
Alapismeretek és szakmai törzsanyag 

 

Matematikai statisztika 
1. félév 

Kombinatorika 

A kombinatorika tárgya, permutációk, variációk, kombinációk ismétlés nélküli és ismétléses esetben. 

Mintapéldák. 

Eseményalgebra. 

Az esemény, az elemi esemény és az eseménytér fogalma. Műveletek események között. 

A teljes eseményrendszer fogalma. 

Valószínűségszámítás 

A valószínűség Kolmogorov axiómái. Valószínűségszámítási tételek. A valószínűség klasszikus kiszámítási 

módja. A feltételes valószínűség. Mintapéldák. 

A teljes valószínűség tétel és a Bayes tétel. A valószínűségi változó fogalma, eloszlása, eloszlásfüggvény és 

sűrűségfüggvény, várható érték és szórás. 

Fontosabb diszkrét eloszlások:  

Egyenletes eloszlás, binomiális eloszlás, hipergeometrikus eloszlás, Poisson-eloszlás. 

Egyenletes eloszlás, normális és Standard normális eloszlás, exponenciális eloszlás. 

 

2. félév 

Mintavétel véges sokaságból. Rendezett minták. Statisztikai becslések. 

Konfidencia intervallum. Hipotézisvizsgálat, legfontosabb próbák, korreláció, regresszió analízis. 

Sztochasztikus folyamatok. Faktoranalízis. 

Varianciaanalízis alapjai. 
 

Minőségügy fogalomrendszere 
1. félév 

A minőség szemlélet fejlődése.  A 20. sz. minőség-filozófiai irányzatai (TQC, TQM, ISO szabványok).  

Minőségmenedzsment rendszerek. Menedzsment rendszerek integrálása. (Rövid áttekintés) 

Alapfogalmak. A minőség értelmezése (fejlődés, a 21. sz. kihívásai).   

ISO 9000:2015. Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár. A minőséggel, az irányítással, a 

szervezettel, a folyamattal és a termékkel, a jellemzőkkel, a megfelelőséggel, a dokumentációval, a 

megvizsgálással, az audittal és a mérési folyamatok minőségirányításával (a minőség biztosításával) 

kapcsolatos fogalmak ismertetése, összefüggések.  

A minőségirányítási rendszerek alapjai. Alapelvek. (Folyamatos fejlesztés, PDCA-elv). Folyamatközpontú 

MIR kiterjesztett modellje. Követelmények összefoglalása (ISO 9001:2015 szerint).   

 

Szabványosítás és jogi ismeretek 
1. félév 

Közös piac, Európai Unió szabályozása. Jogharmonizáció, globális megközelítés elve. Szabványosítás 

fogalma és céljai. 

Tanúsítás, akkreditálás. Irányítási rendszerszabványok általános felépítése. 

 

2. félév 

Uniós jogszabályok és a CE jelölés. 765/2008/EK rendelet, 768/2008/EK határozat. 

Piacfelügyelet az Unióban. 

Jogalkotás. Magyarországi műszaki tartalmú jogi szabályozás. Fogalmak. A Polgári Törvénykönyv 

(felépítése, részei, kötelmi jog). Szerződések. A hazai jogharmonizáció. 

Minőséggel kapcsolatos jogszabályok. A gyártó felelősségi kötelezettségei. Termékfelelősség. Szavatosság. 

Jótállás. Fogyasztóvédelem. Környezetvédelem. 

 

 

 

 



Minőségszínvonal elemzés 
1. félév 

Minőség, megfelelőség. A minőségszínvonal mérés jelentősége. A vásárlói logika mérlegelése, a 

benchmarking fogalma. .A minőség funkciók felöli megközelítése. Funkcióelemzés. Jellemzők, paraméterek 

hozzárendelése funkciókhoz. Minőség jellemzők csoportosítása jellegük szerint (kvantitatív és kvalitatív 

jellemzők).  

A számskálák kialakítása. A skálák jellemzői, skálatípusok. 

Az értékelési tényezők súlyozása. Súlyozási megoldások (egyszerű közvetlen becslés, Churchman-Ackoff-

féle eljárás, Guilford eljárás).  Csapatmunka. Páros összehasonlítás (brainstorming), Guilford eljárás egy és 

több döntéshozó esetén (konfidencia és szignifikancia vizsgálat).  

A minőség színvonal elemzés megvalósítása.  Hagyományos elemző módszerek: Kesselring módszere, 

Combinex módszer, a jelentőség fa-módszere (PATTERN), Kendall-féle rangkorrelációs módszer, Harris 

módszer, Marting módszer, Juhar módszer, KIPA módszer. Esettanulmány – 2. rész. 

Esettanulmány – 3. rész. Csapatmunka. Elemző módszerek gyakorlása. Kesselring eljárás. 

  

Megbízhatóság elemzés 
2. félév 

A megbízhatóság, mint a minőség időbeli alakulása. Alapfogalmak. A termék, szolgáltatás és információk 

megbízhatósága. 

A megbízhatóság mennyiségi jellemzői, egyedi mutatók. 

A megbízhatósági tevékenységek: tervezés, fejlesztés, mérés. Alkalmazott elemző módszerek. 
 

Költség és életciklus elemzés 
3. félév 

Vállalati folyamatok - költségek 

Költségbecslés. A minőség piaci, műszaki és gazdasági összefüggései. A minőség-költség értelmezése. A 

minőségköltség elemei. A vezetés feladatai a minőség- és költségtervezésben. Folyamatköltség számítás. 

Minőségköltség - rendszer bevezetése. Példák a minőség – költség kapcsolatara.  

Életciklus-költségek elemzése. A minőségfejlesztési költség és megtérülése.   

A marketing kialakulása. A marketing területei. A marketing eszközrendszere (4P). 

A marketingkutatás jelentősége. A marketing alapjai/alapfogalmak. 

A vállalkozás marketingkörnyezete, a sikeres értékesítés főbb feladatai. 

Marketing szemlélet és a hagyományos értékesítés összevetése. A piacfelosztás alapfogalmai (piacpotenciál, 

piacvolumen, piacrészesedés). A célpiaci marketing folyamata. Marketingmix. Marketingkommunikáció. 

 

Piachelyes termékfejlesztés 
1. félév 

Az értékelemzés kialakulása, elterjedése. Az értékelemzés szemléletmódja, alapkategóriái, definíciói. Hol tat 

az értékelemzés alkalmazása a világban? Az értékelemzés eljárása: Előkészítő, információs, alkotó 

szakaszok. Értékelési és tervezési szakasz. Javaslattétel. Megvalósítás. Ellenőrzési, értékelési szakasz. 

Esettanulmányok. 

 

2. félév 

A termékfejlesztés célja. A termékfejlesztés folyamata. Tervezési eszközök meghatározása. 

Termék minőségtervezés és Szabályozási terv (Control Plan).  

(APQP – Advanced product quality planning). Fejlett termék-minőségtervezés. 

A minőség színvonalának elemzése. A REM eljárás definíciója, célja, folyamata, alkalmazási területe 

(esettanulmány). Számítógépes gyakorlat. 

 

3. félév 

A vevők igényeinek meghatározása. A vevői igények műszaki paraméterré alakítása (QFD). A QFD eljárás 

definíciója, célja, folyamata, alkalmazási területei.  

Esettanulmány, számítógépes csapatmunka. 

 



Informatika 
1. félév 

Statisztikai kiértékelések MS Excel segítségével. Online kérdőív szerkesztés alapjai.  

Speciális problémák és megoldásaik MS Word segítségével. Prezentációkészítés.   (MS Excel). 

 

      4. félév 

Minőséginformáció felhasználása a minőségjavításhoz, a probléma megoldáshoz. Minőségügyi jelentések 

információ igénye. A minőségirányítási adatok kiértékelése. A szabályozás informatikai 

követelményrendszere. Aktív és dinamikus adatbázis kezelés.  

MINITAB 12 és Process modell programok, számítógépes tantermi gyakorlat.  

Adatvédelem. 

 

Kísérlettervezés 
2. félév 

Variancia-analízis (ANOVA). Faktoros kísérleti tervek. 

Részfaktortervek, másodfokú kísérlettervek. Feladatmegoldások. 

Minőségjavító kísérlettervezés. Taguchi módszere a minőség kísérletes javítására. Minőségfogalom és a 

négyzetes veszteségfüggvény, célfüggvények. Veszteségfüggvény alkalmazása diszkrét változókra. 

Ortogonális kísérleti tervek a Taguchi - módszerben. Faktorok a minőségjavító kísérlettervezésnél. Shainin 

kísérlettervezés. 

 

Speciális szakismeretek 

 

Folyamatjavítás –fejlesztés 
1. félév 

Minőségjavítás-, fejlesztés helye, kapcsolata a piaccal és a minőségköltségekkel. A minőségjavítás és –

fejlesztés eszközeinek egységesítése, Jurán trilógia. Stratégiák, veszteségek. Hibák (hibák, hibaokok 

osztályozása. A csoportmunka Brainstorming. 

A 7 régi (elemi) eszköz bemutatása. A 7 eszköz és a PDCA kapcsolata. Öt lépés – felfedezési folyamat. A 

problémamegoldás folyamatának modellje, lépései. 

Csapatmunka, feladatmegoldások. Folyamatábra készítés. Adatgyűjtő kártya használata. Hisztogram, 

Pareto-elemzés készítés. Ok-okozati elemzés (Ishikawa diagram). Korreláció elemzés. 

FMEA eljárás (A kiértékelés alternatívái). QFD eljárás bemutatása, alkalmazása a gyakorlatban. 5W+1H 

módszer. 

Csapatmunka, feladatmegoldások. TIP-HIB. 8D módszer. 

 

2. félév 

A 7 irányítási módszer. A klasszikus QFD bemutatása. 

KJS módszer a gyakorlatban, kapcsolati diagram. 

Nevesített mátrix módszerek: döntési mátrix, vevői megelégedettségi mátrix, a mátrix diagramok és a 

Pareto-elv kapcsolata, hatáskör-mátrix. Team munka. 

Nevesített fa-struktúrák: Ishikawa-diagram, mint gyökér-hibafa, célfa-módszer, súlyozott fa-módszer, logikai 

hibafa. Feladatmegoldás. 

Kombinált fa-struktúrák és mátrix technika, QFD, a minőség ház. Feladatmegoldás. 

 

3. félév 

4 RE – módszer. Kaizen – Kairyo - Kaikaku . PQCDSM. SDCA- PDCA ciklus.  

Benchmarking és gyakorlata. 

5Gen. Újjáalakítás (Reengineering). 

TPS,  Lean eszközök és módszerek. Vállalati érték és kultúra. 

A LEAN épület egyes elemei. 5S módszer. célja, elemei, a bevezetés folyamata. 

Az érték meghatározása: az érték újraértelmezése, a folyamatok újragondolása a veszteségeket elkerülve. 

Gyakorlati feladatok megoldása. 



Kockázatelemzés és értékelés fogalomrendszere. Kockázatelemzési jelentősége. Kockázatelemzési, - 

értékelési módszertanok áttekintése alkalmazási területek szerint. Dokumentálás követelményei. 

Kvalitatív és kvantitatív kockázatbecslési eljárások alkalmazása. Gyakorlati feladatok megoldása. 

 

4. félév 

Lean eszközök és módszerek.  

Az értékfolyamat azonosítása: jelenállapot – jövőállapot (Kaizen, értékáram térképezés - VSM, 

problémafeltáró módszer, 5 Miért?, .. 

Az áramlás biztosítása: JIT (kanban), ütemidő tervezés, heijunka, SMED, OMED, OTED, cellarendszerű 

gyártás (egydarabos áramlás),  jidoka, andon, poka yoke. 

Húzóelv: KANBAN rendszer. Tökéletesítés.  

A hallgatói projektfeladatok bemutatása. 

HACCP eljárás elméleti ismeretei. HACCP feladatmegoldása csapatmunkában, számítógéppel támogatott 

módszerrel.                                                          

 

Minőségszabályozás 
2. félév 

Statisztikai módszerek szerepe a minőségbiztosításban. Folyamatok ingadozása. Minőségképesség 

vizsgálatok. 

Szabályozottság és képesség.  Minőségképesség vizsgálat típusai.                                          

Szabályozási rendszer kialakításának menete. 

Gépipari gyártórendszerek minőségkapacitása és minőségtartalék fogalma. 

 

3. félév 

Minőségszabályozó kártyák tervezésének elmélete, szabályozási rendszer kialakításának menete. 

Mérőeszközök alkalmasságának vizsgálata az autóipari gyakorlatban (Cg, GRR vizsgálat) 

SPC kártyák használatának körülményei, típusai. 

Gépképesség és folyamatképesség számítási gyakorlatok. 

SPC számítógépes gyakorlatok (HNS-SPC, Q-DAS szoftvercsomagok). 

 

4.félév 

Bonyolultabb méréses ellenőrző kártyák (Shewhart-kártyák run-tesztekkel, CUSUM kártya, mozgó átlag 

kártya). 

Bonyolultabb méréses ellenőrző kártyák (EWMA-kártya, regressziós ellenőrző kártya, átvételi kártya). 

Six szigma filozófia. 

Számítógépes gyakorlat SPC-s rendszerekhez. 

Felkészülés a szigorlatra. 

 

Minőségmenedzsment 
1. félév 

Alapfogalmak. A minőség(rendszerek) menedzsment megközelítésű fejlődése. A TQC, a TQM és a 

szabványalapú rendszerek jellemzői, elvei. ISO 9001:2015 célja, felépítése, elvei és követelményei.  

Az ISO 9001:2008 és ISO 9001:2015 összehasonlító elemzése. Az átállás feladatai. 

Az irányítási rendszer(ek) kiépítésének folyamata. MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása, audit. 

MSZ EN ISO 19011:2012 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához. Auditálás.  

Tanúsítás, tanúsító szervezetek. Akkreditálás. (NAH). 

MSZ ISO 9004:2010 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) – 

Minőségirányítási megközelítés.  

 

2. félév 

Az integrált irányítási rendszer kialakítása az ISO 9001:2015 (MIR) szabvány alapelvei szerint.   

EMAS. Környezetközpontú irányítási rendszer követelményei, kialakítása, integrálása ISO  14001:2015. 

Információbiztonság irányítási rendszer követelményei, kialakítása, integrálása MSZ ISO/IEC  27001:2014. 

Munkahelyi egészségvédelem és –biztonság  irányítási rendszer követelményei, kialakítása, integrálása MSZ 

28001:2008. (Az új  ISO 45001:2017 szabvány tervezete.)  



Energiairányítási rendszerek követelményei, kialakítása, integrálása MSZ EN ISO 50001:2012. Az 

energiaauditok szabványai (MSZ EN 16247 sorozat). 

Társadalmi felelősségvállalás (CSR) az ISO 26000:2010 útmutató szerint.  

Szakmaspecifikus többletkövetelmények integrálása a MIR-be (csak összefoglalás).  

TQM. Definíciók. A TQM értelmezése, alapelvei és elemei. A TQM megvalósítása. Önértékelés.  

Kiválósági modellek. EFQM modell, adottságok, eredmények – értékelés. RADAR. 2. Házi feladat kiadása 

A szolgáltatás minősége, alapfogalmak, jellemzők. A szolgáltatás minőségügyi rendszere, 

minőségbiztosítása. A szolgáltatásminőség mérése. A vevőszolgálat. Adatgyűjtés, a vevői igények és a vevői 

elégedettség mérése, kiértékelése – módszerek, eljárások. Mutatórendszerek. 

Példák szakterületekre: oktatás, egészségügy, államigazgatás (CAF modell), kereskedelem (HACCP), 

szerviz, stb.). 

 

3. félév 

Logisztika. Alapfogalmak. Logisztika és minőség. Az idegenáru beszállítás folyamata.  

Beszállítók minősítése, a beszállított termék minőségbiztosítása. 

Az autóipari beszállítók többletkövetelményei, ISO/TS 16949, PPAP kötet. 

Az autóipari beszállítók többletkövetelményei, VDA 2. kötet. 

NATO beszállítói többletkövetelmények. Egyéb területek beszállítással kapcsolatos követelményei.  

A TQC alapgondolata. JIT. TPS és Lean filozófia. 

 

4. félév 

Folyamatmenedzsment. BSC. Benchmarking. Projektmenedzsment. Változásmenedzsment. megvalósítása. 

BPR. Humán erőforrás menedzsment. Tudásmenedzsment. Konfliktusok kezelése.   

 

Metrológia, mérési rendszerek 
3. félév 

Mérésügyi törvény és joghatással járó mérések. 

Akkreditálás, megfelelőség értékelés szabványai. ISO 17025 részei. ISO 9001 mérőeszközökkel kapcsolatos 

követelményei. 

ISO/TS 16949 és szabályozási terv. ISO 10012 Mérésirányítási rendszerek. 

Metrológiai többletkövetelmények az autóiparban (MSA, VDA 5). 

 

Ellenőrzéstechnika 
       3. félév 

Átvételi ellenőrzés alapjai. Minősítéses mintavételes átvételi ellenőrzés matematikai statisztikai módszerei, 

ISO 2859 szabvány használatának körülményei. 

Minősítéses mintavételes átvételi ellenőrzés gyakorlati alkalmazása, példatár megoldása. 

Méréses mintavételes átvételi ellenőrzés matematikai statisztikai módszerei, ISO 3951 szabvány 

használatának körülményei. 

Méréses mintavételes átvételi ellenőrzés gyakorlati alkalmazása, példatár megoldása. 

 

Termelés-, gyártásszervezés 
4. félév 

Gyártórendszerek felépítése, termelés irányítási rendszerek feladatai, vállalatirányítási rendszerek. 

Ütemezési feladatok megoldása. 

Operációkutatás elméleti háttere. Lineáris programozás, szimplex módszer. Típusfeladatok bemutatása, 

optimális megoldás keresése. 

Lineáris programozási feladatok megoldása Solver segítségével. Plant Simulation alapok. Egyszerű 

feladatok megoldása. 

 

Szakmaspecifikus többletkövetelmények 
      4. félév 

Hallgatók igényei szerinti témakörben előadások (felmérés alapján), pld. közigazgatás, oktatás, egészségügy, 

építőipar, energetika, gyógyszeripar, informatika, szociális ellátás, karbantartás,  stb. 

Minőségbiztosítás az oktatásban. TPM. 


