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Előadási órák ütemezése, naptári hetek szerint: 

 

1. alkalom:  A minőség fogalma és értelmezése a termék-előállító, illetve szolgáltatási 

folyamatokban. A minőséget befolyásoló tényezők számbavétele. A minőséggel 

kapcsolatos alapvető fogalmi meghatározások. Különböző minőség értelmezések, a 

minőségszemlélet fejlődéstörténete. A minőség mérhetősége, minőségmutatók és 

minőségszintvonal értelmezése. A minőség létrehozásához szükséges alapvető 

tevékenységek és azok kapcsolatrendszerének áttekintése.. F1-F2feladat kiadása. 
 

2. alkalom: Folyamatszemlélet a gyártási rendszerek szabályozásában. Minőség-ellenőrzés 

tervezése. Minőségbiztosítás a termelés során. A technológiai minőségszabályozás 

megvalósításának stratégiái (minőségjavító-, minőségtartó és minőségfejlesztő). A 

minőségbiztosítás- és szabályozás terén alkalmazható matematikai-statisztikai ismeretek 

áttekintése. Diszkrét eloszlások (Binomiális, Poisson). A normális eloszlás paraméterei 

és jellemzői. Szabályozási rendszer kialakításának menete. Folyamatok ingadozása. A 

minőségképesség indexek és egyéb minőség-mutatók kapcsolata. Szabályozottság és 

képesség. Minőségképesség vizsgálat típusai. 

 

3. alkalom:  Mérőeszközfelügyelet. R & R vizsgálat. Mérőeszközalkalmasság (Cg; Cgk) 

meghatározása. Kalibrálás és hitelesítés. Mérőlaboratóriumok akkreditálása. Az 

ellenőrző kártyák (szabályozó kártyák). Az ellenőrző kártyák (szabályozó) fontosabb 

típusai, főbb jellemzői. Folyamatértékelés szabályzókártyákkal, a szabályozókártyák 

fajtái (méréses és minősítéses), tervezésük és használatuk módszerei. Bevezetés a 

statisztikai minőségszabályozásba. Stabilitás és képesség. Az ellenőrző kártyák 

statisztikai háttere. Az ellenőrző kártyák használata. 

 

4. alkalom:  A méréses ellenőrző kártyák szerkesztése. Az átlag-terjedelem kártya (a variancia 

becslése a terjedelemből). Az átlag-szórás kártya (a variancia becslése a szórásból). Az 

átlag-szórásnégyzet kártya (a variancia becslése a szórásnégyzettel) . A 

minőségfejlesztő szabályozás adat- és információs háttere és megvalósításának néhány 

módszere. Problémamegoldó minőségtechnikák. Irányítási és tervezési eszközök. 

 

 

A tantárgy lezárásának módja: aláírás és gyakorlati jegy  

 

Aláírás megszerzésének feltételei: 

• Az előadások rendszeres látogatása, a Hallgatói Követelményrendszer előírásai szerint (50. §). 

• A Zárthelyi minimum elégséges megírása. Feladatok legalább elégséges megoldása, határidőre 

történő beadása. 



 

Pótlások az utolsó oktatási héten, valamint – ha az indokolt – órarenden kívül az előadóval egyeztetett 

időpontban végezhetők. 
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