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Előadások és gyakorlati órák ütemterve 
 

36. hét Ea.: Globális tendenciák a gyártási szektorban. A gyártási szektor sajátosságai.                   

A  Push  és  a  Pull  gyártási  koncepciók  jellemzői  és  összehasonlítása. 

Gy.: A Pull elvű gyártási koncepciók (Lean, JIT, Kanban) jellemzői. A Lean    

gyártási  koncepció  alapelvei  és  főbb  módszerei. 

37. hét Ea.: A Lean folyamatfejlesztés módszertana és egyes szakaszai. Lean mód-                  

szerek alkalmazása a gyártási folyamatok hatékonyságjavítása céljából. 

Esettanulmányok. 

Gy.: A gyártás és a gyártórendszerek alapfogalma, vállalati modell. A gyártási 

folyamat  felépítése.  A  gyártástervezés  jellegzetes  struktúrája  és  kapcsolatai. 

38. hét Ea.: A technológiai tervezés hierarchiai szintjei és feladatai. A gyártási fo-                 

lyamat  tervezésének  lépései. 

Gy.: A gyártási technológia előzetes megtervezése, a gyártási forma kiválasz-                

tása.  Kapacitások  és  terhelések  megállapítása. 

39. hét Ea.: Gyártási szűkkeresztmetszetek meghatározása és feloldásának módszerei.                

Bő-, szűk- és alapvető keresztmetszet. Kapacitás számítása vezértípusban.                  

A szűkkeresztmetszetek megszüntetésének lehetőségei: üzemszervezés, 

gyártásfejlesztés,  gyárfejlesztés. 

Gy.: Gyártóberendezések kiválasztása; korrigált technológiai terv; anyagutak               

megtervezése;  gépelrendezés. 

40. hét Ea.: Ütközések  megállapítása;  anyagmozgatási  terv  elkészítése;  dokumentálás. 

Gy.: Az átfutási idők meghatározása. Soros, átlapolt és párhuzamos művelet- 

kapcsolás.  A  megvalósítás  ütemezése. 

41. hét Ea.: Gyártórendszerek felépítése és jellemzői. Hagyományos, integrált és ve-                   

gyes gyártási formák. Gyártási formák összehasonlítása. Rugalmas gyártó-    

rendszerek és alrendszereik. Megmunkáló, anyagmozgatási, információs               

és  forgácskezelő  alrendszerek. 

Gy.: Ipari manipulátorok és robotok. Kötött programú és szinkron manipulá-               

torok, modul-rendszerű felépítés. Robotok csoportosítása. Csuklós, henger                    

koordináta  és  gömbi  koordináta  rendszerű  robotok.  Robotok  alkalmazása. 

42. hét Ea.: A gyártó üzem layout-jának jellegzetes kialakítási formái. A gyártási 

folyamatok objektumainak (munkaállomások, szerelési munkahelyek) opti- 

mális  elhelyezése.  Esettanulmány. 

Gy.: Az  MTM  mozdulatelemzés  módszere.  Esettanulmány. 

43. hét Ea.: A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalomköre. A CIM létrejöt-                 

tének előzményei: integrációs fő irányok. A CIM „metszetei”: időbeli, 

szervezeti  és  funkcionális  integráció. 

Gy.: Zárthelyi dolgozat 

44. hét Ea.: Rektori szünet 

Gy.: Rektori szünet 



 

A tantárgy félévi lezárásának módja: aláírás és kollokvium.  
 

Az aláírás megszerzésének feltételei:  

 Aktív részvétel az előadásokon és a gyakorlati órákon, továbbá eredményes zárthelyi 

dolgozat.  

 Annak a hallgatónak – aki 3 hétnél (előadás és gyakorlat) több alkalommal hiányzik –, 

eredményes  beszámoló  szükséges  a  tantárgy  anyagából  az  aláírás  megszerzéséhez.  

Az a hallgató, aki az előadások 50%-nál több alkalommal hiányzik, végleges aláírás                    

megtagadást  kap. 
 

A vizsga: A vizsgán a tantárgy teljes anyagának elsajátításáról számot kell adni.  
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Előadások  ütemterve 
 

1. alkalom  

(4 előadás) 

2022.10.01. 

Globális tendenciák a gyártási szektorban. A gyártási szektor sajá-        

tosságai. A Push és a Pull gyártási koncepciók jellemzői és ösz-

szehasonlítása. 

A Pull elvű gyártási koncepciók (Lean, JIT, Kanban) jellemzői. A                           

Lean  gyártási  koncepció  alapelvei  és  főbb  módszerei. 

A Lean folyamatfejlesztés módszertana és egyes szakaszai. Lean                 

módszerek alkalmazása a gyártási folyamatok hatékonyságjavítása     

céljából.  Esettanulmányok. 

2. alkalom  

(4 előadás) 

2022.10.08. 

A gyártás és a gyártórendszerek alapfogalma, vállalati modell. A              

gyártási folyamat felépítése. A gyártástervezés jellegzetes struktúrája                     

és  kapcsolatai. 

A technológiai tervezés hierarchiai szintjei és feladatai. A gyártási             

folyamat  tervezésének  lépései.  

A gyártási technológia előzetes megtervezése, a gyártási forma ki- 

választása.  Kapacitások  és  terhelések  megállapítása. 

3. alkalom  

(4 előadás) 

2022.10.21. 

Gyártási szűkkeresztmetszetek meghatározása és feloldásának mód-                

szerei. Bő-, szűk- és alapvető keresztmetszet. Kapacitás számítása 

vezértípusban. A szűkkeresztmetszetek megszüntetésének lehetőségei: 

üzemszervezés,  gyártásfejlesztés,  gyárfejlesztés. 

Gyártóberendezések kiválasztása; korrigált technológiai terv; anyag-                    

utak  megtervezése;  gépelrendezés. 

Ütközések  megállapítása;  anyagmozgatási  terv  elkészítése;  dokumentálás. 

4. alkalom  

(4 előadás)  

2022.11.04. 

Az átfutási idők meghatározása. Soros, átlapolt és párhuzamos műve-                    

let-kapcsolás.  A  megvalósítás  ütemezése. 

Gyártórendszerek felépítése és jellemzői. Hagyományos, integrált és   

vegyes gyártási formák. Gyártási formák összehasonlítása. Rugalmas 

gyártórendszerek és alrendszereik. Megmunkáló, anyagmozgatási, in-              

formációs  és  forgácskezelő  alrendszerek. 

Ipari manipulátorok és robotok. Kötött programú és szinkron mani- 

pulátorok, modul-rendszerű felépítés. Robotok csoportosítása. Csuklós,             

henger koordináta és gömbi koordináta rendszerű robotok. Robotok 

alkalmazása. 

A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalomköre. A CIM lét-        

rejöttének előzményei: integrációs fő irányok. A CIM „metszetei”:                   

időbeli,  szervezeti  és  funkcionális  integráció. 
 

A tantárgy félévi lezárásának módja: aláírás és kollokvium.  

Az aláírás megszerzésének feltétele:  

Az órákon való aktív részvétel, amelynek teljes hiánya végleges aláírás megtagadást von                

maga után.  

A vizsga: A vizsgán a tantárgy teljes anyagának elsajátításáról kell számot adni.  
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