

Ea.: OKTATÁSI SZÜNET
Gy.: OKTATÁSI SZÜNET

9. hét

Ea.: Folyamatértékelés szabályzókártyákkal, a szabályozókártyák fajtái (méréses és
minősítéses), tervezésük és használatuk módszerei.
Gy.: Ellenőrzőkártyák szerkesztése.

10. hét Ea.: Végellenőrzési feladatok. A végellenőrzés általános elvei. A végellenőrzési vizsgálatok
előkészítése. A vizsgálatok elvégzése. A vizsgálati eredmények rögzítése és értékelése.
A termék (tétel) minősítése. Méréses végellenőrzés.
Gy.: Végellenőrzési utatsítás szerkesztése..
11. hét Ea.:
Gy.:

Zárthelyi dolgozat
OKTATÁSI SZÜNET.

12. hét Ea.: Problémamegoldó módszerek. 8D módszer. Reklamáció kezelés.
Gy.: Ishikawa-diagram, Pareto diagram készítése.
13. hét Ea.: A minőségfejlesztő szabályozás adat- és információs háttere és megvalósításának
néhány módszere (QFD, REM, Benchmarking, Hat Szigma).
Gy.: OKTATÁSI SZÜNET..
14. hét Ea.: Pótzárthelyi dolgozat megírása.
Gy.: Félévzárás. Pótlások.
A tantárgy lezárásának a módja: aláírás és gyakorlati jegy.
Az aláírás megszerzésének feltételei:
- Aktív részvétel az előadási és gyakorlati órákon.
- A zárthelyi legalább elégséges szintű megírása.
- Mérési jegyzőkönyvek legalább elégséges szintű elkészítése.
Amennyiben a hallgató az előadások esetén legalább az órák 60 %-án, gyakorlatok, laboratóriumi
foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni
nem tudja, az aláírás véglegesen megtagadható.
Pótlások az utolsó oktatási héten a gyakorlat időpontjában, valamint - ha az indokolt - órarenden kívül
az előadóval és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban végezhetők.
Az 1 db zárthelyi dolgozat megírására a 16. naptári héten, előadáson kerül sor. Értékelése 1-től 5-ig
terjedő osztályzattal történik. Az elégséges osztályzathoz az összpontszám 40%-át kell megszerezni.
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