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1. A tantárgy elsajátításának célja 
A hallgatók ismerjék meg és sajátítsák el a minőségirányítási rendszerek kiépítéséhez, tanúsításához 
és auditálásához, valamint a rendszer működéséhez szükséges dokumentumok elkészítésének és ke-
zelésének technikáját, továbbá ismerkedjenek meg azokkal az EU-ban érvényes eljárásokkal, amelye-
ket a termékek megfelelőségének, minőségének tanúsítására kell alkalmazni. 

2. Tantárgyi program 
A minőségirányítási rendszer alapdokumentumai: minőségirányítási kézikönyv, folyamatleírások és 
minőségirányítási eljárásutasítások, munkautasítások és egyéb dokumentációk. A kézikönyv elké-
szítésének technikája. Eljárási utasítás készítés technikája. Munkautasítás elkészítés technikája. Fe-
lülvizsgálati programok dokumentumai. Minőségirányítási rendszerek kiépítése ISO 9001:2000 sze-
rint. Minőségirányítási felülvizsgálat (audit) az ISO 19011:2002 szerint. A tanúsítás fogalma. Ter-
mék, rendszer és személytanúsítás folyamata, a tanúsító szervezetekkel szemben támasztott köve-
telmények. Akkreditálás. Terméktanúsítás az EU-ban. Követelmények az EU-ban a termék biztonsá-
gára vonatkozóan. Direktívák, harmonizált szabványok. Konformitás vizsgálat módjai, CE jelölés 
használata. Eljárási sorrend és feladatok a CE jelölés elhelyezéséig. Terméktanúsítási folyamat. Ter-
méktanúsító szervezetek, működési területük. Terméktanúsítás gazdasági előnyei. Minőségköltsé-
gek csoportosítása, figyelése, elemzése. 

3. Évközi tanulmányi követelmények 
2 db. zárthelyi dolgozat + 2 db. Alkalmazástechnikai feladat elkészítése. 

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) 
Félévközi pontszám: 2 db. zárthelyi dolgozat: 30 pont 

 2 db. alk.techn.feladat: 20 pont 
 Kollokvium (vizsgajegy): 50 pont 

5. Az értékelés módszere 
Kollokviumi jegy a félévközi teljesítmény + vizsgateljesítmény alapján. 

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok 
Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 
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