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1. előadás: Miről lesz ma szó?

� Mit értünk a „minőség” fogalmán?
� Hogyan definiáljuk és értelmezzük a                                            

„minőséget”a minőségmenedzsmentben?
� Miért érdemes foglalkozni a minőséggel?
� Melyek a minőségrendszerek 

fejlődésének állomásai?

33

Mi a minőség?

• hétköznapi értelemben: „valami, ami jó …” (?!)
„magas fokú kiválóság”

• bennünk kialakuló képet értékrendünk, ízlésünk, 
igényszintünk, valamint a környezetünkből érkező 
hatások formálják –> szubjektív fogalom

Rolex �� Swatch

44

Nike cipő – valami ami jó…

A reklámok sugallnak egy képet a
Nike termékekről. (sportosság,
fiatalosság, mindenre képes
hozzáállást stb.)

De nem árulnak el semmi
konkrétumot a termékről!

„Heroes come and go, but legends are forever….” 
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• Feigenbaum: 
A termék és szolgáltatás mindazon értékesítési,
tervezési, gyártási és karbantartási jellemzőinek
teljes összetettsége, amely által a termék,
szolgáltatás a használat során kielégíti a vevő
elvárásait.

• Taguchi:
A minőség a társadalomnak okozott veszteség. 
(Minél kisebb a termék társadalomnak okozott 
vesztesége, annál jobb a termék minősége!)

2015.10.28.

Mi a minőség?
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• Crosby: 
A minőség „az igényeknek való megfelelést és nem 
az eleganciát jelenti.”

• Juran:
A minőség megfelelés a felhasználó igényeinek.

2015.10.28.

Mi a minőség?
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A minőség „praktikus” fogalma

• Minőség az, 
amikor a vevők jönnek 
vissza, nem a termék.

Azaz: az ismételt vásárlás a minőség 
legalapvetőbb mércéje.

A vásárlók a termékek és 
szolgáltatások minőségére nap 
mint nap szavaznak a 
pénztárcájukkal!
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Néhány korábbi meghatározás
Japán minőségiskolák: a minőség 4 szintje

– Szabványnak való megfelelés

– A vevők ismert igényének való megfelelés

– Megfelelő ár / költség viszony

– A felhasználók látens, ki nem mondott 

igénye

99
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A minőség értelmezésének fejlődése

A= megfelelés a szabványnak

B= megfelelés 
a gyakorlati igényeknek

C= megfelelés 
a vevő igényeinek

D= megfelelés 
a vevő rejtett elvárásainak

E= megfelelés a vállalati 
kultúrának, a környezeti és 
társadalmi elvárásoknak
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A minőség fogalma

Annak mértéke, hogy mennyire teljesíti egy termék vagy

szolgáltatás saját megkülönböztető tulajdonságainak

egy csoportja a kinyilvánított igényeket vagy

elvárásokat, amelyek általában magától értetődőek

vagy kötelezőek.
• Miben mérjük a minőséget?

• Mik a megkülönböztető tulajdonságok?

• Hol és ki nyilvánítja ki az igényeket?

• Mi a magától értetődő?

• Mi a kötelező?

A minőség meghatározása (MSZ EN ISO 9000:2005):
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A minőség fogalma
Miben mérjük a minőséget?

Pl: ppm (part per million) szerinti megfelelés 
(autóipar, elektronika, orvosi műszerek stb) 

Egy termék teljes élettartama alatt értendő 
meghibásodások aránya számít! 
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A minőség fogalma
Mik a megkülönböztető tulajdonságok?
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A minőség fogalma

Tenner, DeToro: 
„A minőség egy alapvető üzleti stratégia,
hogy az őt követve készített termékek és
szolgáltatások teljességgel kielégítsék mind a
belső, mind a külső vevőket azáltal, hogy
megfelelnek a kimondott és a kimondatlan
elvárásaiknak.”

MINŐSÉG = A VEVŐ IGÉNYEINEK

VALÓ MEGFELELÉS.
2015.10.28.
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Mi a minőségi termék?

2015.10.28.

Garvin 8 dimenziója:
� Teljesítmény

� Különleges tulajdonságok

� Megbízhatóság

� Egyezés

� Tartósság

� Szervizelhetőség

� Esztétika

� Márkanév
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Mi a minőségi szolgáltatás?

2015.10.28.

Berry 10 dimenziója:
� Megbízhatóság
� Alkalmazkodóképesség
� Hozzáértés
� Hozzáférhetőség
� Udvariasság
� Kommunikáció
� Hitelesség
� Biztonság
� Vevő megértése
� Kézzel fogható tényezők
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Miért fontos a minőséggel foglalkozni?

2015.10.28.

A piaci verseny meghatározói – érték a vevő 
számára:

� ár – olcsóbban

� idő – gyorsabban

� mennyiség – többet

� minőség – jobbat

IDŐ

MINŐSÉG

ÁR
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Miért fontos a minőség?

Tények a szolgáltatásokkal kapcsolatban:
� 20 elégedetlen ügyfél közül 19 nem fog beszélni a 

panaszáról a cégnek, 14 szolgáltatót vált.

� Az elégedetlen ügyfelek átlagosan 10 
ismerősüknek mesélik el rossz tapasztalataikat.

� Az elégedett ügyfelek átlagosan 5 ismerősüknek 
mesélik el jó tapasztalataikat.

� Új ügyfélre szert tenni 5-ször többe kerül, mint 
megtartani egy régit.

CMC Partnership Ltd. : Customer Service Facts
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Miért fontos a minőség?
Tények a szolgáltatásokkal kapcsolatban:

� A szolgáltatás minősége egyike azon kevés 
eszköznek, amellyel a vállalkozás meg tudja 
különböztetni magát a versenytársaitól.

� Magas színvonalú szolgáltatás nyújtásával a 
szervezeti hatékonyságot is növelni lehet.

� Az ügyfelek hajlandóak többet fizetni, hogy jobb 
szolgáltatást kapjanak.

� Az elégedetlen ügyfelek 95%-a hűséges vevő lesz, 
ha a panaszukat gyorsan és figyelmesen 
megoldják.

CMC Partnership Ltd. : Customer Service Facts
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Miért fontos a minőséggel foglalkozni?

Jobb minőség Nagyobb 
nyereség

Növekvő bevétel
� Továbbfejlesztett megoldások
� Elégedett vevők
� Magasabb árak

Csökkentett költségek:
� Megnövelt termelékenység
� Kevesebb javítás, veszteség
� Alacsonyabb garanciális költségek

2020

Másképpen fogalmazva…

A minőség innováció és gondoskodás.

Innováció:

� termékek, szolgáltatások,
� menedzsment és 

folyamatok,
� selejt és eltérés 

csökkentése,
� vezetés fejlesztése,
� piaci részesedés növelése
� kapcsán.

Gondoskodás:

� társadalomról, 
környezetről, 
fenntarthatóságról,

� vevőkről, partnerekről, 
emberekről,

� egészségről, biztonságról, 
védelemről,

� üzlet folytonosságáról.

2121

Másképpen fogalmazva…

A minőség innováció és gondoskodás.
Innováció Gondoskodás

Cél:

piaci vezető szerep

Cél:
� jövedelmezőség

javulása
� piaci vezető szerep

Cél:
� hatékony 

kockázatcsökkentés 

Érintettek elégedettségének 
növelése
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A MINŐSÉGRENDSZEREK FEJLŐDÉSE

Termékminőség
Régi fogalom, a termék egyik jellemzője, sajátja.
Létezik akkor is, ha a gyártás során egyáltalán nem
foglalkozunk vele. (Persze manapság sok jót ne várjunk
ettől a terméktől.)

Minőségrendszer
Viszonylag új fogalom, a tömegtermelés elterjedésével
alakult ki, s kezdett el fejlődni. (előtte nem foglalkoztak
a (termék) minőséggel? Addig nem készült jó
minőségű termék?

2323

A minőségrendszerek fejlődésének 
fontosabb szakaszai és jellemzői

� Minőségellenőrzés

� Minőségszabályozás

� Minőségbiztosítás

� Total Quality Management (TQM)

2424

1. Minőségellenőrzés
Elsődleges cél Hiba megállapítása

A minőség elérésének 
útja

Minőségi problémák 
megállapítása

A tevékenység hangsúlya Homogén termék

Módszerek Szabványosítás és mérés

Minőségügyi 
szakemberek és 
szervezet szerepe

Ellenőrzés, válogatás, 
számítások elvégzése, 
minősítés

Felelősség a minőségért Minőségellenőrzési 
részleg

Minőség megközelítése, 
orientáció

Minőség „ellenőrzése”

Ellenőrzés: „halottkém szemlélet”
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Eredmény: A „T modell” sikerszériája

Év
Mennyiség
(darab/év)

Ár
(USD/db)

Kereset
(USD/nap)

1909

1912

1917

1921

18.000 995 2,5

168.000 600 5-6

785.000 360

1.250.000 355

1912 ~ 12,5 óra/db
1920 ~ 93 perc/db
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2. Minőségszabályozás
Elsődleges cél Ellenőrzés és szabályozás

A minőség elérésének útja Minőségi problémák 
megállapítása

A tevékenység hangsúlya Homogén termék kevesebb 
ellenőrzés mellett

Módszerek Statisztikai eszközök és 
technikák

Minőségügyi szakemberek és 
szervezet szerepe

Hibaelhárítás és statisztikai 
eszközök alkalmazása

Felelősség a minőségért Termelő és egyéb részlegek

Minőség megközelítése, 
orientáció

Minőség „szabályozása”

Szab.: észreveszem az eltérést és korrigálom.
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3. Minőségbiztosítás
Elsődleges cél Összehangolás

A minőség elérésének útja Minőségi problémák 
megállapítása

A tevékenység hangsúlya Tágabb termelési lánc 
hibamegelőzésre fókuszálva

Módszerek Minőségprojektek és rendszerek

Minőségügyi szakemberek 
és szervezet szerepe

Min.tervezés, Min.programok, 
minőségügyi rendszer 
értékelése

Felelősség a minőségért Minden részleg

Minőség megközelítése, 
orientáció

Minőségi rendszer felépítése és 
működtetése

Minőségbiztosítás: a folyamatok összehangolása
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4. Total Quality Management
Elsődleges cél Stratégiai befolyásolás

A minőség elérésének útja Állandó versenyképes helyzet 
biztosítása

A tevékenység hangsúlya Piaci és fogyasztói igények

Módszerek Stratégiai tervezés, célok 
rendszerbe foglalása, teljes 
rendszer mozgósítása

Minőségügyi szakemberek és 
szervezet szerepe

Oktatás, tréningek, min.programok
tervezése, célok rendszerbe 
foglalása

Felelősség a minőségért Vezetés és valamennyi alkalmazott

Minőség megközelítése, 
orientáció

Minőségi vezetési rendszer

TQM: menedzsment klíma, filozófia
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Minőségrendszerek fejlődése

Ellenőrzés

Szabályozás

Biztosítás

TQM

Idő

Vállalatra való kiterjedés
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?

EU

EU, USA USA

Japán

Teljeskörű
minőségszabályozás

TQC = Total Quality Control

Teljeskörű
minőségmenedzsment

TQM = Total Quality
Management

Minőségügyi 
rendszerek

QAS = Quality
Assurance System

Minőségbiztosítás

QA = Quality
Assurance

Minőségellenőrzés

QCh = Quality Check

Minőségszabályozás

SQC = Statistical Quality
Control
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Az minőségiskolák főbb 
jellegzetességei

európai

termelés és 
technológia 
menedzsment
középvezetés

formalizálás 
szabályozottság

a dokumentált 
nyomonkövetés

Minőség-
kulturális és 
informatikai

Jellemző

Terjeszkedés

Vivőréteg

Specialitások

Kulcselem

Hazai „rés”

japán

tömeges, alulról

minőségi körök

teljeskörűség, 
elemi, egyszerű 
technikák
a minőségi körök

Motivációs

amerikai

felülről, „hólabda 
elv”

top menedzsment

menedzsment 
környezet,
más súlypontok
a menedzsment 
klíma

Menedzsment
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Minőségrendszerek fejlődése - Magyarország 
� 1968  új gazdasági mechanizmus

� 1972  leállítása

� 1980-as évek eleje

� IMF, Világbank

� 1985-1990  extenzív fejlesztés (Shiba)

� 1991  KGST megszűnik

� 1991-től ISO 9000-es rendszerek

� 1995-96 TQM terjedése

� 2000-es évek: az átdolgozott ISO 9000-es szabvány 
terjedése

� 2015 ?

3333

Minőségrendszerek Magyarországon

Kísért a múlt - Készül a Trabant és az Audi!

Napjaink feladata Magyarországon:

� a már elterjedt ISO 9000-es rendszer fejlesztése, és

� a TQM menedzsment filozófia terjesztése.

3434

Összefoglalás 

Minőség ISO 9000 szerinti fogalma

Minőségszabályozás

Minőségi termék, minőségi szolgáltatás

Minőségellenőrzés

Minőség fogalmának átalakulása

Minőségbiztosítás

Minőségiskolák TQM
Hazai helyzet

Minőség fontossága
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MENEDZSMENT ÉS

VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN

ELŐADÓ

MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK

ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

A formalizált minőségbiztosítási 
rendszerek és a  TQM alapjai 

Dátum
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2. Előadás: Miről lesz ma szó?

� A formalizált minőségbiztosítási rendszerek 
� Az ISO 9000-es szabványrendszer jellemzői
� Az ISO 9000-es szabványrendszer  alapelvei, fő 

fejezetei
� A TQM menedzsment filozófia alapelvei és 

kiegészítő elemei
� A felhatalmazás működése a TQM-ben
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Minőségmenedzsment rendszerek

� „Minőségbiztosítási” 
� „Minőségirányítási”
� „Minőségügyi”
� „Minőségmenedzsment”

rendszerek

3838

Military 
Standards

ISO 9000 
kiegészítések 

ISO 
14000 Minőségi Díj 

értékelési 
kritériumok 

Előírások

Iparági 
min.r. 

ISO 9000 
szabv. 

HACCP
(ISO 22000)

QS 9000 
kritériumok 

VDA 6.1 

Minőségi 
rendszer 

nélkül 

Világ-
színvonalú 
minőségi 
rendszer 

GMP 

AS
9000

TL9000

Comenius
2000

ISO TS 16949 

ISO/IEC 
17025 

ISO 17799 

KES

Six sigma

CAF

ISO 
9000:2000

3939

A fejlődés szakaszai:

1. Vállalat specifikus rendszerek

2. Szektor specifikus rendszerek

3. Általános érvényű rendszer előírások

4. Szektor sajátosságokat figyelembe vevő rendszer 

előírások

5. TQM vezetési filozófia, minőségdíj modellek, 

önértékelés módszertana

A fejlődés sajátosságai

4040

International Organization for
Standardization
• www.iso.org

• 19.500 db termék- ÉS rendszerszabvány

2015.10.28.

Az ISO

Bizalom!

4141

� A tágabb értelemben vett termelő rendszert szabályozza

� Stabil, megbízható és reprodukálható terméket biztosít a vevő 

igényeinek megfelelően

� Nem termék, hanem rendszerszabvány

� A szabvány általános követelményeket fogalmaz meg. A 

rendszert minden szervezet magának alakítja ki

� Mi a rendszer kiépítés előnye?

� Tanúsítás

� A tanúsító szervezet kiválasztásának szempontjai

� Tanúsítás folyamata

A minőségbiztosítási rendszerek főbb jellemzői

4242

Minőséghurok

Marketing és 
piackutatás

Tervezés, gyártmányfejlesztés

Anyagbeszerzés

Folyamattervezés és fejlesztés

Gyártás

Ellenőrzés és vizsgálat

Csomagolás és tárolás
Értékesítés és 
elosztás

Felszerelés és üzemeltetés

Műszaki szolgáltatás és 
karbantartás

Leselejtezés és 
újrahasznosítás 
használat után

gyártóvevő
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ISO 9000-es szabványrendszer kiadásai

� 1987. – Első kiadás
� 1994. – Kisebb változások
� 2000. – Jelentős átalakítás, korszerűsítés

� 3 szabvány: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004
� 4 fő pont
� Gyakorlatiasabb, a folyamatra koncentrál
� Vevőközpontú

� 2008. – Felülvizsgálat, kisebb 
pontosítások

� 2015. – Új kiadás esedékes

2015.10.28. 4444

Az ISO 9000-es szabványcsalád

� ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. 
Alapok és szótár

� ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszerek. 
Követelmények

� ISO 9004:2009 Minőségirányítási rendszerek. 
Útmutató a teljesítőképesség 
továbbfejlesztéséhez.

4545

A ISO 9001 szabvány alkalmazásának logikája

A szabvány megadja a szabályozandó 
kérdéseket, „témákat”.

Alkossuk meg a saját működésünkre 
vonatkozó szabályokat és dokumentáljuk 

azokat! 

Alkalmazzuk a saját magunk által 
kialakított szabályokat!

Tanúsító, auditor

Tanúsító, auditor

4646

Az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer 
folyamatábrája
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MINŐSÉGÜGYI RENDSZER
FOLYAMATOS FEJLESZTÉSE

A VEZETÉS
FELELŐSSÉGE

ERŐFORRÁS
GAZDÁLKODÁS

MÉRÉS, ELEMZÉS,
FEJLESZTÉS

TERMÉK/
SZOLG.

BEMENET

KIMENET

TERMÉK /
SZOLGÁLTATÁS

ELŐÁLLÍTÁS

E
L
V

Á
R

Á
S

O
K

4747

Az ISO 9001 szabvány fő fejezetei

1. A vezetés felelőssége 
2. Erőforrások biztosítása 
3. Folyamatmenedzsment 
4. Mérés, elemzés, 

fejlesztés  

2015.10.28. Bedzsula Bálint 47
4848

Dokumentációs rendszer

Űrlapok, jegyzőkönyvek, dokumentumok

Munkautasítások

Minőségbiztosítási 
eljárások

Minőség-
biztosítási 
Kézikönyv
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT

5050

USA külkereskedelmi mérlege

50

-100

-50

-150

0

Mrd $

1950 1960 1970 1980 1990
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4. Total Quality Management
Elsődleges cél Stratégiai befolyásolás

A minőség elérésének útja Állandó versenyképes helyzet 
biztosítása

A tevékenység hangsúlya Piaci és fogyasztói igények

Módszerek Stratégiai tervezés, célok 
rendszerbe foglalása, teljes 
rendszer mozgósítása

Minőségügyi szakemberek és 
szervezet szerepe

Oktatás, tréningek, min.programok
tervezése, célok rendszerbe 
foglalása

Felelősség a minőségért Vezetés és valamennyi alkalmazott

Minőség megközelítése, 
orientáció

Minőségi vezetési rendszer

TQM: menedzsment klíma, filozófia
5252

A minőség fogalma

Tenner, DeToro: 
„A minőség egy alapvető üzleti stratégia,
hogy az őt követve készített termékek és
szolgáltatások teljességgel kielégítsék mind a
belső, mind a külső vevőket azáltal, hogy
megfelelnek a kimondott és a kimondatlan
elvárásaiknak.”

MINŐSÉG = A VEVŐ IGÉNYEINEK

VALÓ MEGFELELÉS.
2015.10.28.

5353

A TQM modell

5454

TQM alapelvek
� Vevőközpontúság: 

vevői igények feltérképezése, elemzése, 
szükségletek és elvárások kielégítése 
mindenkor

� Folyamatok folyamatos javítása:
a folyamat valamennyi lépésének szüntelen 
fejlesztése az eltérések csökkentése, és a 
megbízhatóság javítása céljából

� Teljes elkötelezettség:
alkalmazottak tudásának hasznosítása, aktív 
részvétel, széles körű felhatalmazás

2015.10.28.



2015.10.28.

10

5555

Kiegészítő elemek I.

� Vezető szerep: 

személyes példamutatás, tanár, „vezér”

� Oktatás és képzés:

biztosítja azokat az információkat, amelyekre az 
alkalmazottaknak szükségük van a szervezet 
küldetésével, jövőképével, haladási irányával és 
stratégiájával kapcsolatban.

� Támogató struktúrák:

vezetői támogatás, külső szakértők, szakértői kör

2015.10.28. 5656 56

� Kommunikáció:
minőségi kommunikáció, megfelelő kommunikációs 
csatorna és üzenet megválasztása

� Jutalmazás és elismerés:
a sikeres egyének és csoportok jutalmazása, ezen 
keresztül példamutatás

� Mérés:
adatok felhasználása, mérni kell a külső vevők 
elégedettségét, a teljesítmény objektív felmérését 
teszi lehetővé

Kiegészítő elemek II.

2015.10.28. Bedzsula Bálint

5757

VEVŐKÖZPONTÚSÁG

� A vevő azonosítása – Ki tulajdonképpen 
a vevő?

� A vevő elvárásainak megértése – Mit 
akar a vevő?

� A vevők megértését szolgáló 
mechanizmusok

2015.10.28.

Cél:
folyamatosan megfelelni a vevői 

elvárásoknak, és értéktöbblet nyújtani

5858

Ki a vevő?

Vevő – szállító lánc

Külső, belső vevő

5959

3. Szint

Értéktöbbletet hordozó 
jellemzők és 
tulajdonságok; a vevő 
nem is várja ezeket 
(LAPPANGÓ)

2. Szint

Opciók és kompromisszumok;
a vevő szabadon választhat 
közülük (KIMONDOTT)

1. Szint

Minimális teljesítmény szint;
jelenlétét mindenkor 
feltételezik      (KIMONDATLAN )

Specifikációk 
és igények

Alapvető 
elvárások

Kimondatlan, kimondott és lappangó igények

Elragadtatás!

A vevő elvárásainak megértése 

Látens

6060

”... tudomásunk szerint minden sikeres minőségi

forradalom a felső menedzsment részvételével

történt EGYETLEN KIVÉTELT sem ismerünk.”

Dr. J. M. Juran

Teljes elkötelezettség és 
felhatalmazás

� A vezető szerepe

� A dolgozók nagyobb hatáskörrel
való felhatalmazása

2015.10.28.
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Vezető szerepe

„Vezetők azok, akik a megfelelő dolgot
csinálják; a menedzserek azok, akik
megfelelően csinálják a dolgokat…”

6262

Menedzsment vs. Vezetés

MENEDZSMENT

Tervezés

Szervezés

Irányítás

Összehangolás

Ellenőrzés

VEZETÉS

Látomás

Igazítás

Nagyobb
hatáskörrel
Felruházás

Betanítás

Törődés

EREDMÉNYEK ELÉRÉSE RENDSZEREK JAVÍTÁSA

6363

Ami nélkül nem fog menni

NEM GONDOLOD, HOGY DELEGÁLNI 
KELLENE NÉMI HATÁSKÖRT?

6464

Az autonómiateremtés dimenziói

BIZALOM

TELJESÍTŐ-
KÉPESSÉG

IGAZODÁS

Teljesítőképesség: Anyagok, módszerek, gépek és a megfelelő képesség,
készség, tudás biztosítása. Ezzel általában nincs gond, sőt sok szervezet
túlteljesíti.

65

Felhatalmazási mátrix

BÜROKRÁCIA

BÉNULTSÁG KÁOSZ

FELHATALMAZÁS

BIZALOM

IG
A

Z
O

D
Á

S

Igazodás kiépítése

Teremtsünk kölcsönös
bizalmat!

Igazodás és bizalom nélkül
szenvedni fogunk a bénultságtól,
a bürokráciától vagy a káosztól

Innovatív vállalkozások indítása és működtetése 6666

Empowerment

(felhatalmazó menedzsment)

felhatalmazza a munkatársakat, 
csoportokat önálló döntések 
meghozatalára

lehetőséget ad az önálló munkára

serkenti a tudást, lehetővé teszi a 
felelősségvállalást

menedzsment bizalmat mutat 
alkalmazottai felé

VEZETŐ: különböző szintek 
összekötő kapcsa, irányvonalak 
meghatározása

Hagyományos vezetési stílus

(utasító menedzsment)

hatalomra, utasításra, irányításra 
épül, bürokratikus, a döntés 
végigjárja az egész vállalati struktúrát

utasítássokkal éri el a probléma 
megoldását

elvárja a tudást, érezteti a hatalom 
erejét

menedzsment elhatárolódik az 
alkalmazottaktól

VEZETŐ: különböző szintek felett 
hatalommal bíró személy

A delegáló/felhatalmazó és a hagyományos 
vezetői rendszerek összehasonlítása

Innovatív vállalkozások indítása és működtetése
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A TQM modell

6868

Összefoglalás 

ISO 9001 szabvány felépítése

Folyamatok folyamatos fejlesztése

TQM menedzsment filozófia

Vevőközpontúság

Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO)

Felhatalmazás, elkötelezettség

Delegálás Vezető szerepe

ISO 9000 szabványcsalád

6969

MENEDZSMENT ÉS

VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN

ELŐADÓ

MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK

ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

Folyamatmenedzsment, 
minőségmódszerek

Dátum

7070

3. előadás: Miről lesz ma szó?

• Mit jelent a folyamatokban való gondolkodás?
• Hogyan definiálhatjuk, fejleszthetjük a 

szervezeti folyamatokat?
• Hogyan működik a

• Hatlépéses folyamatjavítás?
• PDCA ciklus?
• 8D riport?

• Mikor és hogyan érdemes használni a(z)
• Folyamatábrát?
• Ok-okozati diagramot?
• Pareto-elemzést?
• Hibamód- és hatáselemzést?

7171

”A terméket megreparálni már 

túl késő,

Ehelyett javítsuk a folyamatot”

Gerald Shea (Exxon)

SZERVEZETI FOLYAMATOK 
MENEDZSMENTJE

7272

PARTNEREK

Mi a folyamat ?
A folyamat egy vagy több feladat, amely bemeneteket 
(inputokat) kimenetekké (outputokká) alakít egy partner 
vagy egy másik folyamat számára, személyek, eljárások, 
eszközök (erőforrások) segítségével. 

Visszajelzés

Követelmények

Bemenet Kimenet

Követelmények

Visszajelzés

FOLYAMAT 
MEGVALÓSÍTÓI

BEMENETEKET 
BIZTOSÍTÓK
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A modell terminológiája:
• Vevők/partnerek: akik számára a terméket v. 

szolgáltatást, tehát a végterméket előállítjuk. Vagy 
közvetlenül felhasználják, vagy bemenetként saját 
munkafolyamatukba illesztik.

• Munkacsoport: akik részt vesznek a folyamatban a 
bemenetek kimenetekké alakításában

• Szállítók: bemenetekkel látják el a folyamatot 

• A folyamat gazdája: felhatalmazott és felelős a 
műveletért és a folyamat javításáért.

Folyamatszemlélet

7474

A modell terminológiája:
• Követelmények: leírják a vevő által várt kimeneteket

• Bemenet: áruk, szolgáltatások, amelyekről a 
beszállítók gondoskodnak, a folyamat során kimenetté 
alakulnak

• Kimenet: termék v. szolgáltatás, amely más személyek, 
vevők számára készül

• Visszajelzés: a megelégedés vagy elégedetlenség 
nyilatkozata a vevő részéről a kimenet teljesítményére 
vonatkozóan

Folyamatszemlélet

7575

Folyamatszemlélet

Folyamat

célorientált

értéket ad hozzá

transzformációs

76

• Fő folyamatok: alaptevékenység, vevői igény

• Támogató folyamatok: főfolyamatot kísérik

• Kiegészítő (mellék) folyamatok: lazán 
kapcsolódó

• Vezetési folyamatok: szervezet irányításával, 
stratégiával kapcsolatos

• Kulcs(fontosságú) folyamatok: a szervezet 
sikerét alapvetően befolyásolják

Folyamatok osztályozási lehetőségei

7777

• Folyamatok azonosítása 

• Folyamatok szabályozása 

• Folyamatok folyamatos fejlesztése

A folyamatokkal kapcsolatos 
teendők

7878

A folyamatokkal kapcsolatos 
teendők

FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA, 
FELTÉRKÉPEZÉSE

Mit jelent egy szervezetben?
„Mindig mindent ugyanúgy?!” 

FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE
Mit jelent egy szervezetben?

„Mindig mindent jobban!” 
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Folyamatjavítási modellek

80

8D riport
• Standard problémamegoldó folyamat és 

jelentési forma
• Tényorientált rendszer
• A fő okok meghatározása

Folyamatjavítási modellek

81

8D riport
• Lépései

0. Azonosítsuk a problémát!
1. Hozzunk létre egy problémamegoldó csapatot!
2. Fogalmazzuk meg, írjuk le a problémát!
3. Határozzunk meg ideiglenes intézkedéseket a 
további károk megelőzésére, és a 
következmények kontrollálására!
4. Tárjuk fel a hibaokokat, és azonosítsuk a fő 
hibaoko(ka)t!

Folyamatjavítási modellek

82

8D riport
• Lépései

5. Keressünk hosszú távú intézkedéseket a hiba 
okának megszüntetésére, ellenőrizzük a 
hatékonyságukat!
6. Vezessük be az intézkedéseket, vizsgáljuk 
hatékonyságukat!
7. Határozzuk meg azon intézkedéseket, amelyek 
megakadályozzák a hiba visszatérését!
8. Értékeljük a csapat teljesítményét, elemezzük a 
tapasztalatokat!

Folyamatjavítási modellek

8383

MINŐSÉGMENEDZSMENT 
MÓDSZEREK

• Folyamatábra
• Ok-okozati (Ishikawa/halszálka) diagram
• Pareto-elemzés (ABC diagram)
• Hibamód- és hatáselemzés (FMEA) 

84

• Eredete: 
• 1960-as évek, programok logikai

felépítésének vizuális szemléltetése

• Mire jó?
• Vizuális szemlélteti egy adott 

folyamat eseményeinek, 
tevékenységeinek (lépéseinek) 
sorrendjét, kapcsolódását, ill. 
megkönnyíti a folyamat megértését, 
leírását, elemzését.

Folyamatábra
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• Ovális körrel jelöljük a folyamat eleji 
állapotot, ill. a folyamat eredményét.

• Téglalapot használunk a folyamat 
lépéseinek, tevékenységeinek 
ábrázolására.

• Nyomtatott dokumentum vagy jelentés

• Rombusz a folyamat döntési pontja, 
ahol igen/nem kérdésre kell 
válaszolnunk,
vagy döntésre van szükség

Kérdés

Felelős

Igen

Alapszimbólumok

Nem

Folyamatábra

8686

• Hengerrel jelöljük a folyamathoz 
használt adatbázisokat.

• „D” alakzat a folyamat késleltetéseit 
jelöli.

• Betűvel/számmal ellátott 
kör/négyzet a megszakított ábra 
kapcsolatát jelöli.

• A nyilak a folyamat irányát mutatják.

1
1

Alapszimbólumok

Folyamatábra

87

Hogyan alkalmazzuk?
1. Azonosítsuk a folyamatot, jelöljük ki a határait, 

definiáljuk a kezdő- és végpontokat!
2. Válasszuk ki a folyamatábra típusát, a részletezés 

mértékét és az alkalmazott szimbólumokat!
3. Azonosítsuk a folyamat lépéseit, tevékenységeit és 

határozzuk meg a lépések, tevékenységek 
sorrendjét, kapcsolódását!

4. Készítsük el a folyamatábrát a megfelelő rajzjelek, 
szimbólumok segítéségével!

Folyamatábra

88

Hogyan alkalmazzuk?
5. Vizsgáljuk meg a diagram teljességét!

• Helyesek-e a rajzjelek?
• Be van-e zárva minden csatlakozás?
• Van-e mindegyik folytatási pontnak 

csatlakozópontja?

6. Értékeljük a folyamatábrát!
• Vonjuk be a megvalósításban résztvevőket!
• Úgy zajlik a folyamat ahogy kell?
• Vannak bonyolult, felesleges részek?
• Mennyire különbözik a jelenlegi folyamat az 

ideálistól?

Folyamatábra

89

Típusai
• Makro folyamatábra:

– A folyamat áttekintésére, általános megértésére 
alkalmas

– Részfolyamatokból épül fel, melyek több 
tevékenységből állnak

Vevői 
igény

Szerződés-
kötés

Termék-
tervezés Gyártás

Folyamatábra

90

Típusai
• Részletezett folyamatábra:

– Különböző részletezettségben készíthető
– Tevékenységekből és döntési pontokból áll

Vevői 
igény

Vevői 
adatok 

rögzítése
Új vevő?

Vevői 
adatok 

ellenőrzése

igen

nem

Vevői 
igények 

rögzítése

Folyamatábra
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• Alapgondolata:
• Egy hiba mindaddig előfordulhat,

amíg az összes okát meg nem
ismerjük

• Mire jó?
• A helyes beavatkozások érdekében a 

problémához kapcsolódó ok-okozati 
viszonyokat áttekinthető, összefüggő, 
logikailag és hierarchiailag rendezett, 
halszálka alakú diagramban rendezi.

Ok-okozati diagram

9292

O
k
o
k

O
k
o
k

Ok-okozati diagram

9393

Főokok meghatározása
• 4M-9M szerint

– emberi tényezők /Men/
– technikai – műszaki feltételek /Machine/
– módszer /Method/
– anyag /Material/
– mérés /Measurement/
– környezet /Milieu/
– karbantartás/Maintenance/
– motiváció/Motivation/
– pénzügyi feltételek/Money/

• Folyamat lépései alapján

Ok-okozati diagram

94

Hogyan alkalmazzuk?
1. Fogalmazzuk meg a problémát: minél több adat a 

probléma „mi”, „hol”, „mikor”, „mennyi”-jéről.
2. Válasszuk ki a megfelelő ok-okozati módszert!
3. Keressük meg az okokat, amelyekre egy ok-okozati 

diagram felépítésekor szükség van!
4. Állítsuk össze a halszálka diagramot!

• Rajzoljuk be a főokokat az ábrába!
• A brainstorming vagy megfelelő adatok 

segítségével összegyűjtött okokat rendelje a 
megfelelő kategóriákhoz, alakítsa ki a „szálkákat”!

Ok-okozati diagram

95

Hogyan alkalmazzuk?
4. Állítsuk össze a halszálka diagramot!

• A „szálkákat” az ok-okozati viszonynak megfelelően 
kell kialakítani. 

• Cél a minél összetettebb, minél mélyebb ábra 
elkészítése. Bővítsük az ábrát a „Miért lép fel ez az 
ok?” kérdés segítségével!

5. Értékeljük ki az okokat, ill. vizsgáljuk őket a 
következőképpen:

• Keressünk olyan okokat, amelyek több kategóriában 
felmerülnek!

• Előre rögzített módszer segítségével próbáljuk 
meghatározni gyakoriságukat, hatásukat!

Ok-okozati diagram

96

FŐOKOK
(bordák)

OKOK
(szálkák)

Ok-okozati diagram
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• Alapgondolata:
• Vilfredo Pareto 80/20 szabályán alapul

• Mire jó?
• Alkalmazásával egy adott terület, 

probléma „jelentős kevés” 
(meghatározó) eleme jól elkülöníthető a 
„jelentéktelen” soktól

Pareto-elemzés

98

• Alkalmazás a minőségmenedzsmentben: 
• a lehetséges hibaokok közül azt a „jelentős 

keveset” azonosítani, melyek megoldásával 
jelentősen csökkenthetők a hibák

• Juran: a problémák 2/3-a az okok 1/3-ából ered

• Kategorizálhatóak az okok, termékek, … 3 
jellegzetes csoportra:
• „A” – kritikus hibák, létfontosságú kevés
• „B” – ezekből lehet majd „A” ABC diagram
• „C” – hatásuk, súlyuk nem jelentős

Pareto-elemzés

9999

zavarok  
csökkenő 
sorrendben

a zavar % aránya

10

30

20

A B C

ABC diagram

Pareto-elemzés

100

Hogyan alkalmazzuk?
1. Fogalmazzuk meg a problémát, a gyűjtendő 

információkat (gyakoriság, költség, hibaarány…), 
kategóriákat (hibaokokat)!

2. Határozzuk meg a vizsgálat időtartamát!
3. Gyűjtsük az információkat a meghatározottak 

szerint!
4. Arányszámítás segítségével számoljuk ki az egyes 

kategóriák relatív gyakoriságát (vagy más 
kiválasztott jellemzőjét)!

Pareto-elemzés

101

Hogyan alkalmazzuk?
5. Ábrázoljuk az adatokat speciális 

oszlopdiagramban!
• Vízszintes tengely:

– Csökkenő érték sorrendben szerepeljenek a kategóriák! 
– „Egyéb hibaokok" kategória külön kezelendő (utolsó 

oszlopként).
• Függőleges tengely:

– A kiválasztott jellemző egy mértékegysége.

6. Ábrázolja az adatokat oszlopdiagramban! (Rajzolja 
be a kumulált százalékvonalat!)

7. Elemezze az eredményeket!

Pareto-elemzés

102

Pareto-elemzés
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• Eredete: 
• 1940-es évek vége, hadiipar, rakétatechnológia 

(űrprogram) fejlesztése (egyedi, kis szériás 
termékek előállítása)

Hibamód- és hatáselemzés

• Mire jó?
• Olyan rejtőzködő, kis 

valószínűségű hibákat is 
azonosíthatunk, amelyek 
bekövetkezésük esetén jelentős 
hatással vannak a termékekre vagy 
folyamatokra.

104

• Az FMEA típusai:
• Konstrukciós FMEA
• Folyamat FMEA
• Rendszer FMEA

• Alkalmazási területei (többek között):
• Új termék fejlesztése
• Biztonságtechnika követelmények 

figyelembevétele
• Folyamatok és szolgáltatások tervezése
• Kockázatmenedzsment

Hibamód- és hatáselemzés

• Projekt FMEA
• Szoftver FMEA

105

• Legfontosabb mérőszámok:
(Általában 1-től 10-ig pontozzák.)

• Súlyosság (Severity) – a hiba 
következményeinek jelentősége (vevői oldal) 

• Előfordulás (Occurence) – hibaok előfordulás 
gyakorisága (közös vevői-gyártói oldal)

• Felderítés (Detection) – hibaok észlelés 
hatékonysága (gyártói/szolgáltatói oldal)

• Kockázati index (RPN – Risk Priority Number):
RPN = súlyosság × előfordulás × felderítés

Hibamód- és hatáselemzés

106

Hogyan alkalmazzuk?
1. Azonosítsuk a vizsgálat tárgyának elemeit! (pl.: 

folyamatlépés, alkatrész,…)
2. Gyűjtsük össze az elemekhez kapcsolódó 

potenciális hibamódokat!
3. Azonosítsuk a potenciális hibahatásokat és 

határozzuk meg a súlyosságaikat!
4. Azonosítsuk a potenciális hiba okokat és 

határozzuk meg gyakoriságaikat!

Hibamód- és hatáselemzés

107

Hogyan alkalmazzuk?
5. Azonosítsuk a jelenlegi ellenőrző 

intézkedéseket és határozzuk meg a hibaok
felderítési képességüket!

6. Határozzuk meg az RPN értékeket, azonosítsuk 
a legnagyobb értékeket!

7. Dolgozzunk ki javító intézkedéseket a 
legnagyobb értékekkel rendelkező hibaokokra! 
(Álatlában a 125 pont felett érdemes 
foglalkozni a problémával.)

Hibamód- és hatáselemzés

108

• Formanyomtatvány:
Mik a funkciók, a 

jellemzők, a részek, a 
folyamat inputok, illetve 

a folyamat lépései?

A funkció, a 
műveleti lépés stb. 
hibalehetőségeinek 

meghatározása

A lehetséges 
hatások 

meghatározása

A lehetséges 
okok 

meghatározása

Jelenlegi 
intézkedések a hiba 

kontrolálására

RPN érték 
kiszámítása

Súlyosság 
értékelése

Hibamód- és hatáselemzés

Gyakoriság 
értékelése

Felderítés 
értékelése
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Összefoglalás 

PDCA ciklus

8D riport

Folyamatábra

Szervezeti folyamat

Hatlépéses folyamatjavítás

Pareto-elemzés (ABC diagram)

Hibamód- és hatáselemzés (FMEA) 

Ok-okozati (Ishikawa/halszálka) diagram

110110

MENEDZSMENT ÉS

VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN

ELŐADÓ

MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK

ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

Folyamatképesség, ellenőrzőkártyák
Dátum

111111

4. előadás: Miről lesz ma szó?

� Mit értünk folyamatok stabilitásán,  
szabályozottságán?

� Mit jelent a folyamatképesség, és hogyan 
mérhetjük azt?

� Hogyan vehetjük észre a folyamatokban 
fellépő hibákat?

Ellenőrző-(szabályozó-)kártyák működése

112112

Minőségügyi rendszerek fejlődése

Ellenőrzés
Szabályozás

Biztosítás

TQM

EMLÉKEZTET Ő

113113

Mikor jó egy folyamat?

• Minden termék egyforma, és pontosan megfelel 
az előírásoknak.

• Lehetséges ez?
• Miért különböznek a termékek?

114114

Ellenőrzés � Szabályozás

• A termék nemmegfelelőségének
megállapítása helyett, a folyamatban 
fellépő hibák, zavarok azonosítása és 
kiküszöbölése a cél.
– F. W. Taylor � W. Shewhart
– selejt észlelése � folyamatra ható zavarok észlelése
– termék � folyamat
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Folyamatra ható zavarok
Véletlen: állandóan jelenlevő, nagyszámú, a folyamatot csak 
kissé befolyásoló zavarok, hatások

Példa: sör töltési térfogata, ml

116116

Folyamatra ható zavarok
Veszélyes, rendszeres: időszakosan jelentkező, kis 
számban előforduló, a folyamatra nagy hatással lévő 
zavarok

Példa: köszörülés utáni felületi érdesség

117117

Folyamatra ható zavarok
„Kiugró”, egyedi érték: egyetlen, a többi értéktől 
jelentősen különböző adat

Példa: potenciométer ellenállása, ohm

118118

Normális (Gauss-) eloszlás

2

2

2

)(

2

1
)( σ

µ

πσ

−−
=

x

exf

M(ξ)= E(ξ) = µ

D(ξ) = σ

Eloszlás közepe:

Eloszlás „szélessége”:

µ µ+σµ-σ

119119

Szabályozottság fogalma
Szabályozatlan a rendszer

Szabályozott a rendszer

120120

Képesség értelmezése
Nem képes kielégíteni a vevő igényeit

Képes kielégíteni a vevő igényeit
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Statisztikai folyamatszabályozás

• Folyamatszabályozási rendszer (Statistical Process
Control, SPC)

• Feladata:
• Folyamatok jellemzőinek meghatározott határok között 

tartása
• Zavarhatások rendszeres figyelése, elemzése, 

kiküszöbölése, ill. hatásuk csökkentése

• Célja:
• A folyamat végeredményének minőségét változatlan 

szinten tartani (megfelelő képesség, szabályozott 
állapot)

2015.10.28. 121 122122

SPC rendszer felépítése

SPC

Adat és információs bázis

Hibaelemzések

Képesség és szabá-
lyozottság elemzés

Ellenőrző-
kártyák

123

Minőségképesség-elemzés

• Stabil, szabályozott gyártási folyamat
(csak véletlen hibák � időben állandó ingadozás)

• A folyamat, művelet, gép:
• Képes-e kielégíteni a vevők elvárásait?
• Képessége az előírásokon belül van?

• Célja:
• a gyártási folyamatra ható véletlen zavarok 

hatásainak és mértékének megismerése;
• ezek alapján döntés: a vizsgált folyamat képes-e egy 

adott minőségszintű termék gyártására vagy sem?

2015.10.28. 123 124124

Minőségképesség-elemzés

• Típusai:
– Folyamatképesség
– Gép-(művelet-)képesség

• Módszerei:
– Grafikus ábrázolás
– Képesség-indexek

Gép- vagy folyamatképesség?

Különbség a mintavételben van.

125125

Grafikus ábrázolás
Adatok ábrázolása vonaldiagramon és hisztogramon

Ránézésre megállapítható, hogy az adatok a tűréshatárok között mozognak-e.

126126

Grafikus ábrázolás
Adatok ábrázolása vonaldiagramon és hisztogramon

A középérték eltolódott a felső tűréshatár felé.
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Minőségképesség-indexek

σ⋅
−=

6

ATHFTH
Cp

Cp = 1

α = 0,27 %

± 3σ
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Elvárás a Cp-vel szemben

Cp σ-ás 
határ 

Hibaarány 
[ppm] 

1,00 ±3 2 700 

1,33 ±4 63,5 

1,67 ±5 0,57 

2,00 ±6 0,002 
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Minőségképesség-indexek

σ⋅
−=

6

ATHFTH
Cp

Cp = 1 Cp = 1Cp = 1

130130

Cpk index

min
pk 3

FTH
;

3

ATH
C









σ⋅
µ−

σ⋅
−µ=

FTH-µ

µ-ATH

131131

Cpk változása

ATH

FTH

Cp = 2,0

Előírás

Cpk = 2,0

Cpk = 1,0

Cpk = 0,0

Cpk = -1,0

132132

Cp, Cpk indexek kapcsolata

0 < Cp < +∞ - ∞ < Cpk ≤ Cp

Cp = 1,36

Cpk = 0,92

Értékeljük a folyamat minőségképességét!

Példa:
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Döntés a A szabályozott jellemzô Szabályozott
beavatkozásról és a beavatkozási határok jellemzô kép-

egybevetése zése

Beavatkozás a technológiai Technológiai- és
folyamat belsô törvénysze- termékjellemzô
ruségeinek ismeretében mérése

Ember Anyag Módszer

Gép Eszköz Környezet

Ellenőrzőkártyás szabályozás

134134

Kártyák működésének elvi alapjai
FTH/USL

ATH/LSL

FBH/UCL

ABH/LCL

135135

Ellenőrzőkártyák fajtái
• Minősítéses kártyák

– np-kártya (selejtszám)
– c-kártya (hibaszám)
– p-kártya (selejtarány)
– u-kártya (fajlagos hibaszám)

• Méréses kártyák
– egyedi érték kártya
– átlag, medián kártya
– szórás, terjedelem kártya

• Egyéb speciális kártyák

136136

Kártyák használata

• A mérendő változó meghatározása
• Mintaelemszám meghatározása
• Előzetes mintavétel a paraméterek 

becslésére
• Beavatkozási határok kiszámolása, ábrázolás
• Szabályozottság vizsgálata
• Kártya alkalmazása a gyártásban

137137

RAx
nd

R
xFBH 2

2

3 +=+=

Beavatkozási határok számolása

• 3s-ás modell szerint
– FBH = középérték + 3·szórás 

– ABH = középérték - 3·szórás 

– Például az átlagkártya esetén:

RAx
nd

R
xABH 2

2

3 −=−=

szórás becslése az ún. 
terjedelem módszer 
segítségével

138

Átlag-terjedelem kártya
Tételezzük fel, hogy egy műanyagipari vállalatnál egy 
eszköz (pl. mobiltelefon) hátlapját állítjuk elő 
fröccsöntéssel. Minőség szempontjából kritikus 
paraméterek a hátlap geometriai méretei: szélessége, 
hosszúsága, a csatlakozási pontok helyzete, egymástól mért 
távolsága, stb. Tekintsük most ezek közül a hátlap 
szélességét. 
A gépkezelő óránként 5 hátlapot kivesz
és megméri a hátlapok szélességét. 
Az egy óra alatt kivett 5 elemű mintát
tekintjük egy alcsoportnak. 

2015.10.28. 138x
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• az átlagkártya határait az alcsoportok terjedelmeinek 
átlagaiból becsüljük:

•
• Ehhez azonban az kell, hogy a terjedelemkártya stabil 

állapotot mutasson, ne legyenek határon kívül levő pontok, 
különben a folyamat szórását túlbecsüljük.

• Terjedelem kártya beavatkozási határai:

2015.10.28. 139x

Átlag-terjedelem kártya – Beavatkozási 
határok

RA ⋅± 2x

RDABH ⋅= 3 RDFBH ⋅= 4
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Terjedelem kártya (adatok a kiadott 
lapon!)

• �� �
������⋯���	


�
�

�,
��,��⋯��,�


�
� 1,012

• Konstansok a táblázatból: Az alsó beavatkozási határ n=6 elemű 
mintáig mindig 0 a terjedelemkártyán

2015.10.28. 140x

0=ABH

139,2012,1114,2 =⋅=FBH
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2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Minta sorszáma

M
in
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k 

te
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e
d
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m

e

_
R=1,012

UCL=2,140

LCL=0

Terjedelemkártya

A terjedelmek változása stabil 
állapotot mutat, nincs a kártyán 
határ feletti érték, nincs 
semmilyen a véletlentől eltérő 
hatásra utaló jel.
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Átlagkártya

• Feltételezhetjük, hogy a folyamat ingadozása stabil, az alcsoportokból 
kapott terjedelmekből helyesen becsülhetjük a folyamat szórását, s ezzel a 
átlagkártya beavatkozási határait. A kártya középső vonala az összes minta 
számtani átlaga (az alcsoportok átlagainak átlaga). 

• �	 �
������⋯���	


�
�

��,���⋯���,��


�
� 60,093

• Beavatkozási határok (5 elemű mintáknál A2 = 0,577)

2015.10.28. 141x

012,1577,0093,60x 2 ⋅±=⋅± RA

51,59=ABH 68,60=FBH
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Átlagkártya

142x

252321191715131197531

60,75

60,50

60,25

60,00

59,75

59,50

Minták sorszáma

M
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tá
k 

á
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a
g

a

__
X=60,093

UCL=60,677

LCL=59,509

1

Átlagkártya

Véletlen zavarok

Veszélyes zavarok
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Összefoglalás 

Folyamat- és gépképesség

Beavatkozási határok számolása

Cp, CpkEllenőrzőkártyás szabályozás

Véletlen, veszélyes hibák

Ellenőrzőkártyák fajtái

Képesség, szabályozottságSPC

144144

MENEDZSMENT ÉS

VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN

ELŐADÓ

MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK
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GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

Megbízhatóságelméleti alapok
Dátum
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5. előadás: MIRŐL LESZ MA SZÓ?

• A minőség és megbízhatóság kapcsolata
• Megbízhatóság fogalma, összetevői
• Megbízhatósági jellemzők 

nemparaméteres becslése
• Meghibásodási ráta
• Rendszermegbízhatóság
• Teljeskörű hatékony 

karbantartás (TPM)

146146

MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 
KAPCSOLATA

• Megbízhatóság korai értelmezése: a 
minőség időbeli alakulása, dinamikája

• Kezdetben megbízhatóság = hibamentesség
• 1980-as évek minőség fogalom átalakulása
• A minőség és megbízhatóság fogalmainak, a 

két fogalom egymáshoz való viszonyának 
átalakulása

147147

OEE

Optimális gazdasági élettartam

Beruházás és maradványérték éves 

egyenértékese

Működtetés éves egyenértékese

Üzemi, üzleti eredmény

NPV, IRR

MINŐSÉG
Minőségi kihozatal
Selejtarány
PPM szint, DPMO szint
Képességindexek
Folyamatteljesítmény-indexek
Szigma szint

MEGBÍZHATÓSÁG
Rendelkezésre állási tényező

Hibamentes működés 
átlagos időtartama
Meghibásodási ráta

Helyreállítási intenzitás
Készenléti tényező

Karbantartási periódusidő

HATÉKONYSÁG
Teljesítményfaktor

Hatékonyság-mutató, 
kapacitáskihasználás

Minutes Per Unit mutató
Ciklusidő, átfutási idő

148148

Megbízhatóságelmélet

A megbízhatóságelmélet
• a meghibásodási folyamatok 

törvényszerűségeivel, 
• a megbízhatóság számszerű jellemzőinek, 

mutatóinak meghatározásával, és 
• a megbízhatóság növelésének lehetőségeivel 

foglalkozik.

149149

Megbízhatóság fogalma

„Olyan összetett tulajdonság, amely a 
termék rendeltetésétől és üzemeltetési 
feltételeitől függően magában foglalhatja a 
hibamentességet, a tartósságot, a 
javíthatóságot és a tárolhatóságot külön-
külön, vagy ezeknek a tulajdonságoknak 
meghatározott kombinációját (pl. 
készenléti állapotot) mind a termékre, mind 
annak részeire vonatkozóan.” (MSZ KGST 
292 – 76)

150150

Megbízhatóság fogalma

• Hibamentesség
• Javíthatóság
• Tartósság
• Tárolhatóság

Összetett
megbízhatósági

mutatók
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Megbízhatóság fogalma 
(MSZ IEC 50(191): 1992)

Használhatóság

Hibamen-
tesség

Karban-
tartható-

ság

Karban-
tartásellátás-

képessége

Megbízhatóság

152152

Termékek osztályozása 
megbízhatósági szempontból

Termék
(rendszer, elem)

Nem 
helyreállítható

Helyreállítható

Azonnal 
helyreállítható

Számottevő Számottevő 
helyreállítási 
időt igénylő

153153

Megbízhatósági jellemzők 
nemparaméteres becslése

Tételezzük fel, hogy egy új termék tetszőleges 
� ideig tartó élettartam vizsgálata során �
számú terméket vizsgálunk meg. A � időtartam 
alatt a mintából ��� számú termék hibásodott 
meg és � � 	számú termék működőképes. 

( ) nn =0 ( ) ( ) ( ) .0 nntntr ==+
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Meghibásodási ráta

A !�� "� mennyiség minden � időpontban lényegében 
annak a valószínűségét adja meg, hogy a �. időpontig 
hibamentesen működő termék a következő kicsi ∆�
időegység alatt meghibásodik.

0 tt ∆+t

t∆

0 tt ∆+t

t∆

( ) ( ) ( )
( ) ttn

ttntn
ttt

∆
∆+−=∆+,λ̂
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Kádgörbe

idő

λ(t)

λ(t) monoton 
csökken λ(t) állandó λ(t) monoton nő

I. II.
III.

156156

Példa
Izzók élettartam vizsgálata során 1000 izzóból 2000 
óra alatt 60 hibásodott meg. Számítsuk ki a 
hibamentes működés valószínűségét t = 2000 órára! A 
2000 órát követő 300 órás szakaszban további 20 izzó 
hibásodott meg. Számítsuk ki a meghibásodási ráta 
értékét a 2000 - 2300 órás időszakra!
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Rendszerek megbízhatósága

• Soros rendszer
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Rendszerek megbízhatósága

• Párhuzamos rendszer
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Párhuzamos rendszer optimális 
elemszáma

Tételezzük fel, hogy azonos elemekből álló párhuzamos 
rendszert kívánunk felépíteni. Legyen egy elem beruházási 
költsége #$ és a teljes rendszer meghibásodása esetén 
jelentkező veszteség #% (ahol #% ≫ #$), és a rendszert 
felépítő elemek legyenek azonos �' � megbízhatóságúak. 
Megbízhatósági és gazdaságossági szempontból mennyi az 
optimális elemszám?
Ha a rendszert � elemből építjük fel, akkor a rendszer 
összes költségének várható értéke két részből tevődik 
össze: a beruházási összköltségből és a meghibásodás 
várható költségéből. Így a célfüggvény: 

#ö � �#$ ) �1* �' 
+#,

)1ln(

)1ln(
ln

i

iv

B

R

RK

K

n
−










−
−

=

160160

Összetett rendszer
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Példa
Adott az alábbi rendszer, amely akkor működőképes, ha az R3 
elem mellett az R1 és R2 közül legalább az egyik működik. Az 
elemek működési valószínűsége adott időtartam alatt: R1=0.8, 
R2=0.9 és R3=0.95. Igazságtábla alkalmazásával határozzuk 
meg a rendszer eredő megbízhatóságát! (Ebben az esetben 
természetesen a rendszereredő soros-párhuzamos 
felbontással is meghatározható.) 
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Példa

R1 R2 R3 RENDSZER-
ÁLLAPOT

ÁLLAPOT-
VALÓSZÍNŰSÉG

KUMULÁLT

MŰKÖDÉSI VAL.

- - - állás 0,001
+ - - állás 0,004
- + - állás 0,009
+ + - állás 0,036
- - + állás 0,019
+ - + működés 0,076 0076
- + + működés 0,171 0,247
+ + + működés 0,684 0,931
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Teljeskörű hatékony karbantartás
• Gyártórendszerek rendelkezésre 

állásának (megbízhatóságának) 
maximalizálása;

• Autonóm karbantartás és team munka

• Folyamatos problémamegoldó-
és javító tevékenység.
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A 6 nagy veszteségforrás

• Állásidő, üzemen kívül töltött idő
(downtime):
– műszaki meghibásodások, üzemzavarok;
– beállítási, összeszerelési, átállási veszteségek.

• Nem megfelelő sebességből adódó 
veszteségek (speed losses):
– holtidő (üresjárat), kisebb leállások
– csökkentett sebesség.

• Hibák (defects):
– minőségi hibák és selejt;
– indítási, kitermelési veszteségek.
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A gyártórendszer hatékonysága
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1. Műszaki 

veszteségek

1. Műszaki 
meghibásodások, 
üzemzavarok
2. Beállítási, 
összeszerelési, átállási 
veszteségek

3. Holtidő, üresjárat, 
kisebb leállások
4. Csökkentett 
sebesség

5. Indítási, kitermelési 
veszteségek
6. Minőségi hibák, 
selejt
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Összefoglalás 

Minőség és megbízhatóság

Meghibásodási ráta

OEE

Teljeskörű hatékony karbantartás (TPM)

6 nagy veszteségforrás

Rendszerek megbízhatóság

Megbízhatóság fogalma

Megbízhatósági jellemzők

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

Előadók

MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK

ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR


