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ÓÓbbuuddaaii  eeggyyeetteemm::  aa  ttuuddoommáánnyyéérrtt  ééss  aa  jjöövvőőéérrtt  
DDrr..  GGááttii  JJóózzsseeff  

 
A tradíciók ápolása és a haladás, a fejlődés nyomon kí-
sérése jellemzi az új egyetemet. Büszkén valljuk magun-
kat az 1879-ben alapított, majd megújult Magyar Királyi 
Állami Felső Ipariskola jogutódjának. Az intézmény taná-
rai -mint Arany Dániel, Edvi Illés Aladár, Dr. Egerváry 
Jenő, Faragó Ödön, Jalsoviczky Géza, Lencz Ödön, 
Klemp Gusztáv, Petrik Lajos és még sokan mások- 
nagyban hozzájárultak a hazai fejlődéshez, az iskola 
nemzetközi hírnevéhez. Az egyetem szellemi örököse a 
600 éve, 1410. augusztus 1-jén Zsigmond király által 
újjáalapított Óbudai Egyetemnek. 
A XXI. század Óbudai Egyeteme 
Az Óbudai Egyetem programjában alap-, és mesterkép-
zés, szakirányú továbbképzés, valamint felsőfokú szak-
képzés szerepel nappali, esti és levelező tagozaton, to-
vábbá távoktatási formában. Ily módon az akadémiai 
program egészét kínálja a továbbtanulni szándékozók 
számára: 12 alapszak, 6 mesterszak és a doktori iskola 
színes kínálata várja az érdeklődőket. Az oktatás szín-
vonalát jelzi az is, hogy a 2009. évi Felsőoktatási Minő-
ségi Díj pályázat eredményeként a legmagasabb elisme-
rés, a Felsőoktatási Minőségi Díj került átadásra. Az 
egyetem az ISO 9001:2008-as szabványnak megfelelő 
menedzsment rendszert épített ki és működtet. 
Az egyetem küldetésének középpontjában a tudás át-
adása, a megújulás és az innováció áll. Az oktatás tar-
talmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időt-
álló alapismeretek, a korszerű szakmai és a gyakorlati 
életre közvetlen felkészülést segítő ismeretek és ezek 
alkalmazása között. Az oktatási folyamatot a hallgatók és 

az oktatók emberi kapcsolataira és az együttműködési 
készségére építjük. Ebben a légkörben a diákok termé-
szetes módon sajátítják el a polgári értékeket és építik 
be azokat saját értékrendjükbe. 
Az Óbudai Egyetem az általa művelt tudományterülete-
ken az oktatásban, a kutatásban és az innovációban 
nemzetközileg is elismert, versenyképes intézmény. O-
lyan egyetem, amely a hazai és nemzetközi összehason-
lításban is megfelel az egyetemi normáknak, a jelentke-
zők szemében továbbra is népszerű, a felvevő piac által 
elismert intézmény. A mérnök szakon diplomázottak a 
független munkaerő piaci felmérések szerint a legkere-
settebbek között szerepelnek. 
Az Óbudai Egyetem a hazai felsőoktatás versenyképes 
intézménye, melyet igazol, hogy jelentős a túljelentkezés 
szakjaira, és a műszaki szakok felvételi létszámai orszá-
gosan az első, illetve a második legmagasabbak közé 
tartoznak. 
A képzés során a fő hangsúly az erős elméleti alapokon 
nyugvó, gyakorlatorientált, minőségi és magas színvo-
nalú alapképzésen van. A gyakorlatorientált oktatási fo-
lyamat eredményességét a nemzetközi és hazai verse-
nyeken elért hallgatói sikerek (RECCS tésztahíd építő, 
Design Challenge robotépítő, Mitsubishi-Scholarship, 
Pneumobil, Shell Eco-marathon, Alternatív Hajtású Jár-
művek versenye, EuroSkills” Mechatronika Európa baj-
nokság, Hajós György Matematikaverseny, PLC és 24 
órás programozói versenyt stb.) jelzik. 

Öntapadó jegyzet
C. egyetemi docens, kancellár, Óbudai Egyetem
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Az intézmény a humán és tárgyi erőforrásokkal kellően 
biztosított területeken mester- és doktori képzést is foly-
tatja. Kiemelt szerep jut a nemzetközileg jegyzett kutató-
fejlesztő és innovációs tevékenységek végzésére, a 
gazdasági élet szereplőivel erős kapcsolatok ápolására 
és a XXI. század elvárásainak megfelelő infrastruktúra 
biztosítására. 
A kutatás-fejlesztés és innováció az egyetem kiemelt, ok-
tatással harmonikus egységet alkotó része, amely szín-
vonalas, nemzetközileg is jegyzett alapkutatásokban, eu-
rópai és hazai kutatási projektekben, valamint az ipari ig-
ényeket kiszolgáló fejlesztésekben és innovációban való-
sul meg. 
Az egyetem támogatja olyan kutatócsoportok létrejöttét, 
amelyek ipari igények által motivált, piaci igényeket is 
kielégítő, hosszabb távon termékben megjelenő egye-
temi kutatások alapját teszik le, megteremtve ezzel a 
tudásközpontok létesítésének lehetőségét. Továbbra is 
kezdeményezi a gazdasággal intenzíven együttműködő, 
kiemelkedő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékeny-
séget folytató kompetenciaközpontok alapítását. 
A jogelőd Budapesti Műszaki Főiskola kezdeményezésé-
re, a szervezésben és a rendezésben egyaránt kulcs 
szerepet vállalva indult el számos olyan nemzetközi kon-
ferencia, amelyek ma már széles körű szakmai ismert-
ségre és elismertségre tettek szert. E tudományos ren-
dezvények a határon túli magyarok (Kolozsvár, Temes-
vár, Kassa, Szabadja, Újvidék) bekapcsolódását segítik 
elő a nemzetközi tudományos vérkeringésbe, élvezik az 
IEEE támogatását, a konferenciák köteteiben szereplő 
publikációk bekerülnek az IEEE Xplore digitális könyv-
tárba. 

Az intézmény szervezeti egységei és oktatói jelentős 
aktivitást mutatnak különböző tudományos rendezvények 
szervezésében. Ezek közül minden évben kiemelkednek 
a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett ese-
mények, ráirányítva az érdeklődők figyelmét az intéz-
ményben folyó kutatásokra. Évente 12–15 tudományos 
rendezvény kapcsolódik az ünnephez. 
Az egyetem kiemelt figyelmet fordít az ismeretterjesz-
tésre. Programjai között megtalálható 

• az Alma Mater tudományos ismeretterjesztő soro-
zat, 

• a „100 éves a Ford T-modell” című kiállítás és 
nemzetközi konferencia, 

• a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat, 

• az Óbudai Zöld Szabadegyetem, számos kiállítás, 
pl. „Magyarország virága, Szent Erzsébet emlék-
helyei Európában” című, 

• az „Egy és negyed évszázados a Technológia 
Könyvtára, 

• a Magyar Műszaki Értelmiség Napja rendezvény-
sorozat keretében az „In Memoriam Bánki Donát” 
kiállítás a Parlamentben, 

• a Bánki Donát Jubileumi Díj, 

• Ezeket egészítik ki a folyamatosan fejlődő tehet-
séggondozási- és szakkollégiumi programok, a fo-
gyatékosakat segítő megoldások stb. 

Az Óbudai Egyetem korszerű informatikai infrastruktúrá-
val rendelkezik. Az egységes tanulmányi rendszer 
(NEPTUN), a könyvtári (ALEPH), a gazdasági (TÜSZ), a 
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levelezési rendszer, az oktatást támogató célrendszerek, 
és ezek üzembiztonsága magas színvonalú. 
A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 
Karon erős informatikai alapokra épülő, a gazdasági élet 
számos területén keresett, igen népszerű gépész, had és 
biztonságtechnikai, mechatronikai mérnök, valamint 
szakoktató képzés zajlik. A kiemelkedő képességű hall-
gatók ismereteiket a biztonságtechnikai és a mechatroni-
kai mesterszakon fejleszthetik tovább. 
A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar a villamosmérnöki 
alapképzésben, nappali levelező és távoktatási formában 
áll a hallgatók rendelkezésére. A gazdaság ezen a 
szakterületen is visszaigazolja a képzés színvonalát, a 
végzett hallgatók sikeresek és keresettek. Az alapkép-
zésben részt vevők tudásukat hamarosan az akkreditá-
lás alatt álló villamosmérnöki mesterszak keretei között 
bővíthetik. 
A Keleti Károly Gazdasági Kar a gazdálkodás és me-
nedzsment, a kereskedelmi és marketing, továbbá a mű-
szaki menedzser szakokon folytat alapképzést. A hall-
gatók a vállalkozási ismereteket a keresett vállalkozás-
fejlesztést mesterszakon bővíthetik. 
A Neumann János Informatikai Kar hangsúlyosan gya-
korlatorientált, mérnök-informatikus alapképzést nyújt. A 
diplomát szerzett hallgatók egyaránt elismertek és kere-
settek a hazai és nemzetközi munkaerő piacokon. Az itt 
folyó alapképzés felkészít a karon folyó kétéves mérnök-
informatikus mesterszakra, melynek sikeres elvégzése 
után az Alkalmazott Doktori Iskola a következő állomás. 
A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar ki-
váló orientálódási lehetőséget teremt a középiskolát vég-
zett diákok számára. Ők a könnyűipari mérnöki, ipari ter-
mék és formatervező mérnöki, valamint a környezetmér-

nöki alapszakok között választhatnak. A tehetséges hall-
gatók könnyűipari mesterszakon képezhetik magukat to-
vább. 
Az alapképzési szakokon diplomát szerzett és a tanári 
hivatás iránt elkötelezett mérnökök és közgazdászok a 
Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ gondozásá-
ban a mérnöktanári mesterszak elvégzését követően 
kaphatnak diplomát. 

 
______________________________________________   
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MMiinnőőssééggüüggyyii  eesszzkköözzöökk  aallkkaallmmaazzáássaa  aa  tteerrvveezzééss  ééss  aa  tteerrvveezzéésssseell  öösssszzeeffüüggggőő  aaddaattbbáázziissookk  
tteerrüülleettéénn  

KKoocczzoorr  ZZoollttáánn  ––  NNéémmeetthhnnéé  EErrddőőddii  KKaattaalliinn  ––  KKeerrttéésszz  ZZoollttáánn  ––  GGöönnddöörr  VVeerraa  
 
1. Probléma felvetése 
Mind a terméktervezés, mind az anyagkutatás kifinomult, 
szabványosuló folyamatok eredménye. Amennyiben az 
anyagkutatás és a konstrukciós tervezés nem egyetlen 
projekt két eleme, akkor a két folyamat kapcsolata sajá-
tos gyakorlati, működésszabályozási kérdéseket vet fel. 
Az anyagkutatások (ezen belül is pl. az erősített szerke-
zetek tervezése és fejlesztése) fontosabb fázisai között 
megjelenik 
- a kölcsönhatásokra vonatkozó alapötletek felhaszná-

lása, 
- a kísérlettervezés, 
- a kísérletek kivitelezése és az eredmények elemző 

feldolgozása, ezen belül a jelentős tulajdonságjel-
lemzők, esetleg kapcsolatok azonosítása, 

- végül a kutatási eredmények publikálása, az innová-
ciós felhasználásra való egységes közzététel. 

A kutatás eredményeinek innovatív menedzselése álta-
lában kevésbé műszaki ismereteket igényel, de a korábbi 
folyamatlépések valódi sikerességét mégis ez fogja 
meghatározni. Ezért a kutatási eredmények lezárása, a 
közzétehető információk és azok formája meghatározó 
lehet a hasznosulás szempontjából. 
A műszaki konstrukciók terméktervezésének (számunkra 
fontos) tartalmi fázisai között azokat célszerű vizsgálni, 

ahol a kutatásból származó anyagjellemzőket felhasz-
náljuk. 
Ezek közül ki kell emelnünk a megoldási alternatívák 
változatainak összegyűjtését, melyet elsősorban a kez-
deti konstrukciós igények határoznak meg, de a konst-
ruktőr fejében lévő anyagtulajdonságok is meghatáro-
zóak, mivel a lehetőségek egyes megoldásokat előtérbe 
hoznak, másokat kizárnak. Gyakori, hogy más elven mű-
ködő megoldásokra való áttérésre a tervezési projekt 
elvárásai miatt nem marad lehetőség. 
A műszaki, esztétikai tervezés folyamatában a felhasz-
nált anyagokkal szemben meghatározható elvárások 
paraméterek meghatározását jelentik. Ezek a 
felhasználás során kialakult igénybevételek modellezé-
séből és a méretezési elvek alapján meghatározott biz-
tonságok alapján adhatók meg. Az elvárt tulajdonsá-
gokra egyoldali vagy kétoldali (tűrés) elfogadási határo-
kat fogalmaz meg a tervező. 
A tervek jóváhagyási és a termék használati fázisában 
ezek az elvárások nemcsak pontosodnak, de az elvárá-
sok súlyozása, és a jellemzők időfüggő, környezetfüggő, 
stb. statisztikai sajátosságaiból következtethető értékei is 
megfogalmazódhatnak. 
Az 11..  áábbrráánn a két folyamat, az anyagkutatási és az anya-
got felhasználó terméktervezési folyamat kapcsolódási 
pontjai láthatóak. A legkevésbé a két folyamat kapcsoló-
dása, az ezen a területen alkalmazható megoldásstan-
dardok tisztázottak. 
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11..  áábbrraa  AAzz  aannyyaaggkkuuttaattáássii  ééss  tteerrmméékktteerrvveezzééssii  ffoollyyaammaattookk  öösssszzeeffüüggggééssee

 
E cikkben egy módszertani megoldáskultúrának a fej-
lesztését megkísérlő kutatásból származó eredmények 
kerülnek ismertetésre. 
2. A két folyamat információátadásának modellje 
A tervező az elvárásokat a termék teljes életciklusa 
alapján határozza meg. Ennek alapján választja ki az 

alapanyagokat. Ehhez az anyagkutatási eredményeket 
használja fel. Az anyagkutatók a kifejlesztett anyag elő-
állítását különböző beállítások mellett vizsgálják. Ered-
ményeiket a beállítások függvényében kapott anyagjel-
lemzők formájában publikálják. Az eredmények felhasz-
nálásához szervezett információgyűjtés szükséges. 
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A szerkezeti anyag módosítható bemeneti jellemzőihez 
gyakran egymással ellentmondó funkcióteljesítés-válto-
zás lép fel. A tervezők elvárása, hogy a megfogalmazott 
(esetenként ellentmondó) elvárásokra a legjobb ajánlatot 
kapják az anyagok vonatkozásában. Ez a bemeneti vál-
tozók ideális szintjének meghatározásával egy kompro-
misszum-optimum meghatározásával történhet.  
E megközelítések akkor hasznosak, ha a bemenetek 
módosíthatóak, és a kimeneteken (lehetőleg a kutatási 
kísérletekből) ismert vagy felmérhető a hatásuk, így a 
korrelációs elemzés megfelelő információt nyújt. 
3. Kompromisszumkeresés 
A kompromisszum optimum meghatározását támogató 
matematikai módszerek az elmúlt évtizedekben több 
irányban fejlődtek. A megoldások közül a funkcióteljesí-
tési szintek értékelésének szubjektív elvű súlyozását 
megjelenítő, valamint egy összetettebb megoldást is-
mertetünk, megkísérelve a módszertan matematikai jel-
lemzőire vonatkozó elvárások körvonalazását. 
E megközelítések akkor hasznosak, ha a bemenetek 
módosíthatóak, és a kimeneteken ismert vagy felmérhető 
a hatásuk (a korrelációs elemzés megfelelő információt 
nyújt). A bemeneti paraméter változtatása az egyik jel-
lemzőt javíthatja, a másikat ronthatja, ezért a megfelelő 
súlyozások szerint köztes megoldás keresése indokolt. 
Nevezzük a módszereket kompromisszumfüggvénynek. 
Tegyük fel, hogy a bemenet(ek) elvileg folytonosan mó-
dosítható(k) ezért ( pl. kis rétegszám esetén a rétegszám 
nem tartozik a feltételrendszerhez). A modell a bemeneti 
a paraméterek következményeit együttesen kezeli 
(22..  áábbrraa). 
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22..  áábbrraa  AA  kkoommpprroommiisssszzuummkkeerreessééss  eellvvee 

Az optimalizációs technikának egyszerre kell figyelembe 
vennie a megfelelő súlyozást és a bemenet mentén mu-
tatkozó funkcióteljesülés megváltozását. Ennek alapján 
kell kijelölnie a bemeneti paraméter optimumát.  
Lépései: 

1. Meg kell határozni az egyes minőségi (kimeneti) 
jellemzők kapcsolatát a bemeneti változóval 
(anyagkutatási tevékenység). 

2. Valamennyi minőségi jellemzőhöz a vevői elvárá-
sok szerint határszinteket kell illeszteni (konst-
ruktőri tevékenység). 

3. Meg kell határozni egy olyan célfüggvényt (kívá-
natossági-függvényt), mely arra hivatott, hogy a 
különböző fizikai, kémiai, gazdasági, használati, 
esetleg esztétikai elvárásokat összehasonlítani, 
ezért egységes értéket (pl. 0 és 1 között) kell fel-
vennie, s értékeinek a funkcióteljesülés szintjét 
kell leképeznie. A függvény kiválasztásánál te-
kintettel kell lenni a határként, vagy célként meg-
adott értékekre (célérték). 
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4. A célfüggvényeknek a bemeneti jellemzővel való 
kapcsolatát integráló leképezést kell létrehozni, 
mely a bemeneti függvényében az egységes 
szinten meghatározott célfüggvényekből építkezik. 

5. A bemeneti jellemző optimális szintjét hagyomá-
nyos egyváltozós optimumkereséssel végezzük 
(több bemeneti változó esetén ez a művelet több-
változós határérték meghatározássá válik). 

Lehetséges módszerek 
A termékekben megjelenő tulajdonságok súlyozási tech-
nikája legtöbbször nem objektivizálható teljes mértékben. 
Ennek legfőbb oka, hogy a súlyozás a jellemző fontos-
ságával áll összefüggésben, s a fontosság nehezen ítél-
hető meg. (33..  áábbrraa) Ennél a problémakörnél a minőség-
ügyi eszköztár elemiből kölcsönözhet a tervezési mód-
szertan megfelelőeket. 
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33..  áábbrraa  GGyyaakkoorrllaattii  ppééllddaa  eeggyy  tteerrmméékk  vvaarriiáállhhaattóó  

jjeelllleemmzzőőiirree  ééss  aazz  eellvváárráássookkrraa  
A célfüggvény (kívánatossági-függvényt) egységes érté-
ket könnyen azonosíthatjuk egy arányképzéssel, mely a 
funkció elvárt szintjét egységnek veszi, s az anyag elvá-

rással szemben mutatott teljesülését számszerűsítjük 
(funkcióteljesülés foka) 

 
A funkcióteljesülés fokát minden elvárásra meg kell hatá-
rozni. Valamennyi funkciómegvalósulásnak megadható a 
súlya egy összetevővel (É - értékesülési tényező). A ka-
pott értékeket táblázatosan is meghatározhatjuk, több 
eltérő bemenet (variációs paraméter) esetén (44..  áábbrraa). 
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44..  áábbrraa  TTáábblláázzaattooss  aaddaattffeellvvéétteell  aa  ppoonnttoonnkkéénntt  iissmmeerrtt  

eerreeddmméénnyy  eesseettéérree  
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A „minél nagyobb, annál jobb” jellemzőkA „minél nagyobb, annál jobb” jellemzők
szempontjából a funkcióteljesítés foka:szempontjából a funkcióteljesítés foka:
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A funkcióteljesítés összességét az egyes értékesülések 
és funkcióteljesülési fokok szorzatával (súlyozott funkció-
teljesülés) számtani vagy mértani közepének maximu-
mára határozhatjuk meg. Amennyiben a variációs para-
méter mentén a jellemzők függvényalakban vannak meg-
adva, a problémát szélsőérték-számítással lehet megol-
dani ((55..  áábbrraa). 
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55..  áábbrraa  AAzz  eerreeddmméénnyyeekk  ééss  aazz  öösssszzeessíítteetttt  
ffuunnkkcciióótteelljjeessüüllééss  ggrraaffiikkuuss  éérrttéékkeeii  

A fentinél jobban használható megoldást ad a 
Harrington-féle kompromisszumelemzés. Ennél a cél-
függvény nem lineáris, hanem exponenciális. A transz-
formáció a kijelölt határértékhez viszonyítva kerül meg-
adásra. Ehhez az exponenciális függvények szempont-
jából jól hasznosuló paraméterekkel azonosítjuk a 
funkcióteljesülési szinteket. A di(x) - az egyes minőségi 
jellemzők igény-kielégítését kifejező függvény a módo-
sított paraméter függvényében. (Természetesen más-

hogy alakul a di(x) igény-kielégítési függvény, ha a mi-
nőségi jellemző egyoldali, mintha két oldalról tűrésezett 
határértékeknek kell megfelelnie.) 

d = 0 az igények kielégítése elvileg semmilyen 
szinten nem történik meg 

d = 0,37 az igények a határként megadott elvárásokat 
éppen teljesítik 

d1 = 0,63 az igények az elvárásokat az elvárásoknál 
„átlagos mértékben” túlteljesítik 

d = 0,8 az igények magas szintű kielégítése 
d1 = 1,00 az elvárás elvileg teljes (végtelen) kielégítése 

Az egyes függvények leképezése 
Az egy oldalról korlátos d-függvény képlete: 

)iy1b0b(e
i ed

⋅+−−=  

ahol di – az adott kívánatossági függvény értékei 
yi – az adott kimeneti jellemző értékei 

A két oldalról korlátos d-függvény Harrington által ja-
vasolt számítási módja: 

( ) in*
iy

i ed
−

=  

ahol ni a d-függvény alak paramétere. 
Az yi* adott kimeneti jellemző normalizált értékeinek 
meghatározásához szükséges összefüggés ebben az 
esetben 
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A gyakorlatban az alábbi eset mutatja be a módszer 
használhatóságát. A, B és C a kísérletezéssel meghatá-
rozott anyagjellemzők. Ezeket korrelációs függvénykap-
csolatban ismerjük a variált kísérleti faktorral. Az adott 
kapcsolattal és a tervezőtől kapott elvárásokkal mutat 
mintapéldát a 66..  áábbrraa. 
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D(x) - az optimalizálandó függvény, mely kompro-
misszumként tartalmazza az n db minőségi jellem-
ző érvényesülését, 

66..  áábbrraa  AAzz  aannyyaaggkkuuttaattááss  eerreeddmméénnyyeeii  eeggyy  vvaarriiáácciióóss  ppaarraamméétteerr  mmeennttéénn  

4. Alkalmazás 

ahol 

 

b-k és a ni a súlyozást végzi, kifejezve az anyagjellemző 
értékeinek fontosságát a tartományban. Technikailag a 
d-k szintjeihez illesztve határozhatjuk meg értéküket. 
A bemeneti jellemző optimális szintjét a célfüggvények 
geometriai közepének (kompromisszumfüggvény) maxi-
mumának megkeresésével találhatjuk meg. 

Dx d x d x d x d xn
n( ) ( ) ( ) ( ) ( )= ⋅ ⋅ ⋅⋅⋅1 2 3 , 

( )
minmax

minmaxi*
i yy

yyy2y
−

+−
=

 

 
Az eredményekből képzett célfüggvények (d-függvények) alapján az optimalizálandó jellemzők az alábbi ábrán láthatóak 
grafikusan (77..  áábbrraa). 
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77..  áábbrraa  AA  dd--ffüüggggvvéénnyyeekkbbőőll  kkiiaallaakkííttootttt  kkoommpprroommiisssszzuumm  

ffüüggggvvéénnyy  aa  tteerrvveezzééssii  ppaarraamméétteerr  ooppttiimmáálliiss  éérrttéékkéévveell  
A kapott módszer lehetővé teszi a kísérletekből származó 
jellemzők és a konstrukciót tervezők közti kommunikációt, 
az elvárások kompromisszumelvű teljesülését. Az irodalom 
által tárgyalt kompromisszumelemzések esetére olyan 
értékelési mechanizmust alakítunk ki, mely lehetőséget ad 
az adott környezetben használható legalkalmasabb 
módszer alkalmazására. 
A módszer a megfelelő standardizált kommunikációs keret-
ben jól gépesíthető, s válhat olyan elemző rendszer részé-
vé, mely vagy alternatívákat ad, vagy a legjobb módszert 
előzetesen kiválasztva végzi el az optimalizálást. 
5. Összefoglaló 
A kutatás egy újelvű adat-disszeminációra ad javaslatot, 
mely tudatossá, standardizálttá teszi az anyagkutatók és 
tervezők közötti kommunikációt, így az anyagkísérletekből 
származó jellemzők és a konstrukciós paraméterek közötti 
összhang, a kompromisszum-elvű optimalizálási módszer-
tan alkalmazásával eredményesen megvalósítható. A kom-

munikáció alapján a tervező gyorsan és költséghatékonyan 
képes az elvárások kompromisszumelvű legkedvezőbb 
kimenetét a termékparaméterekben megvalósítani. Az iro-
dalom által tárgyalt kompromisszumelemzések közül egy 
esetünkre jól használható értékelési módszert alkal-
maztunk. Az egyes módszerek a megfelelő standardizált 
kommunikációs keretben jól automatizálhatóak. 
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FFoollyyaammaattffeejjlleesszzttééss  DDMMAAIICC  eelljjáárráássssaall  
MMoollnnáárr  LLaajjooss  ––  DDrr..  DDrrééggeellyyii--KKiissss  ÁÁggoottaa  

  
Bevezetés 
A DMAIC sok területen használt problémamegoldó eljá-
rás a minőségirányítás és a folyamatfejlesztés területén. 
A használata gyakran összekapcsolódik a Hat Szigma 
módszer alkalmazásával. A DMAIC eljárás öt szakaszból 
épül fel: meghatározás (Define), mérés (Measure), elem-
zés (Analyze), fejlesztés (Improve) és ellenőrzés 
(Control). Nagy előnye a problémamegoldó eljárásnak, 
hogy viszonylagosan kevés eszközt kell használni a ja-
vítási folyamat során [1]. 
Cikkünkben egy szórakozató elektronikai berendezés 
javítási és hibakeresési folyamatának hatékonyságát 
vizsgáltuk meg és dokumentáltuk DMAIC módszerrel. A 
vizsgálatok és mérések során kiderült, hogy alacsony az 
első kísérletre megjavított termékek aránya (FTFR – First 
Time Fix Rate). A cél a 80%-os vagy ennél nagyobb 
FTFR arány elérése. 
A fejlesztési projekt bemutatása 
1. Meghatározás szakasza 
A vizsgálati adatbázisból kapott adatok elemzése ala-
csony FTFR arányt és nagy szórású, emelkedő számú 
többszöri javítási kísérletet mutat, amely pedig 
megnövekedett általános javítási költségeket eredmé-
nyez. Megemlítjük, hogy a közleményben a helyreállítás 
tágabb fogalma helyett a javítás fogalmát használjuk. 
Ennek megfelelően a javítás nemcsak a javítás tényle-
ges elvégzésére vonatkozik, hanem a hibafelkutatási, 
hibabehatárolási, javítási és ellenőrzési tevékenységekre 
is. Az FTFR jellemzőt először a bankok használták a jel-

záloghitelek kamatlábának rögzített értékben történő 
megállapítására, ha az ügyfél először fordult a bankhoz 
hitelért, majd ezt átvették a mobiltelefon-szolgáltatók is, 
hogy a telefonok működőképességének gyors helyreállí-
tását jellemezzék. A szórakoztató elektronikai berende-
zések esetében is célszerűnek bizonyult ennek a mutató-
nak az alkalmazása, mivel jól kapcsolódott a lean mana-
gement módszert alkalmazó gyártási folyamathoz. 
A létrehozott projekt célja: 

• kialakítani és megvalósítani egy Hibakeresési Tréning 
Tervet, amellyel fejleszteni tudjuk a technikusok hiba-
keresési képességét; 

• a 80%-os vagy ennél nagyobb FTFR érték elérése. 
A fenti célok megvalósítása esetén további haszonként 
megemlíthető, hogy az egyik, vevő által is figyelemmel 
kísért kulcsfolyamat indikátora az elvárt szint alá csök-
ken, ezzel még nagyobb vevői megelégedettséget is el-
értünk. Egy másik előny pedig az, hogy költségmegtaka-
rítás könyvelhető el. 
A tőkebefektetés megtérülési aránya (ROI) megmutatja, 
hogy a megszerzett pénzösszeg nagysága hogyan vi-
szonyul a befektetett pénzösszeg nagyságához. Az ok-
tatási anyagok kifejlesztése, oktatása és a járulékos 
anyagköltségek 5700 $-t tesznek ki. Az összes munka-
erő költsége megjavított egységenként 9,50 $. Figye-
lembe véve, hogy havonta 800 darab terméket javítunk, 
az első kéthavi költségmegtakarítás felülmúlja a befek-
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tetés összegét (ezt a két hónapot tekinthetjük ROI perió-
dusnak). 
2. Mérés szakasza 
A mérési szakaszban kétféle felmérést, elemzést vé-
geztünk el. Elsőként kérdőíves felmérés segítségével fel-
térképeztük a dolgozók tudását a hibajavítással kapcso-
latban. Másodsorban meghatároztuk az FTFR mutató-
számokat a vizsgálati adatbázis segítségével. 
A kérdőíves felmérés célja, hogy rávilágítson a hibake-
reső technikusok tudásbeli hiányosságainak a megisme-
résére, amelyek kiküszöbölése kulcsfontosságú a termé-
kek megfelelő javítása területén és ezen hiányosságok 
feltárása után összeállíthassunk egy olyan tréning anya-
got, ami célzottan és a leghatékonyabban segíti a dolgo-
zók termékismeretének fejlődését. 
Az FTFR egy százalékos mutatószám, mely megmutatja, 
hogy hány darab egység lesz „Megfelelt” vizsgálati 
eredményű az első javítási kísérlet (vagy ellenőrzővizs-
gálat) után. Az FTFR értékét a javítási folyamatban álta-
lában két tényező befolyásolja: a vizsgálati folyamat so-
rán használt mérőeszköz képessége (R&R) és a hibake-
reső és-javító technikus munkája. 
A mérőeszköz R&R vizsgálatának alkalmazásával az 
ellenőrző vizsgálati folyamatunk megismételhetővé és 
megbízhatóvá válik, ezért a mérőeszköz képességégé-
nek hatása az FTFR-re minimális. Tehát a hibakereső 
technikusok tudása és képessége nagymértékben meg-
határozza a javítási folyamat FTFR értékét. 
Az 11..  áábbrráánn a vizsgálati adatbázisból számított FTFR 
értéke látható az adott év 2. hetétől 23. hetéig. Erre az 
időszakra számított FTFR átlagértéke: 68,7%. Látható, 
hogy az értékek nagy szórást és csökkenő trendet mu-

tatnak. A vizsgált időszakban csak lefelé halad ez a mu-
tató, tehát a beavatkozás indokolt. 
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11..  áábbrraa  FFTTFFRR  éérrttéékkéénneekk  aallaakkuulláássaa  2244  hhéétt  ssoorráánn  aa  

tteesszzttaaddaattbbáázziiss  aallaappjjáánn  
3. Elemzés szakasza 
Az elemzés szakasz során a fejlesztés, beavatkozás 
előtti FTFR értékek gyakoriságát, eloszlását vizsgáltuk 
meg. A vizsgálandó jellemzőre (FTFR) vonatkozó előírt 
alsó tűréshatár értéke 70%, a felső tűréshatár pedig az 
ideális 100%. A vonatkozó folyamat képességvizsgálata 
a 22..  áábbrráánn figyelhető meg. Látható, hogy a meglevő 
FTFR értékek nem elégítik ki a követelményeket, az alsó 
tűréshatár alatti előfordulás valószínűsége közel 55% 
értéket tesz ki, amely elfogadhatatlan. Ez abból adódik, 
hogy a megfigyelések mintabeli átlaga 68,7%, tapaszta-
lati szórása pedig 8,8%; normális eloszlást feltételezve 
adódik, hogy a 70%-os értéknél kisebb FTFR érték elő-
fordulási valószínűsége közelítőleg 0,55, azaz 55%. A 
folyamatképesség ennek megfelelően irreálisan alacsony 
értékű. 

Magyar Minőség XX. évfolyam 11. szám 2011. november 18/62 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

gyar Minőség XX. évfolyam 11. szám 2011. november

9080706050

LSL

19/62 oldal

Process Data

Sample N 22
StDev(Overall) 9.70224

LSL 70
Target *
USL *
Sample Mean 68.6957

Overall Capability

Cpm *

Pp *
PPL -0.04
PPU *
Ppk -0.04

Observed Performance
PPM < LSL 590909.09
PPM > USL *
PPM Total 590909.09

Exp. Overall Performance
PPM < LSL 553470.27
PPM > USL *
PPM Total 553470.27

Process Capability of FTFR

  
22..  áábbrraa  FFoollyyaammaattkkééppeessssééggii  sszzáámmííttááss  aa  ffeejjlleesszzttééss  eellőőttttii  

FFTTFFRR  éérrttéékkeekkrree  MMiinniittaabb  1144  sszzooffttvveerrrreell  
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33..  áábbrraa  FFeejjlleesszzttééss  eellőőttttii  hhiibbaakkeerreessééssii  ddöönnttééssii  ffoollyyaammaatt  

A 33..  áábbrráánn a javítási folyamatra általánosságban jellemző 
hibakeresési és –javítási döntési folyamat látható. Cé-
lunk, hogy tréningek segítségével a kiemelten, piros ke-
retben megjelölt lépéseket (pl. vizuális hibakeresés) tá-
mogassuk, robosztusabbá tegyük. Ha ezeket a lépéseket 
fejlesztjük, akkor a hibakereső technikusok sokkal ma-
gabiztosabban és önállóbban képesek lesznek a beér-
kező hibás egységeket megjavítani. Kevesebb időt tölte-
nek majd el felesleges, nem hatékony hibakereséssel, 
ezáltal nő azon egységek száma, amit egy műszak alatt 
képesek lesznek megjavítani. 
A következő lépésben Ishikawa diagram segítéségével 
ábrázoljuk azokat az ok-okozati összefüggéseket, ame-
lyek az alacsony százalékos értékű hibakeresési ered-
ményeket okozzák (44..  áábbrraa). 
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Megvizsgálva a halszálka diagramot a következő fejlesz-
tési stratégiát határoztuk meg: 

• A zaj(oka)t (N1) tartsuk olyan alacsonyan, amennyire 
csak lehetséges. 

• A konstans (C1-C3) faktorok maradjanak változatlanok. 

• A változókat (X1-X9) pedig elemezzük tovább FMEA- 
(Hibamód- és hatáselemzés) módszerrel. Ennek 
eredményéből határozzunk meg egy akciótervet, 

melynek célja a potenciális hibák előfordulásának mi-
nimalizálása. 

4. Fejlesztési szakasz 
Az FMEA táblázat kiértékelése után az 11..  ttáábblláázzaattbbaann 
látható akciótervet, valamint az akciókhoz tartozó felelő-
söket és határidőket határoztuk meg. 

 
 Gyökér ok Akcióterv Felelős Határidő 

1 Hibakódok on-line értelmezési segéd-
letének hiánya 

Létrehozni és on-line módon hozzáférhetővé tenni egy 
hibakód értelmező dokumentumot. 

ZPA  
Test Mérnök Augusztus.08 

2 Teszt hibaüzenetek tréning programjá-
nak hiánya 

Tréninget nyújtani a Hibakereső Technikusoknak a 
hibakódok részletes jelentéséről  

ZPA  
Test Mérnök Szeptember.02

3 Magyar nyelvű tréninganyag hiánya Lefordítani az angol dokumentumokat magyarra TAR  
Termék Mérnök Augusztus.29 

4 Termék működési dokumentáció és 
tréning hiány 

Létrehozni egy tréning anyagot a termék elméleti 
működéséről 

ASM  
Hibakereső Mérnök Augusztus.29 

5 A technikusok többsége képzetlen az 
RF hibakeresés terén Tréninget tartani az RF hibakeresési eljárásokról TTE 

Hibakereső Mérnök Augusztus.05 

6 Elméleti GSM működési tréning hiány Kialakítani egy tréning anyagot a GSM elméleti 
működéséről 

TTE 
Hibakereső Mérnök Július.28 

7 A technikusok nem értik a GSM elméleti 
működését Tréninget tartani a GSM elméleti működéséről TTE 

Hibakereső Mérnök Augusztus.06 

8 Nem megfelelőek a meglévő munkauta-
sítások  

Átnézni a hibakeresési munkautasításokat és kiegészíteni 
az eljárásokat az on-line dokumentumokkal 

ASM  
Hibakereső Mérnök Szeptember.12

9 
A Hibakereső Technikusok nem teljesen 

képzettek, hogy termékspecifikus 
hibakeresést hajtsanak végre 

Hibakeresési tréninget tartani, hogy fejlesszük a 
termékspecifikus hibakeresés folyamatát 

ASM  
Hibakereső Mérnök Szeptember.23

10 Nincs eljárás és folyamat sem a tudás 
megosztására 

Gondoskodni valamilyen megoldásról, hogy a tapasztalat 
és a tudás megosztható legyen 

TTE 
Hibakereső Mérnök Július.30 

11 A tudásmegosztás tréningen útján A tréningek keretén belül hangsúlyozni a workshop-ok és 
technikai fórumok fontosságát 

TTE  
Hibakereső Mérnök Július.30 

  

11..  ttáábblláázzaatt  AAkkcciióótteerrvv  aa  ppootteenncciiáálliiss  hhiibbáákk  eellőőffoorrdduulláássáánnaakk  mmiinniimmaalliizzáássaa  éérrddeekkéébbeenn
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Az összes, FMEA-ban meghatározott akciópontot figye-
lembe vettük a Hibakeresési Tréning Anyag kidolgozása 
során. A tréninganyagok elkészítésére és oktatásának 
megtartására Gantt diagramot szerkesztettünk, hogy 
könnyen nyomon követhetőek legyenek a szükséges lé-
pések. A tréningek oktatását napi egy órában, heti 5 nap-
ban határoztuk meg. Ez összesen hat hetet vett igénybe. 
5. Ellenőrzés szakasza 
A hibakeresési tréning program befejezése után a javító-
soron élesben megvizsgáltuk újra a hibakeresési döntési 
folyamatot, hogy az oktatott tréninganyagok mennyire 
segítették elő a hibakeresés és-javítás folyamatát. 
Az 55..  áábbrráánn látható a fejlesztés utáni hibakeresési folya-
mat ábrája. Az összes pipával jelölt kulcsfontosságú 
lépés tökéletesítve lett a végrehajtott tréningterv által. 
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55..  áábbrraa  FFeejjlleesszzttééss  uuttáánnii  hhiibbaakkeerreessééssii  ddöönnttééssii  ffoollyyaammaatt  

A  66..  áábbrráánn a fejlesztési szakasz előtti és utáni időszak 
FTFR értékeit láthatjuk egészen a projekt lezárultáig, 
azaz 2009 első hetéig. Az adatok alakulásából elmond-
ható, hogy a megcélzott 80% -os FTFR értéket sikerült 
elérnünk, sőt meg is haladtuk. Az átlagérték 67%-ról 
87%-ra növekedett. A projekt eredeti célja 80%-os vagy 
ennél nagyobb FTFR elérése volt. A szórás 8,8%-ról 
3,75%-ra csökkent (77..  áábbrraa). 
A fejlesztés utáni folyamat FTFR értékei kielégítik a kö-
vetelményeket, az alsó tűréshatáron kívül esés valószí-
nűsége 2 ppm a Cpk-ból számítva és 0,17 ppm( parts per 
million) értéket tesz ki a Ppk-ból számítva, amely megfe-
lelő. A fejlesztés utáni folyamatképességi vizsgálatokból 
egyértelmű javulás látható (Cpk=1,544, Ppk=1,69) 
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66..  áábbrraa  FFeejjlleesszzttééss  eellőőttttii  ééss  uuttáánnii  FFTTFFRR  aallaakkuulláássaa  

Magyar Minőség XX. évfolyam 11. szám 2011. november 21/62 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

  
77..  áábbrraa  FFoollyyaammaattkkééppeessssééggii  sszzáámmííttááss  aa  ffeejjlleesszzttééss  uuttáánnii  

FFTTFFRR  éérrttéékkeekkrree  MMiinniittaabb  1144  sszzooffttvveerrrreell  
Az ellenőrzési fázis során be kell látni, hogy a javított 
folyamat szignifikánsan különbözik a Hibakeresési tré-
ning elvégzése előtti állapottól. E célból kétmintás t-pró-
bát végeztünk a két sokaság FTFR átlagértékeire. A 
vizsgálat nullhipotéziseként azt tekintettük, hogy: 
H0: µa = µb, azaz nincs szignifikáns különbség a két so-
kaság FTFR középértékei között. 
Az ellenhipotézis: H1: µa ≠ µb, vagyis az FTFR értékei 
között szignifikáns különbség van. 
Eredményként azt kaptuk, hogy a két minta átlaga (a 
fejlesztés előtti és utáni FTFR értékek átlaga) 95%-os 
szignifikancia-szinten különbözik egymástól. Mindezeket 
szemléltetve az egyedi értékek ábrázolása található a 
88..  áábbrráánn. 
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88..  áábbrraa  AA  ffeejjlleesszzttééss  eellőőttttii  ééss  ffeejjlleesszzttééss  uuttáánnii  FFTTFFRR  

éérrttéékkeekk  eeggyyeeddii  éérrttéékkeeii  
6. A szabályozási terv 
A projekt befejezéséig 2009. 1. hetéig az FTFR monito-
rozott értékei egyértelmű javulást mutattak. Célunk ezen 
állapot fenntartása és további tökéletesítése. A jövőbeni 
folyamat-szabályozásokat a hibakeresési mérnökök 
visszajelzései és a tesztadatbázis folyamatos monitoro-
zása alapján fogjuk elvégezni. 
A hibakereső mérnökök további feladata lesz bevezetni a 
szabályozási intézkedéseket és bármilyen szabályozat-
lan eltérés esetén azonnali vizsgálat végrehajtása, vala-
mint ezen események jelentése a fejlesztői csapat felé. 
Összefoglalás 
Elmondható, hogy az eredeti probléma felvetésre kidol-
gozott és végrehajtott projekt elérte a célját. A javító sor 
működése során tapasztalt hiányosságok nagy része 
fejlesztésre került. A minőségi mutatók a tervezett szintet 
elérték, sőt meg is haladták. A javító folyamat egyik leg-
fontosabb mutatója az FTFR a kezdeti 68%-ról 87%-ra 
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nőtt, azaz 100 beérkező hibás egységből a kezdeti 68 
helyett most már átlag 87 egység kerül javításra, első 
kísérletre. Ez a szignifikáns fejlődés elsősorban a haté-
kony probléma-felismerésnek és a tudásbeli hiányossá-
gok kiküszöbölésére létrehozott tréninganyagoknak, va-
lamint a hibakereső technikusok céltudatos munkájának 
tudható be. Jövőbeni célunk ezen állapot fenntartása és 
folyamatos javítása, valamint „Legjobb gyakorlatként - 
Best Practice” további javítócellákra való alkalmazása. 
________________________________________________________________________________________________  

A szerzők megköszönik Dr. Balogh Albertnek a közle-
mény elkészüléséhez nyújtott segítségét. 

  
Óbudai Egyetem 
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet 
Gépgyártástechnológiai Szakcsoport 
 

Minőségbiztosítási Szakmérnök és  
Minőségbiztosítási Szakember képzés 
Az Óbudai Egyetem BGK Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet szervezésében  

felsőfokú végzettségű szakemberek számára  
Minőségbiztosítási Szakmérnök és Minőségbiztosítási Szakember  képzést indítunk,  

minden év február hónapban 
 
• 480 órás önköltséges levelező képzés (4 féléves), 
• elvégzésével 

             MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZAKMÉRNÖK és   
             MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZAKEMBER 
diploma szerezhető, 

• az oktatás programjában az EOQ harmonizált 
minőségügyi szakember tanúsítási és - regisztrálási 
követelményeiket figyelembe veszi, és a minőségügyi 
gyakorlatot igazoló, sikeresen végzett hallgatóink 
kérhetik az EOQ Quality Systems Manager oklevelet 
vagy a TQM Manager regisztrációt és oklevelet. 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Óbudai Egyetem 
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
1081 Budapest, Népszínház u. 8. 
Tel .  666-5432; Fax: 666-5480 
(ügyintéző: Zelei Sándorné) 
 e-mail: zelei.sandorne@bgk.uni-obuda.hu 
Jelentkezési lap letölthető a képzés Internetes honlapjáról is: 

http://www.minosegoktatas.hu 
Érdeklődés, illetve jelentkezés esetén a képzés tájékoztatóját 

és tematikáját megküldjük! 

Irodalmi hivatkozások 

Köszönetnyilvánítás 

 

 

________________________________________________________________________________________________  



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

AAzz  éélleettttaarrttaamm  eelleemmzzéésseekk  aaddaattaaiinnaakk  ffeellhhaasszznnáálláássaa  aa  „„ggaarraanncciiaattaarrttaalléékk””  ppoonnttoossaabbbb  
mmeegghhaattáárroozzáássáárraa  

DDrr..  GGrreeggáásszz  TTiibboorr  ––  PPaattaakkii  MMáárrttaa  ––  MMoollnnáárr  AAlleexxaannddrraa  
 

1. Bevezető 
Cikkünkben az élettartammal kapcsolatba hozható in-
formációk minősítését, gyűjtését, felhasználását, vala-
mint azok garanciális feltételekhez és az árképzéshez 
való hasznosítását ismertetjük egy speciális bútortermék 
esetében. A kutatás alapja egy babzsákok gyártását, 
forgalmazását és karbantartását végző kisvállalkozásnál 
bevezetésre került egyszerű, de a szakmaterületen 
egyedülálló adatbázis, valamint az adataiból számítható 
élettartam jellemzők. Ezen számszerű jellemzők és a 
jelentős mennyiségű minőségi információk figyelésével a 
rendszer alkalmassá vált arra, hogy a garanciális időszak 
alatti gondozási igényt, a tipikus tönkremeneteli formákra 
való felkészülést segítse. Pontosabban vizsgálhatóvá, 
kalkulálhatóvá vált az új termékek árába való garanciára 
elkülönített díj kérdése, valamint az egy időszakra eső 
garanciális események mennyisége, anyagi és más 
erőforrásokat igénylő tervezése. A termékek életciklusát 
figyelő adatbázis, valamint annak alkalmassá tétele, 
hogy a kinyerhető adatok élettartam jellemzők meghatá-
rozására felhasználhatók legyenek, egy egyetemi záró 
dolgozat eredményeként tekinthető és a vállalkozásban 
már alkalmazásban van. 
2. Az elemzés tárgyának felépítése és jellemzői 
A termék kialakítása 
Az ilyen fotelek számtalan formai megoldással nyerhet-
nek alakot, amit a terméket fejlesztők fantáziája ki is 
használ. A gyártástechnológia, az élettartam elemzések 
megállapításai, valamint a javítási eljárások tapasztalatai 

szerint alapvetően négy formát célszerű elkülöníteni az 
11..  áábbrraa szerinti képsorozat alapján: 

egyszerű 
hengeres 

belapított 
gömb kúp 

bonyolultabb 
formájú 

szögletes 

11..  áábbrraa  AA  ffootteelleekk  kkiivviitteellee  
A hosszú távú tartósságot biztosító, és nagyobb igény-
bevételeket is elviselni képes jobb minőséget adó bab-
zsák-fotel általánosan három fő részből tevődik össze: 
• külső textúrát, színt és alaki megjelenést meghatá-

rozó textilhuzat, 
• töltelék biztonságos megtartását és a külső rész 

könnyű lefejthetőségét is biztosító belső textilhuzat,  
• valamint a töltelék, amely a bútor tartását adja üresen 

és a felhasználó testsúlya alatt egyaránt. 
A külső huzat vászonból, vagy bútorszövetből készül, 
cipzárral nyithatóan. A belső huzat natúr színű molinó 
szövet. A töltet anyaga habosított polisztirol gyöngy. 
Amennyiben a termékre használat közben ható igénybe-
vételeket tekintjük, megállapítható, hogy olyan speciális 
bútortermékről van szó, amely ülőbútornak túl amorf, így 
a székekre-fotelekre jellemző hagyományos igénybevé-
telek elhanyagolhatóak, vagy nem is értelmezhetőek, la-
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kástextilre viszont szinte soha nem jelentkező, speciális 
koptató, varratokat feszítő és membrán feszültségi álla-
potot eredményező statikus és dinamikus hatások jelen-
nek meg rajta. 
A tönkremenetelek formái a terméknél 
A termék részeinek jellegzetes tönkremeneteli formái 
ismerhetők fel az adatbázis alapján. 
Töltet: A használat során sűrűbb, kisebb golyókká tömö-
rödik. Nem porlik, nem laposodik, csak veszít a térfoga-
tából, így nem jellemző a tönkremenetele. 
Külső huzat: A vásznaknál a színvesztés és a kopás a 
legnagyobb probléma, a tartósabb bútorszöveteknél, pe-
dig a pillingesedés vagy a kasírozás hibája mutatható ki. 
A helyi kopásokat átszakadás követheti, amennyiben a 
terméket nem juttatják el időben javításra. A rendeltetés-
szerű használattól függetlennek tekinthető tipikus sérülé-
sek a házi kedvencek okozta tépések, szakadások is 
gyakran előfordulnak. 
Belső huzat: A cipzár időnként végérvényesen és javít-
hatatlanul szétnyílik a használat során. A másik jelenség, 
hogy széthasad az anyag a beleüléskor jelentős dinami-
kus („felfújó”) hatás miatt. A töltet gyártásából -és pl. téli 
szállításoknál kondenzációból- eredő hiba a belső huzat 
helyi penészedése. 
Jelentősen megnő a tönkremenetel esélye, ha a két hu-
zat nem illeszkedik egymáshoz tökéletesen, ebben az e-
setben begyűrődhet, vagy bizonyos pontokon feszülhet, 
megnövelve ezzel a helyi kopás majd a kiszakadás esé-
lyét. 
Szögletes foteleknél a csúcsokon nagy a kopás, míg a 
közti szögletekben nagy a varrat feszülése, és a támlák 
mozgatásakor elszakadhat. Az ülőfelület és a kartámla 

találkozásánál szintén nagy vonalerő hat a szögletben 
lévő varrásra, így itt szakad el a legkönnyebben. 
3. Élettartam jellemzők és értékelésük a terméknél 
Az élettartammal összefüggő vizsgálati eljárások a ter-
méknél 
Az emberi testsúlynak az amorf alakra ható viszonylag 
nagy igénybevétel eredménye, hogy az élettartammal 
összefüggésbe hozható, lakástextíliák vizsgálatára al-
kalmas szilárdsági és kopási, valamint az ülőbútorok mi-
nősítésére alkalmazandó anyag- és termékszilárdsági, 
illetve felületi vizsgálatok a kész termékeken gyakorlati-
lag használhatatlanok. Az alapanyagok kiválasztására és 
minősítésére még természetesen alkalmasak (pl. alap 
szilárdsági, kopásállósági vizsgálatok), de a késztermék 
valóságos élettartamával már csak gyengén korreláló 
eredményeket adnak. 
A kutatás viszont olyan jelentős termékmennyiséget kí-
sér az életútján, hogy az élettartam információkat, a kö-
telező garanciális felülvizsgálatok és javítások tapaszta-
latainak számszerűsített és minőségi adatait a terve-
zésre és a gyártásra egyaránt jól fel lehet használni. Az 
élettartam vizsgálatok tehát a valós igénybevételek valós 
idejű (tehát nem gyorsított) vizsgálataként tekinthetők. 
Az életciklust végigkísérő adatbázis tartalma 
A több mint 10 éve működő vállalkozás több ezres nagy-
ságrendben értékesített termékeket, amelyekről bár más 
adathordozón, de a felsorolás szerinti információk 
visszakereshetők: termék típusa, anyaga, huzat színál-
lása, megrendelés dátuma, átvétel dátuma, garanciális 
és későbbi átnézéseket és utántöltések időpontjai, töl-
tésmennyiségek, javítások időpontjai, javítás esetén a 
hiba jellege és keletkezésének körülményei. 
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4. Az élettartam jellemzők felhasználása a garancia 
tervezésében 
Vizsgálatainkhoz az adatbázisból az üzembe helyezéstől 
a meghibásodás jelzéséig eltelt naptári időtartamokat 
vettük elemzés alá. Ezek alapján becsült kiesési rátát 
számítottunk az alábbi összefüggések szerint 
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Az eredményeket az alábbi diagramon ábrázoljuk, mely-
nek vízszintes tengelyén az életkort jelöljük éves bontás-
ban, a függőleges tengelyen pedig a kiesési ráta becsült 
értékeit. Az így kapott ponthalmaz közé egy közelítő gör-
bét húzva megállapíthatjuk, hogy a termékek élettartama 
során milyen szakaszok mutatkoznak a kiesési hajlandó-
ság jellege tekintetében (22..  áábbrraa). 

 
22..  áábbrraa  AA  kkiieessééssii  rrááttaa  aallaakkuulláássaa  aazz  éélleettkkoorr  eellőőrree  

hhaallaaddttáávvaall  

A fenti tapasztalati görbén látható, hogy eleinte a kiesé-
sek üteme nagyon alacsony, és az elhanyagolható mér-
tékű növekedéstől eltekintve a véletlenszerű kieséstől 
nem tér el szignifikánsan. Csak az ötödik év körül kezd el 
emelkedni a kiesési ráta mutatva egy másik, az örege-
désre visszavezethető karaktert. Ennek vélhető oka az, 
hogy sok tényező hat a fotelek anyagaira és a varrá-
sokra. Ezek egy része kumulálódó károsodás, de már 
jelentkezik a kölcsönhatások befolyása is. Így az egyik 
romlása maga után vonhatja a többi gyengülését (pl. a 
töltet tömörödése miatt a nagyobb súrlódásnak kitett 
belső huzatnál a kopás, vagy a gyűrődések fokozott él-
koptató hatása, stb. alakul ki), így az idő előre haladtával 
általánosan megnő a meghibásodás esélye. 
Mivel a Weibull-eloszlás jól alkalmazható a komplex 
tönkremenetelek statisztikájának az ábrázolására, ezért 
célszerű a Weibull-féle élettartamháló alkalmazása. A 
vízszintes tengelye logaritmikus osztású, a használatba-
vételtől eltelt időt mutatja években. A függőleges tenge-
lyen a kiesési eloszlásfüggvény (vagyis az adott időpon-
tig meghibásodott termékek számának, esetünkben szá-
zalékának) transzformált értékét ábrázoljuk. A károsodá-
sok a használatbavételkor már képesek kialakulni, így az 
elemzések is a 2 paraméteres Weibull-eloszlást és 
összefüggéseit vették figyelembe (33..  áábbrraa). 
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33..  áábbrraa  AAzz  éélleettttaarrttaamm--aaddaattaaiinnkk  áábbrráázzoolláássaa  WWeeiibbuullll  ––  

hháállóónn  
Az alakparaméter „b” meghatározása: 
Láthatjuk, hogy a pontok közé két egyenes szakaszt is 
illeszthetünk. Az első szakaszban (I.) b értéke 1,1 körüli, 
ami azt jelenti, hogy ebben a szakaszban az adatok kö-
zel exponenciális eloszlásúak, a meghibásodásokig eltelt 
időtartam megközelítőleg véletlenszerűen, az életkortól 
függetlenül alakul. Az 5. év körül elkezd nőni a tönkre-
menetelek észlelt gyakorisága, amely szakaszban (II.) a 

b=2,2. Ebben az időszakban a meghibásodások egyre 
gyakrabban fordulnak elő, a termék az öregedő sza-
kaszba lépett. Ennek egyik oka az, hogy a jellemzők 
egyre előrehaladottabb károsodást képesek okozni és 
számolni kell a szinergikus egymásra hatások jelensé-
gének kialakulásával is az alapanyagok kopó, vagy poli-
merként öregedő anyagjellemzői mellett. (Pl. a külső hu-
zat egyre kisebb nyúlása esetén az már nem működik 
együtt tökéletesen a belső huzattal, így annál is megnő a 
meghibásodás esélye.) 
A jellemző élettartam „T” meghatározása: 
Ahol a közelítő egyenes metszi a szaggatott jelző vona-
lat, a vízszintes tengelyre levetítve megkapjuk a várható 
„jellemző élettartamot”, ami esetünkben kb. 31 év. A 
meghibásodások gyakoribbá válása (a két becsült sza-
kasz metszéspontja) is meghaladja a garanciaként vállalt 
4 évet, valamint a 4 évhez tartozó becsült meghibáso-
dási valószínűség is maximum 2%-körül van, így a vál-
lalkozás vezetőinek érzése is beigazolódott, hogy a ga-
ranciális kötelezettségek nem jelentenek túlzott anyagi 
terhet. 
A külső huzat befolyása az élettartamra 
A többi kategóriára is elvégezve az elemzést a Weibull-
féle valószínűségi hálón megkapjuk a hozzájuk tartozó 
várható élettartamot. Ha ezt egy diagramon ábrázoljuk 
(44..  áábbrraa), megállapíthatjuk, hogy a kategória, vagyis a 
külső huzat anyaga mennyire befolyásolja az élettarta-
mot. 
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44..  áábbrraa::  KKüüllöönnbböözzőő  áárr--kkaatteeggóórriiáájjúú  tteerrmméékkeekk  „„TT””  ppaarraamméé--

tteerree  ((mmiivveell  aa  kküüllssőő  hhuuzzaatt  ddrráággáábbbb  ííggyy  aa  lleeggttööbbbbsszzöörr  ttaarrttóó--
ssaabbbb  iiss))  

A kategóriánként számított arányok megmutathatják, 
hogy mennyire kis mértékben függ a várható élettartam a 
huzat anyagától. Látható, hogy a kategóriák közti kü-
lönbség kb. 3%-ot jelent a várható élettartamban. 
 
A fotel formájának hatása az élettartamra 
Ugyanezen elemzéseket elvégeztük a forma alapján 
csoportosítva. Ekkor a kérdésünk az volt, hogy a szög-
leteket, több varratot adó forma szignifikánsan megnö-
veli-e a problémák mennyiségét csökkentve az általános 
élettartamot (55..  áábbrraa). 

 
55..  áábbrraa::  KKüüllöönnbböözzőő  ffoorrmmáájjúú,,  ddee  aazzoonnooss  kkaatteeggóórriiáábbaa  

ttaarrttoozzóó  tteerrmméékkeekk  vváárrhhaattóó  éélleettttaarrttaammaa  
A grafikonon láthatjuk, hogy a fotelek formája már jelen-
tősebb hatással van a várható élettartamra (T). Átlago-
san 4 év a különbség (16,7 %) a különböző formacso-
portba tartozó fotelek élettartama között. Az összefüg-
gést korábban már észrevették, de számolásokat jelen 
kutatásunkig nem végeztek. 
Az élettartamban a formai különbségek hatása és ki-
egyenlítésük 
Kezdetekben az árképzésnél még nem vették figyelembe 
a karbantartás tényleges költségeit. Később a szűkített 
önköltségre kalkulált 10% biztonsági tartalékra 1 % ún. 
„garanciatartalékot” tettek (GAR), ami elvileg fedezte a 
garanciális javítások költségét. A korábbi tapasztalatokra 
építve ugyanis a legrosszabb esetben is csak minden 
10-ik termék került vissza egy garanciális javítás igényé-
vel. 

l

Kutatásunk során azonban felfedezhető az összefüggés 
a forma és az élettartam viszonylatában, számszerűsít-

Magyar Minőség XX. évfolyam 11. szám 2011. november



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

hetjük a különböző formák tönkremeneteli arányának 
kapcsolatát. Ennek alapján módosíthatjuk a különböző 
formák biztonsági tartalékát (GARf). 
A kidolgozott módszer szerint a legalacsonyabb kiesési 
valószínűségű (hengeres) forma, vagyis alapforma 
kiesési valószínűségét alapnak véve Gfa a többi forma ki-
esési valószínűségét erre fajlagosítjuk. Ezt minden idő-
pontra (évre) elvégezzük, majd a formánként 10 értékből 
átlagot vonunk (M). Az alábbi számítással a táblázatban 
szereplő értékeket kapjuk: 

[ ]%
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⎝

⎛
∗=

G
G

MGARGAR
fa

f
faf  

Forma (f) 
A kiesési ráta hengeres 
formához viszonyított 

eltérése 
Garanciatartalék 

(GARf) 

Hengeres 100% 1,00% 
Lapított 
gömb 132% 1,32% 
Kúpos 140% 1,40% 
Szögletes 153% 1,53% 
A hengeres forma garanciatartaléka (GARfa) kiindulás-
ként meghagyható 1%-nak, mivel a gazdasági becslések 
szerint ez közel megfelelő, és jelenleg a piac nem visel-
ne el nagyobb tartalékot. A többi formának az árában a 
hengeres formához viszonyított kiesési valószínűség nö-
vekedésével számítva megemelt ártöbbletet számítunk 
fel, hogy a formai különbségek okozta javítási költségek 
fedezetét biztosítsuk. 

5. A garanciavállalás kockázati és gazdasági vo-
natkozásai 
A következőkben azt ellenőriztük kockázati alapon, hogy 
a garanciális javításokra költött összegeket vélhetően 
fedezik-e a most kalkulált garanciatartalékok biztosította 
árnövekmény. A termékek életkor adatait árkategórián-
ként feldolgozva megbecsülhetjük a termék adott idő-
pontig történő meghibásodásának valószínűségét. Ezt a 
valószínűséget és a veszteség értékét (vagyis a javítás 
költségeit) felhasználva kockázatbecslést végezhetünk. 
Vagyis elsőként kockázatot számítunk, amely egy adott 
árkategóriára számított tönkremeneteli valószínűség és a 
tapasztalatok szerinti garanciális javítások egységköltsé-
gének a szorzata. Az ehhez szükséges adatok a 66..  ééss  77..  
áábbrráánn látszanak éves felbontásban. 

 
66..  áábbrraa  AA  kküüllöönnbböözzőő  kkaatteeggóórriiáákk  ááttllaaggooss  jjaavvííttáássii  kkööllttssééggee  

[[FFtt]],,  aa  kkiieessééss  vveesszztteessééggee  ((VV))  
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77..  áábbrraa  AA  kküüllöönnbböözzőő  kkaatteeggóórriiáájjúú  ffootteelleekk  aaddootttt  éévviigg  ttöörrttéénnőő  

mmeegghhiibbáássooddáássáánnaakk  vvaallóósszzíínnűűssééggee  
A kockázatok tapasztalati meghatározása 
Ezen két tényező szorzatának, mint kockázatnak az ér-
tékeit a következő diagram tartalmazza. Ezt a kockázati 
értékeket irányadónak tekintjük és a későbbiekben ma-
ximálisan fellépő potenciális meghibásodási veszteség-
gel azonosítjuk. 
A garanciatartalék által nyújtott fedezet, mint kockázati 
határérték 
A kritikus érték -melyet a tapasztalati kockázati értékeink 
nem léphetnek túl- az előző fejezetben formánként meg-
állapított garanciatartalékok (pénzben kifejezett értéké-
nek) súlyozott átlaga lesz. A súlyozás a termékek rende-
lési gyakorisága alapján történik. Ezt minden árkategóri-
ára külön megállapítjuk. A kapott határérték a kritikus 
kockázati érték, melyet nem léphetünk túl. 
Számításaink akkor lesznek helytállóak, ha a tapasztalati 
meghibásodási valószínűség és költség adatokból szá-
mított kockázati értékek alatta maradnak a garanciatar-

talékból kalkulált és mintegy fedezetként megjelenő érté-
keknek. Ezen viszonyokat mutatja az alábbi ábra árkate-
góriánként. 
Megállapítható, hogy a határértékeket egyik árkategória 
kockázati értékei sem múlják felül, így a megállapított és 
az árba beépített garanciatartalék vélhetően fedezi a ga-
ranciális javítások várható költségeit (88..  áábbrraa). 

  
88..  áábbrraa  AA  kküüllöönnbböözzőő  kkaatteeggóórriiáákk  kkiieessééssii  kkoocckkáázzaattaa  [[FFtt]]  

6. Összegzés 
Munkánk egy egyszerű termék esetére vázolta fel az 
élettartam elemzés és megállapításainak felhasználását 
egy olyan területen, ahol a termék -és ez által a vállal-
kozás- sikerességét befolyásoló tényező lesz. Ez az 
értékelési rendszer két okból is hasznos. Egyrészt eddig 
semmilyen elemzést nem végeztek ebben a vállalkozás-
ban, így bevezetésével utat nyit a gyakorlatban is hasz-
nálható tudományos módszerek sikeres alkalmazásának. 
Másrészt az eredmények felhasználhatók a garanciális 
szolgáltatások további kalkulációinál, árképzéseknél, ami 
a versenytársaktól való megkülönböztetéssel a terméket 
magasabb minőségi szintre emeli. 
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MMéérrééssmmóóddsszzeerrttaannii  éérrttéékkeelléésseekk  ééss  aazz  eerreeddmméénnyyeekk  ffeellhhaasszznnáálláássaa  aa  DDPPRR  ffeellmméérrééssee  kkaappccssáánn  

DDrr..  KKoocczzoorr  ZZoollttáánn  ––  GGöönnddöörr  VVeerraa  
 

Absztrakt: A Diplomás pályakövető rendszer (DPR) fel-
méréseivel szerzett információk lehetőséget biztosítanak 
a munkaerő-piacra kikerülő diplomások beválásának 
felmérésére. Az egyes adatok alapján értékelni lehet a 
megvalósult kompetenciák rendszerét. A jellemző mun-
kaerő-piaci elvárásokat tekintve lehetőség nyílik az 
egyes intézményekben végzett hallgatók orientálására. 
Ennek eredményeként sikeres továbbtanulási és önfej-
lesztési támogatást nyújt a DPR a választ adó végzettek-
nek. A következtetések alapjául szolgálnak a végzettek 
kérdőíves megkeresésre adott válaszok. A válaszokat je-
lentősen befolyásolják az alkalmazott kérdezési technika 
és a válaszadásnál alkalmazott skálák. A tömeges adat-
feldolgozás során alkalmazott szűrések és az eltérések 
elemzése lehetővé teszi a skálák és válaszformák fej-
lesztését. 

Kulcsszavak: DPR, kérdőíves adatok feldolgozása, mé-
rési megbízhatóság, felnőttképzés, ALUMNI 
A fejlesztés keretrendszere 
A felmérési folyamat 
A hallgatói motiváció felmérés során információt gyűjt-
sünk arról, hogy aktív hallgatóink és miként tervezik 
jövőjüket. Ehhez kívánjuk a képzést és a jövőbeli kap-
csolattartást jobbá tenni. A végzett hallgatók felmérése 
során a jövőbeli terveken túl az elhelyezkedéssel kap-
csolatos információkat, illetve intézményük megítélését 
kívánjuk megismerni néhány év távlatában. A felmérés-
sel egyrészt szeretnénk támogatást adni a munkaerőpia-
con információt igénylő végzettjeinknek a döntéseik he-
lyes meghozásához, tudásszerzési lehetőségeikről, a 
szakmaterületi versenyhelyzeten belüli objektív helyze-

Öntapadó jegyzet
CSc, egyetemi docens, igazgató, Minőségirányítási Központ, Óbudai Egyetem

Öntapadó jegyzet
Tanársegéd, Óbudai Egyetem, Minőségirányítási Központ
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tükről, másrészt a válaszok alapján egyetemünk műkö-
dését is szeretnénk hatékonyan javítani. 
A jövőben a pályakövetési célú megkeresések a hallga-
tók számára éves gyakorisággal, a végzettek számára 
tágabb időközönként, de ugyancsak ciklikusan ismétlőd-
nek. A kapott eredmények alapján a válaszadók rend-
szeresen kapnak a helyzetükre vonatkozó információkat 
és híreket a munkaerő-piaci önismeretükhöz és a to-
vábbképzési lehetőségekről (11..  áábbrraa) [1] 
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11..  áábbrraa  AA  ffeellmméérréésseekk  iiddőőbbeellii  mmeeggoosszzlláássaa  

Az adatokat az oktatási folyamat szereplőitől beszerzett 
információk és független statisztikai adatok egészítik ki, 
lehetővé téve a megalapozott elemzést. 
A kidolgozott keretrendszer központi eleme egy kommu-
nikációs forma, melynek keretei között a végzetteket 
megkérdezzük a diploma megszerzésével és felhasznál-
hatóságával kapcsolatos véleményükről. A tájékoztatást 
egy erre a célra kidolgozandó webes hírlevél formájában 
valósítjuk meg, melynek címlistáját az intézmény tanul-
mányi rendszerének adatbázisából és a hallgatók fel-
használást engedélyező nyilatkozatai mellett hozzuk 
létre. 

A válaszadási részarányok és a reprezentativitás jellem-
zése 
A hallgatói motivációs felmérésben az intézménybe be-
iratkozott aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hall-
gatók vettek részt. A felmérésben érintett volt valamennyi 
évfolyam és tagozat hallgatója. A május hónapban vég-
zett felméréshez a hallgatók a Neptun rendszeren meg-
adott e-mail elérhetőségen keresztül kaptak értesítést. A 
válaszadáshoz egy on-line kérdőívhez kellett belépni. A 
felmérés lezárása előtt valamennyi hallgató figyelmeztető 
jelzést kapott a felmérés lezárására vonatkozóan, illetve 
visszajelzést kaptak az eddigi résztvevők a támogató 
közreműködésükért. A felmérés során 2011-ben 2756 
értékelhető válasz érkezett. A teljes hallgatói létszámra 
vetítve (9849 fő) ez 28%-os válaszadási arányt jelent, 
mely lényegesen meghaladja a tavalyi 19%-ot. 
A felmérés reprezentativitása a fajlagos mutatók és a 
későbbi megoszlások áttekintése alapján elfogadható 
mértékű. Az eredmények ennek alapján megalapozott 
következtetésekre elsősorban a nappali képzéssel kap-
csolatosan adnak lehetőséget. A felmérésben szereplő 
szegmentálási szempontok alapján vett csoportok ará-
nya statisztikailag nem tér el meghatározó módon az 
egyes rétegekből kapott válaszok arányától (22..  áábbrraa). 
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A végzett hallgatók megkereséseséhez már a felmérést 
megelőző években történt adatgyűjtés. A záróvizsga idő-
szakában elérhetőségüket és hozzájárulásukat kértük a 
későbbi megkereséshez. A pályakövetéshez a záróvizs-
gát tett hallgatókat e-mailes levéllel kerestük meg, mely-
ben egy on-line felmérésben való részvételre kértük őket. 
A 2011 májusában végzett felmérése során 513 fő, 
2008-ben és 2010-ben végzettek válaszadó adatait dol-
goztuk fel, mely az összes megkeresetthez (2613 fő) 
viszonyítva 19,6%-os válaszadási arányt jelent, mely lé-
nyegesen meghaladja a tavalyi 14,5%-ot. A munkaerő-
piacra való kikerülés miatt a válaszadási arány a vártnál 
alacsonyabb mértéket mutat. Az eredmények csak meg-
határozott szakok vonatkozásában tekinthetők repre-
zentatívnak. 
A fejlesztések során az eredmények alapján az elsődle-
ges célunk a válaszadási részarány javítása. Ebben a 
folyamatban az öntudatra ható jellemzőket próbáljuk mo-
tiválásra használni. Ennek alapján az egyes karok, ahol 
a hallgatók végeztek, versenyhelyzetbe kerülnek, a vég-
zettek pedig ALUMNI folyamatokat ösztönző jutalomban 
részesülnek. A visszajelzés magas minőségét az ered-
mények javítása érdekében hasznosítjuk. 
A felmérés haszonélvezőinek kiterjesztése 
A minőségbiztosított felmérési rendszerek fontos fázisa, 
hogy az adatgyűjtéssel kapcsolatban megtervezzük az 
információhasznosítás célját. Ehhez a folyamathoz cél-
szerű az érintettek kategorizálása, rangsorolása, végül 
egy szelekció, mely a rendelkezésre álló erőforrások 
alapján határozhatja meg a felmérési cél szerint legin-
kább hasznosítható elemzéseket, ebből a kérdezések 
tartalmát és formáját, valamint a minta jellegét. A terv 
kipróbálási fázisában gyakran szembesülhetünk azzal a 
ténnyel, hogy az így kialakult információs rendszer kis 

átalakításokkal is jelentős többlet értékeket teremt, ha az 
adatok más megközelítésével próbálkozunk. 
Mivel látható volt a DPR-rel kapcsolatos pályázási rend-
szerből, hogy mely információk finanszírozható a pályá-
zati pénzből, már a projekt eleje óta keressük azokat a 
kis energiát követelő, de viszonylag nagy hasznot jelentő 
területeket, mely a válaszadóknak is közvetlenül haszno-
sul. A rendszer fenntarthatóságát a válaszadók számára 
szóló személyes elemek kidolgozásával, a válaszadási 
részarány növelésével próbáljuk javítani. 
A DPR adatainak lehetséges felhasználóiként az alábbi 
szereplőket azonosítottuk: 

• társadalom, költségvetés, munkaerőpiac 
• felsőoktatás-politika 
• intézmény, a szolgáltatott termék (szakok tartalmi 

elemei), oktatási folyamat 
• az azonos szakot végzett hallgatók csoportja, 
• a válaszával a folyamatot támogató végzett. 

A fejlesztési területek és a felmérések tartalma közötti 
kapcsolati mátrix lehetővé teszi, hogy az egyes keresz-
teződési pontokban kijelöljük az akciószintű beavatkozá-
sokat. Ezek többnyire nem egyetlen, hanem néhány 
érintett szereplő szempontjából születik. A kormányzati 
döntések és az intézményi visszacsatolásokon kívül így 
egy harmadik szereplő is döntéseket hozhat az eredmé-
nyek alapján, a válaszadó is hasznosíthatja a felmérés 
eredményeit, biztosítva ezzel a válaszadás kritikus 
szintjét. 
A kormányzat a felsőoktatás valós eredményeit láthatja 
és az értelmiségi réteg tényadatait hasznosíthatja. Köz-
vetlenül azok a kérdések válnak kezelhetővé, melyek 
eldöntik a hallgatói létszámarányokat, a szakok meg-
oszlását. 

Magyar Minőség XX. évfolyam 11. szám 2011. november 34/62 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

Az intézmény a saját termékeit és folyamatait javíthatja a 
felmérések segítségével. A kérdések kidolgozásához 
megfogalmaztuk azokat a területeket, melyekre vonatko-
zóan a beavatkozások és a hasznos visszajelzések 
megszülethetnek. Az intézmény irányítási rendszere 
igényli az oktatási rendszer (BSc, MSc stb.) értékelését, 
a visszacsatolásokat. [2] A fejlesztés kiemelt célja, hogy 
a képzések a munkaerőpiac valós igényei szerinti módo-
sítása megvalósuljon. Ehhez a DPR valamennyi képzési 
formában a reprezentativitáshoz elegendő adat alapján 
folyamatos, egymásra épülő lekérdezési és szabályozási 
rendszert alakítunk ki. Ennek közvetlen eredményeként 
valamennyi szakon megjelenhet az oktatási szerkezet és 
a tananyag korszerűsítése. Ez a fejlesztés közvetetten 
segíti új szakok és szakirányok, új képzési formák kidol-
gozását is (long life learning) (33  áábbrraa). 
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33..  áábbrraa  AA  bbeeéérrkkeezzeetttt  iinnffoorrmmáácciióókk  tteerrvveezzeetttt  ffeellhhaasszznnáálláássaa  

aazz  iinnttéézzmméénnyyeenn  bbeellüüll  [[33]]  
A válaszadó a felmérés megfelelő kialakítása esetén tá-
jékozódhat a végzettségéből következő munkaerő piaci 
értékéről, annak beválásáról. Adatszerűen megismerheti 
a saját korosztályi versenytársaihoz képest felmérhető 
erősségit és gyengeségeit, mely almamáterének rá ér-

vényessé váló tudásátadásának sajátossága. Ennek 
alapján megtervezheti a saját karrierjét (reális kompeten-
cialátás) a továbbtanulását (hiánypótlások), s ezzel nö-
velhető a felmérés hatékonysága. 
Intézményünkben az évtizedek óta meglévő értékek 
fenntartása érdekében tudatos minőségfejlesztést vég-
zünk. Ehhez a folyamatok szabályozását biztosító ISO 
9001-es rendszerünk csak a fejlesztések lehetőségét 
biztosította. Ma már egy TQM szemléletű, a szervezeti 
kiválósági modell önértékeléseit gyakorló, a környezetre 
adaptált többkörös felméréssel támogatott minőségirá-
nyítási rendszert hasznosít az egyetem. Míg a belső kö-
rök felmérései évek óta szolgáltatják a szükséges infor-
mációkat, a diplomások beválás mérése a pályázati ke-
retek között újonnan került kialakításra. Megfogalmazott 
célként szerepelt, hogy az egységnyi mérés hatására 
elérhető hasznosulás, a beavatkozások többletértéke 
maximális legyen (44..  áábbrraa). 
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44..  áábbrraa  AA  rreennddsszzeerreess  ffeellmméérréésseekk  tteerrüülleetteeii  aa  hhaallllggaattóóii  
éélleettppáállyyaa  ssoorráánn  
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A fejlesztés tervezett iránya 
Felmérés a tudástöbbletre és elmaradásra 
A kérdések egy részét a hallgatóink relatív szakmai sike-
reire irányítottuk. Ezzel lehetőség nyílt az eddigi tapasz-
talataik szerinti szakmai sikerélményekről és sikertelen-
ségekről információt szerezni. Úgy terveztük, hogy a vá-
laszok ne az átlagos magyar felsőoktatási hiányosságok-
ról, hanem a munkaerőpiacon versenytársként megjele-
nő, más intézményben végzettekhez képesti tudásról ad-
janak visszajelzést. A teljes szakmai korosztályi metszet 
tudásához képest az egyes intézményekben végzettek 
tudáskülönbsége lehetővé teszi a kompetenciák szerinti 
munkavállalást, illetve a tudáspótlást. Ez a válaszadónak 
is esélyt ad a munkaerőpiaci pozíciójának javítására az-
által, hogy a felmérésből megfogalmazható, a személyes 
stratégiára információkat rejtő tartalmat a személyére 
szabottan kapja vissza ( 55..  áábbrraa) 
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Intézmény I II III …
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55..  áábbrraa  AAzz  eeggyyeess  iinnttéézzmméénnyyeekk  kkoommppeetteenncciiaa--eellttéérréésseeiinneekk  
sszzeemmlléélltteettééssee  ((aa  sszzíínneezzeetttt  mmeezzőőkk  hheellyyeetttt  aa  ffeellmméérrééss  ssoo--
rráánn  ááttllaaggéérrttéékkeekk  sszzeerreeppeellnneekk,,  mmeellyyeekk  sszziiggnniiffiikkáánnss  kküü--

llöönnbbssééggee  eesseettéénn  ddeeffiinniiáálljjuukk  aa  kküüllöönnbbssééggeett))  

A felnőttképzéssel kapcsolatos igények 
A végzettek számára megfogalmazott kérdéseink az 
egyes szakmai területeket határolta körül. A kapott vála-
szok alapján két területet jeleníthetünk meg, mint okot. 
Egyrészt a képzésre vonatkozó valós igények, másrészt 
a pillanatnyi tudásszint tükröződik vissza a válaszokban 
(66..  áábbrraa). 
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66..  áábbrraa  AA  vvééggzzeetttt  áállttaall  ffoonnttoossnnaakk  ttaarrttootttt  ffeellnnőőttttkkééppzzééss  
ttuuddáásseelleemmeeii  
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A poligonban jelölt értékek esetében az elvárt (igényelt) 
kompetenciák átlagosan magasabb szintje a teljesített-
hez képest jól megmagyarázható az igények természe-
tes túlértékelésével. Az egyes területek esetében lénye-
gesen eltérő szintek azonban kiinduló pontot jelentenek 
az oktatási folyamat fejlesztésére, illetve a felnőttképzés 
területeinek kijelölésére. A „szakterületi elméleti ismere-
tek” esetében az igények és a teljesítések szintje szinte 
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egybe esik, míg a „szakterületi, elmélyült gyakorlati isme-
retek” esetében a teljesítés jelentősen eltér az elvárá-
soktól. Ez utóbbira az oktatási folyamat fejlesztése, il-
letve a felnőttképzés tudatos kialakítás adhat megoldást. 
Az eredmények kiértékeléséhez az országosan vég-
zettek körének kompetenciaértékelése hiányzik jelenleg, 
melyet vagy az országos DPR adatokból szerzünk meg a 
jövőben, vagy saját felméréseket használunk végzettje-
ink támogatásához. Az eredmények bemenetként szol-
gálnak az intézményben kialakítás alatt lévő felnőtt-
oktatás terveihez. 
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77..  áábbrraa  AA  vvééggzzeetttt  áállttaall  iiggéénnyyeelltt  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  ffoorrmmáákk  

A kompetenciakülönbségek felmérésével valamennyi 
intézmény végzettje sikeresebb szakmai továbbfejlődés 
részese lehet, ha az ismertetett módszertan szerint kap 
visszajelzést. Az intézmény pedig a képzési területekkel, 
a képzés tartalmi és formai elemeivel bánhat megalapo-
zottabban. A képzési formák tipizálása, a moduláris 
rendszer kialakítása és a személyi igények megterve-

zése jelentős támogatást kap a felmérés eredményei 
alapján. Konkrét felmérést végeztünk arra vonatkozóan, 
hogy milyen képzési forma irányi igény jelenik meg ré-
szükről (77..  áábbrraa). 
A kérdezési technika modellje és kritikái 
A felmérés során alkalmazott módszertan szerint a vála-
szokat meghatározott skálán, számszerűsítve vesszük 
fel. Ezzel statisztikailag tudjuk a véleményeket feldol-
gozni. Emiatt válik fontossá a véleménymérő kérdések 
skáláinak és válaszformáinak fejlesztése. Az első intéz-
ményi felmérés után kapott adatok keltették fel bennünk, 
az ipari méréstechnika adatainak kiértékelőiben, hogy a 
mérés torzítása, a durva hibák megjelenése sok szem-
pontból hasonló kezelést tesz lehetővé. 
A megkérdezettek vélemény felmérése során kiemelke-
dő jelentőségű a verbális megközelítésű modellalkotás. 
Szubjektivitást idéz elő, hogy a kérdések mire vonatkoz-
nak. A kérdések tartalma elvárásként fontosnak jelzi a 
kérdéskört, ezért a válaszok a megfelelési szándék 
szintje szerint torzulnak. A kérdezés mikéntje, annak 
egyértelműsége, megfogalmazottsága szintén eltérése-
ket okoz az egyes máként értelmező válaszadók eseté-
ben. A célterületet a felhasználói szint stratégiai irányult-
ságát figyelembe véve célszerű kiválasztani. Ennek meg-
felelően jól értelmezhető egy felsőoktatási intézmény 
stratégiai területeihez kapcsolódó kérdéssor, mely az 
egyes fejlesztési területek sorrendjét jelölheti ki (88..  áábbrraa). 
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A 2010-es felmérés során valamennyi kérdéshez egyér-
telmű skála került, a skála szélső értékeinek definiálásával. 
A kérdések között megjelent egy kérdéscsoport, ahol a 
definíció negatív és pozitív határa megcserélve került 
megjelenítésre a kérdések mellett. A felmérési eredmé-
nyeknél felmerült a gyanú, hogy az egyik eltérő kérdés-
csoport skálahasználata során többen hibásan adtak 
véleményt. Mivel a felmérést hallgatók, illetve néhány éve 
végzett diplomások körében végeztük valószínűsíthető, 
hogy a baloldali értéktől a növekvő skálafokozatokat 
növekvő értékkel alkalmazták, ahogy az iskolai osztályza-
toknál megszokták.(99..  áábbrraa)[4] 

• A skála kihasználásának aránytalansága, a remélt 
mérési tartománylinearitás hiánya. 

• Az „érzéstől a papírig” megjelenő zajhatások, melyek 
a személy hozzáállásától, pillanatnyi helyzetétől füg-
gő mérési bizonytalanságot okozhat. 
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88..  áábbrraa  AA  mméérrééssii  hhaannggssúúllyyookk  mmeeggtteerrvveezzééssee  aazz  
iinnttéézzmméénnyyii  ssttrraattééggiiaa  ttüükkrréébbeenn  

A tavalyi évben végzett felmérés adatai alapján tapasz-
taltunk néhány, a mérés kiértékelése szempontjából kritikus 
jelenséget. 

• A skálarendszerrel összefüggő durva hibák és szűré-
si lehetőségük. 

−+ 

 
Felcserélt tengely (2010-es felmérés) 

 

− +

Pozitív irányba növekvő tengely (2011-es felmérés) 

Hibás skálaértelmezés 

  

99..  áábbrraa  PPééllddaa  aazz  eellttéérrőő  iirráánnyybbaann  mmeeggjjeelleenníítteetttt  sskkáálláárraa  
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A jelenség számszerűsített vizsgálatához korrelációs 
elemzést végeztünk. Feltételezésünk szerint a jelen-
legi/utolsó munkához kapcsolódó „Jövedelem, juttatások” 

részterület elégedettsége összefüggést mutat az átlagos 
havi nettó jövedelem mértékével (1100..  áábbrraa).
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Elégedettség a jelenlegi/utolsó munkájával ‐
JÖVEDELEM, JUTTATÁSOK

Skálafokozat [1‐5]
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Elégedettség a főállású munkájával ‐
JÖVEDELEM, JUTTATÁSOK

Skálafokozat [1‐4]

Telje
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Felcserélt tengely (2010-es felmérés)  
Pozitív irányba növekvő tengely (2011-es felmérés) 

  

1100..  áábbrraa  ÖÖsssszzeeffüüggggééss  eelleemmzzééss  aa  ffeellmméérrééssbbeenn  hhaasszznnáálltt  kkéérrddéésseekk  eerreeddmméénnyyeeii  kköözzöötttt
A skálán mért elégedettség és a folytonos jellemzőként 
megadott kereset között felvett összefüggés 95%-os 
megbízhatósági szinten szignifikánsnak bizonyult. Az 
összefüggés szerint a magasabb nettó keresettel egyre 
kevésbé lennének elégedettek a diplomás munkavállalók 
a 2010-es év adatai alapján. Ez az összefüggés arra 
utal, hogy a kérdés mellett rögzített skála használata je-
lentős válaszadó esetében hibás lehetett. Ezt igazolja a 
2011-es felmérés, ahol magasabb átlagkeresethez ma-
gasabb elégedettségi szintet azonosítottunk. 
A skálaintervallumok aránytalan kihasználása, a közép-
értékek torzítása 
A felmérések során megfigyelt jelenség vizuálisan úgy 
jellemezhető, hogy a skálaértékek fölött felvett gyakori-
ságokra egy normális eloszlás részleteként megjelenő 

görbe fektethető. Az eloszlás két oldalon csonkított, mely 
megfigyelésünk szerint döntő többségében a középérték 
jobbra tolódásával jelenik meg. A korábbi elégedettség 
értékelési felmérések alapján gyakran tapasztaltuk, hogy 
a normális eloszlás részlete az alábbi esetekben foko-
zatosan egyre inkább mutatják ezt az aránytalanságot: 

• súlyos, kötelező beavatkozásokat igénylő, gazdasági 
következményekkel járó véleményalkotás (a kö-
zépérték közel középen), 

• jelentős következmény nélkül járó elégedettség érté-
kelések (a középérték jobbra tolódik), 

• a fontosság skálán történő értékelése (a középérték 
jelentősen jobbra tolódik) (1111..  áábbrraa) 
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1111..  áábbrraa  „„HHooggyyaann  éérrttéékkeellii  eellééggeeddeettttsséégg  ééss  ffoonnttoossssáágg  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  aazz  iinnttéézzmméénnyybbeenn  ffoollyyóó  ookkttaattááss  eemmbbeerrii  
ttéénnyyeezzőőiitt??””kkéérrddééssrree  aaddootttt  vváállaasszzookk  eelloosszzlláássaa

Az utóbbi eset magyarázataként az általunk külön „ellen-
érték” nélkül felkínált igények magas szinten történő 
visszajelzését véljük megjelenni. 
Az attitűd befolyásoló hatása 
Az elégedettség mérések jellegzetes szubjektív vizsgá-
latok, ahol a feldolgozásnál minden esetben számolnunk 
kell az értékelő pillanatnyi hangulatának befolyásoló ha-
tásával. A kérdőíves véleménymérés során a szavakba 
öntött kérdéseken keresztül kíséreljük meg a felmérést, 
tudatos ráhangolást elvárva a válaszadótól. A kérdésfel-
tevések során alkalmazott szavak önmagukban is értel-
mezést igényelnek. Ez az értelmezés egyöntetűségét 
rontja, vagyis a mérés bizonytalanságát növeli. Eltérő 
helyzetek között ugyanaz a megkérdezett is más és más 
gondolati elemeket illeszt a kérdés mögé, illetve a kér-

déssel kapcsolatosan mindig más intuíciói születnek 
(1122..  áábbrraa). [5] 

Valós
vélemé

 
nyek

Tükrözött vélemény 
(válasz)

Vélemény

Skála Skála

Attitűd

sokaság

  

1122..  áábbrraa  AA  vvéélleemméénnyymméérrééss  ssaajjááttoossssáággaaii  
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Mivel a létrejövő zajok mind pozitív mind negatív irányba 
eltéríthetik a válaszadási eredményeket, a jelenséget 
általában a minta eloszlásának ingadozásnövekedése-
ként tapasztaljuk. A mérésügy bevált gyakorlatával, jó 
közelítéssel alkalmazható az a feltétel, hogy az inga-
doztató hatások korrelálatlanok. Ekkor az ingadozás mé-
rőszámaként alkalmazott szórásra a következő feltétele-
zést fogalmazhatjuk meg: 

222
teljes σσσ önmagáhozszemélyközöttszemélyek += képest  

Feltételezve, hogy ugyanannak a személynek egymás 
után többször feltehetnénk a kérdést anélkül, hogy  
• emlékezne a korábban adott válaszra és 
• a véleményét sem változtatná meg alapvetően és 
• a válaszadás gondolatmenetén újraértelmezve kell 

végighaladnia, 
a kapott eredmények ingadozásukban jelentkezik a vá-
laszadó személyének és a válaszadás helyzetének bi-
zonytalansági hatása. Nevezzük ezt a hatást attitűdnek, 
mely együtt áll 
•  a pillanatnyi hangulat, 
•  a hosszú távon kialakult, de legutolsó elemeiben sa-

játos módon megjelenő szolgáltatáselemekben, 
•  a kérdés feltevése kapcsán felvillanó másodlagos 

gondolatoknak, 
•  az előtte feltett kérdések során kiváltott ingerületek-

nek, stb. együtteséből. 
Az így kialakult ingadozás olyan tényező, melyre felmé-
résünk során valójában nem lennénk kíváncsiak. Szük-
ség lenne ezt megszűrni, hisz az az ingadozás melyre 
valóban kíváncsiak vagyunk nem a pillanatnyi adottsá-
gok ingadozásból, hanem az eltérő vevői összetételből, 
vagyis a vevői vélemények együtteséből adódik. 

A felmérés fejlesztendő területei 
Az általunk felvetett három felvetett problémával kap-
csolatosan nincsen általánosan üdvözítő megoldás, de a 
felmérés meghatározott, általunk értékelt területére vo-
natkozóan az eredmények megbízhatóságát javítani 
tudjuk. A megbízhatóság növelhető a durva mérési hibák 
kizárásával, a felméréssel kapott adatok torzításának és 
az ingadozást terhelő zajhatások csökkentésével. 
Skálaértelmezés 
A skálahasználatból eredő hibák megelőzésére érdemes 
az osztályozás során már megszokott skálaismeretet 
kihasználni és tiszteletben tartani, azaz a 1-es a rossz, 
növekedve (balról jobbra) az egyre jobb teljesítmény je-
lenik meg. A skálához rendelt számértékek a hibázást 
csökkenthetik. 
Érdemes ugyanakkor azt is figyelembe venni, hogy 
könnyen „visszaosztályozássá” válhat az értékelés -kü-
lönösen az aktív hallgatók értékelésénél- ha a megszo-
kott 1-5-ig skálát használjuk. Jó lehetőség erre, ha kibő-
vítjük skálát a pozitív értékelés irányában. A páros foko-
zató skála a semleges véleményalkotást is megelőzheti, 
ugyanis a középső érték nélküli skálával az inkább pozi-
tív, vagy inkább negatív vélemény valamelyike felé tör-
ténő állásfoglalásra kényszerül a válaszadó. 
 
A skálán megjelenő torzítások hatásának csökkentése  
Az értékelési skálán megjelenő torzítások problémaköré-
nek megoldására javaslatként referenciaértéket fogal-
mazhatunk meg a kitöltők számára, melyben egy előze-
tes „normaegyeztetést” írunk elő a kitöltőknek. A „nor-
maegyeztetés” során az alkalmazott skála meghatározott 
fokozatára egyértelmű referenciaszintet jelölünk ki. Pél-
dául előre rögzítjük, hogy 4-es szint a magyarországi 
felsőoktatásban jellemző átlagos teljesítményt jelöli. A 
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„normaegyeztetés” másik módja, amikor nemcsak 
egyetlen szintet, hanem a skála tartományainak meg-
adását referencia intervallumokat jelölünk ki. 
A referencia szintek helyes használatának értékeléséhez 
„hitelesítő” kérdéseket kell elhelyeznünk. Ezen hitelesítő 
kérdések legtöbbször számszerűsítéssel, vagy azokkal 
szoros összefüggésben jelennek meg, így tényeken ala-
pulnak. Célunk -elsősorban a fontossági kérdések hasz-
nálatánál-, hogy a skálán a vélemények középértéke mi-
nél inkább középre tolódjon és a kitöltő minél szélesebb 
köre legyen képes az alkalmazott „normaegyeztetés” 
megérteni. 
Zajhatások csökkentése 
A zajhatások csökkentéséhez az egyik legjelentősebb té-
nyezőjének, az attitűd ingadoztató hatásának mértékét 
indokolt meghatározni. Ennek érdekében tegyünk fel egy 
olyan kérdést, mely az attitűd azonosítására vonatkozik! 
Ez a véleményezettek szempontjából egyöntetűen meg-
ítélhető, „semleges” kérdés legyen a többi kérdésünkhöz 
képest, mely nem az értékelt területre vonatkozó közvet-
len véleményt méri fel. Feltételezésünk szerint az erre a 
kérdésre adott a válasz -mely nem a felmérés során érté-
kelt területtel kapcsolatosan értékel- alkalmas arra, hogy 
a beállítottságára vonatkozóan következtetést vonjuk le. 
A kapott válaszok ingadozását (amennyiben a válasz 
ként adható skálaosztályokat kellően egyértelműsítettük), 
mint a válaszadók pillanatnyi attitűdjét értékelhetjük. A 
kapott skálaértékek szórását meghatározva birtokába 
jutunk a megkérdezett minta „megismételhetőségi szórá-
sának” becsült értékének. 
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MMaatteemmaattiikkaaii  ssttaattiisszzttiikkaaii  mmóóddsszzeerreekk  jjeelleennttőőssééggee  aa  mmiinnőőssééggbbiizzttoossííttááss  ookkttaattáássáábbaann  

DDrr..  DDrrééggeellyyii--KKiissss  ÁÁggoottaa  ––  GGaallllaa  JJáánnoossnnéé  ––  TTóótthh  GGeeoorrggiinnaa  NNóórraa  
 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonság-
technikai Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán 
évente rendszeresen induló minőségbiztosítási szak-
mérnök/szakember továbbképzési szak elvégzése után a 
képzésben résztvevők alkalmassá válnak a mai korszerű 
követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendsze-
rek kiépítésére, működtetésére, irányítására és fejleszté-
sére. Tudásukat képesek a vállalati minőségügy minden 
területén használni, valamint a minőségtechnikák és me-
nedzsment módszerek ismeretében a vállalati minőség-
irányítási rendszert üzemeltetni és vezetni. A fenti ké-
pességek elsajátítása érdekében a megfelelő szemlélet 
kialakítása elengedhetetlen, amelynek fontos eleme a 
statisztikai gondolkodásmód kialakítása. 
Képzésünk sajátossága, hogy bár műszaki felsőoktatási 
intézményben folyik, lehetőség van arra, hogy nem mű-
szaki végzettségű hallgatók is elvégezzék. A hallgatóink 
20-30%-a humán vagy egészségügyi területen szerezte 
első diplomáját és jelenlegi munkahelyük is meglévő is-
mereteikhez kötődik. Fontosnak tartjuk, hogy a végzett 
szakemberek megértsék és értelmezzék a különböző 
statisztikai elemzéseket, valamint az egyszerűbb érté-
keléseket el tudják végezni.  
A képzésünkön a féléves óraszám, levelező tagozaton, a 
jóváhagyott tanterv alapján 120 óra, így a képzés összes 
óraszáma 480 óra. A tanterv kialakításakor fontos szem-
pont volt matematikai statisztikai ismeretek megalapo-
zása és alkalmazásának megismertetése a hallgatókkal, 
mivel egy részük nem rendelkezik előzetes ismeretekkel 
ebben a témában, így ennek tükrében építettük fel a 
tantervet, tantárgyi tematikákat.  Az alapozó matematikai 

statisztika két féléves kurzusán az alapvető fogalmakat 
(átlag, medián, szórás és terjedelem), eloszlásokat (bi-
nomiális, Poisson, normális) és egyszerű statisztikai pró-
bákat (egymintás és kétmintás t-próbák, chi-négyzet 
próba) oktatjuk egyszerű, gépipari példákon keresztül. A 
statisztikai terminológia biztos ismerete után jelennek 
meg a képzésben a minőségügyi statisztikai alkalmazá-
sok a különböző tárgyak keretében. A különböző statisz-
tikai módszerek átadása során kiemelt figyelmet fordí-
tunk mind az elméleti megalapozásra, mind a gyakorlat-
ból vett alkalmazások ismertetésére, illetve használatra. 
Sokak számára a statisztikai eszközök nagyon bonyolult 
matematikai számításokat jelentenek, azonban e mód-
szereket alkalmazzuk az egészen egyszerű minőség-
technikák esetében is. Az eredmények helyes értékelése 
során és esetleges hibáink mértékének figyelembevéte-
lével történő megalapozott döntéshozatalkor elenged-
hetetlen a statisztikai ismeretek magabiztos alkalma-
zása. 
A képzésünkben többféle, matematikai alkalmazásokat 
tartalmazó tantárgyunk van. A Kísérlettervezés című 
tantárgy oktatása során 18 órában a hallgatók példákon 
keresztül ismerhetik meg a statisztikai módszerek alkal-
mazásának egyik gyöngyszemét, és kedvet kaphatnak 
saját munkahelyükön gyártási folyamatokban történő 
alkalmazáshoz is. Az Ellenőrzéstechnika (2 féléves 
tárgy) keretében lehetőség van a mérési rendszerek 
vizsgálati és értékelési módszereinek valamint az átvételi 
ellenőrzés alkalmazási lehetőségeinek megismerésére. 
A Folyamatjavítás-fejlesztés tantárgy keretében egysze-
rű minőségtechnikák alkalmazása, például hisztogram 
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vagy Pareto-elemzés elkészítése során, illetve a vevői 
elégedettség mérés és értékelés elvégzésekor is sta-
tisztikai ismereteket alkalmazunk. A minőségszínvonal 
elemzés tárgy keretében komplex rendszerek vizsgálata, 
összehasonlítása alkalmával, statisztikai próbákkal kö-
vetkezetesség ellenőrzés történik. 
A Minőségszabályozás című tantárgy 3 féléven keresztül 
biztosít lehetőséget a hallgatók számára, hogy az ipar-
ban elterjedten alkalmazott SPC eszközöket megismer-
hessék és magabiztosan alkalmazhassák. A tematika 
magába foglalja a minőségképesség vizsgálatokat, ha-
gyományos és speciális szabályozó kártyák tervezését, 
vezetését és kiértékelését valamint a Six Sigma filozófia 
lényegét és eszközrendszerét.  
A statisztikai értékelések a számítástechnikai eszközök 
megjelenésével és elterjedésével egyszerűen elvégez-
hetők a különböző szoftverek segítségével. Az alkalma-
zott statisztikai mintafeladatok megoldásánál fontos a 
számítási metódusok megértése és ismerete, de nagy 
hangsúlyt kell fektetni a szoftverekkel elvégzett elemzé-
sek kritikus értelmezésére is. A képzés időtartama alatt a 
hallgatók számos statisztikai szoftverrel megismerked-
hetnek, amelyeket döntően az autóiparban működő cé-
geknél alkalmaznak előszeretettel (Minitab, Q-DAS, 
HNS-SPC). Például egy képességvizsgálati jegyzőkönyv 
elkészítése könnyen elsajátítható, de az eredmények 
interpretálása már nehezebb. Fontos célunk a képzés 
során, hogy a számítógép alapú eszközöket hallgatóink 
megismerjék és magabiztosan alkalmazzák ezzel a gya-
korlati életben is hasznos ismereteket szerezve.  
A gyakorlati alkalmazás megismerésére a hallgatóknak 
gyárlátogatás keretében is lehetőségük nyílik. Szakdol-
gozataikat egyre nagyobb számban írják statisztikai 

módszerek alkalmazásából, majd később élnek publiká-
ciós lehetőséggel is a témában (pl. [1-3].) 
A statisztikai eszközök, módszerek alkalmazása szinte 
bármelyik szakágban tevékenykedő vállalat hasznára 
válik. A statisztikai módszerek leginkább a sorozatgyár-
tással foglalkozó cégeknél jelenik meg leggyakrabban, 
de humán területen egyre nagyobb igény van rájuk. A 
hisztogram és a Pareto-elemzés használata általánosan 
elterjedt a human szférában, de az SPC eszközeinek 
alkalmazására is van lehetőség e területen. Erre egy ér-
dekes példa, hogy egyre nagyobb érdeklődés övezi a 
Balanced Scorecard használatát az üzleti szférában. Az 
SPC kártyákkal kimutatható, hogy milyen az egyes terü-
leteken alkalmazott mutatószámok értékeinek időbeli 
alakulása és lefutása, észlelhetővé válik a szokásos 
mintázattól eltérő trend vagy kiugró érték. [4] 
Mindezek tükrében elmondható, hogy képzésünk meg-
felel az aktuális piaci elvárásoknak, végzett szakmér-
nök/szakember hallgatóink sikeresen állják meg helyüket 
bármely területen működő vállalat minőségügyi részle-
gében, csoportjában. 
Irodalomjegyzék 
1. Hegedűs László, Drégelyi-Kiss Ágota (2009): Kardánperem 
gyártásának ellenőrzése rövidtávú képességvizsgálat során, 
Gyártóeszközök, szerszámok, szerszámgépek 2009/1, pp. 40-45. 
2. Bozzai Zoltán, Drégelyi-Kiss Ágota (2009): Minőségbiztosítás a 
katonai jármű- gyártásban, a Rába Jármű Kft-nél, Minőség és 
Megbízhatóság 2009/6., pp. 321-327. 
3. Németh Emil, Drégelyi-Kiss Ágota (2011): Tárcsafék gyártástech-
nológiájának javítása kísérlettervezéssel, XVI. Fiatal Műszakiak 
Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, Romania, pp. 79-82, 03/2011. 
4. Roberts, L. (2005): SPC for right-brain thinkers, Process control 
for non-statisticians, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 
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Az aperiodikusan alkalmazott berendezések feladat vég-
rehajtása biztonság-kritikus jellegű, azonban a bizton-
ság-kritikus berendezésekre kidolgozott API 14C és a 
MIL-STD-882 szabványokat folytonos üzemelésű illetve 
batch üzemelésű működtetésre dolgozták ki. Az 
aperiodikusan alkalmazott berendezések működése nem 
ilyen. 

Az IEC 61508 és az IEC 61511 szabvány számos definí-
ciója abból a feltevésből indul ki, hogy a berendezés 
vagy rendszer meghibásodás hibaaránya az idő függvé-
nyében állandó az üzemelési életciklus alatt. Az 
aperiodikusan alkalmazott berendezésekre ez a feltevés 
nem igaz. 
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Az aperiodikusan alkalmazott berendezések megbízha-
tóság vizsgálatához több szabvány fogalmait kell össze-
illeszteni az alábbi sajátosságok miatt: 

A további vizsgálataimban a periodikus teszt üzemmód-
hoz rendelem a berendezés normál üzemelési körülmé-
nyeihez tartozó λ meghibásodási ráta értéket. 

t [nap]

A meghibásodási ráta λ

Periodikus teszt 
üzemmód

Feladatvégzés 
üzemmód 

Üzemen kívüli 
üzemmód

11..  áábbrraa  AA  mmeegghhiibbáássooddááss  hhiibbaaaarráánnyyaa  

AAzz  aappeerriiooddiikkuussaann  aallkkaallmmaazzootttt  bbeerreennddeezzéésseekk  mmeeggbbíízzhhaattóóssáágg  vviizzssggáállaattaa  

((KKéésszzíítteettttee  NNeesszzvveeddaa  JJóózzsseeff))  

NNeesszzvveeddaa  JJóózzsseeff  

Az aperiodikusan alkalmazott berendezéseknek három 
jellegzetesen eltérő (feladatvégzés, időszakos teszt, 
üzemen kívüli üzemmód) üzemállapota van. 

Az elmúlt évtizedek jellemzője, hogy a mikroelektronika 
robbanásszerű fejlődése következtében az eszközök 
növekvő csoportjának az a közös sajátossága, hogy 
programozható elektronikát tartalmaz. Ugyancsak nö-
vekszik azon eszközök száma, amelyek üzemeltetése 
küldetéses jellegű, vagyis a tényleges feladatvégzés vi-
szonylag rövid időtartamú és a berendezések a feladat-
végzést megelőzően vagy két feladatvégzés között több 
hónapig esetleg évekig üzemen kívüli állapotban vannak. 
Számos ilyen típusú berendezést alkalmaz a Honvédség 
és a Katasztrófa Védelem, ahol az alkalmazás időben 
nem előre megtervezett, hanem előre nem ismert ese-
mény váltja ki, vagyis az eszköz használatba vétele ape-
riodikus. Feladatvégzéskor bármely a feladat végrehajtá-
sát akadályozó hiba végzetes lehet és általában nincs 
mód és/vagy idő a működésbeli hiba elhárítására. Az 
ilyen jellegzetességgel rendelkező berendezések neve-
zem a továbbiakban aperiodikusan alkalmazott berende-
zésnek. 

Az 11..  áábbrraa mutatja a meghibásodási ráta változását a 
különböző üzemmódokban. 

 

 

Öntapadó jegyzet
PhD, főiskolai docens, irányítástechnikai szakmérnök, BMF Kandó Villamosmérnöki Kar Műszeripari és Automatizálási Intézet HYPERLINK "mailto:Neszveda.jozsef@bmf.kvk.hu" neszveda.jozsef@bmf.kvk.hu

Öntapadó jegyzet
Az időléptéket csak erősen torzítottan lehetett ábrázolni.

Öntapadó jegyzet
Ezt a berendezés hardver és szoftver összetevőinek meghibásodási rátáiból lehet kiszámítani.
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Az aperiodikusan alkalmazott berendezések esetén az 
előre tervezhető periodikusan végrehajtott ellenőrző teszt 
és karbantartás az üzemen kívüli üzemállapotot szakítja 
meg. A folytonos és a batch üzemeltetés más jellegű 
ellenőrző tesztet és karbantartást igényel. 
Az aperiodikusan alkalmazott berendezések feladatvég-
zés üzemmódjában nem engedhető meg feladatvégzést 
blokkoló hiba, hiszen bármilyen késlekedés vagy üzem-
zavar végzetes lehet. Ezért az aperiodikusan alkalmazott 
berendezések megbízhatóság vizsgálatakor az alapirá-
nyítás hibavalószínűségét [1] PFDavg, a vész, védelmi 
rendszer működtetésekor fellépő hiba valószínűségét 0 
PFDavg, és a hamis leállás valószínűségét [1] spuriousPF  
együttesen kell figyelembe venni. 

avg

te−λ

0kT−λ

Az IEC 61508 szabvány elvárása, hogy a rendszer meg-
hibásodása exponenciális eloszlást kövessen! A Markov-
modell - amit alkalmazok - explicite szintén feltételezi az 
exponenciális eloszlást. Exponenciális eloszlás esetén a 
berendezés hibavalószínűsége:  

PF(t) 1= −              (1) 

A folytonos PF(t) hibavalószínűség közelíthető diszkrét 
időegységekkel. 

             (2) 0PF(kT ) 1 e= −

ahol T0 az idő-diszkrét vizsgálat időegysége. Az üzem-
mód-váltásokat az aktuális hiba-valószínűségben történő 
ugrásszerű változásként lehet figyelembe venni. Az 1 
kifejezésből adódóan az aktuális hibavalószínűségben 
történő ugrásszerű változás visszavezethető λ meghibá-
sodási ráta ugrásszerű változására. Az 2. idő-diszkrét 
kifejezéssel az ugrásszerű változások kezelhetők. Fel-
adatvégzéskor átlagos hibavalószínűség: 

n m k j

Mavg M
i n m k0

1 PF (i)
jT

⋅ + +

= ⋅ +

= ∑PF .            (3) 

ahol: n a periodikus tesztek száma, mT0 két teszt közötti 
üzemen kívüli állapot időtartama, kT0 az utolsó teszt és a 
feladatvégzés kezdete közötti időintervallum, j az üzem-
órák száma. 
A megbízhatóság számítási módszereket jól foglalja 
össze az ISA-TR84.0002-2002 technikai riport sorozat 
[4]. A diszkrét idejű vizsgálathoz a Markov analízis áll 
rendelkezésre. A Markov analízis az aperiodikusan 
alkalmazott katonai berendezésekre következő feltételek 
mellett alkalmazható: 
- az üzemen kívüli állapotot megszakító tesztek gyako-

riságának időintervalluma jóval kisebb, mint a be-
rendezés MTTF ideje; 

- a T0 időalapot úgy kell megválasztani, hogy reális le-
gyen az a feltételezés, hogy egy periódusban csak 
egy SIF komponens hibásodik meg; 

- ha a rendszer egy SIF komponense valamely hibatí-
pusnak megfelelő állapotba jut, akkor a meghibáso-
dott rendszerkomponens -a jól működő állapot helyre-
állítása előtt- nem juthat egy másik hibatípusnak 
megfelelő állapotba. 

Az általam javasolt [3] 1002D hardverstruktúra különböző 
hibatípusokra egyaránt hatékony. Az 1002D struktúrájú 
irányító rendszernek az egyik lehetséges Markov-mo-
dellje 22..  áábbrráánn látható. Működtetéskor az S6 a veszélyes 
állapot és az S7 a hamis leállás. 
A sötétszürke színnel jelzett S6 vészleállás, és S7 hamis 
leállás nyelő állapotok. A világosszürke színnel jelzett S2, 
S3, S4, S5 állapotok a redundáns elemekhez (távadók, 
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Öntapadó jegyzet
Jól tervezett rendszerben a részegységek tervezett együttműködése nem okoz hibát, vagyis az egyes részegységek meghibásodása független egymástól.

Öntapadó jegyzet
Mean Time To Failure

Öntapadó jegyzet
Safety Instrumented function

Öntapadó jegyzet
A modell terjedelme itt befejeződik. Az ezekből való visszatérést a modell nem tárgyalja.
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A PFDavg értékét- amennyiben nem volt bizonyító erejű 
teszt a kT0 időköz alatt – és a hamis leállás átlagos való-
színűsége kT0 időköz alatt a 4. kifejezés adja meg. 

k

avg 6
i 10

1PFD s (i)
kT =

= ∑ , 
k

avg 7
i 10

1STR s (i)
kT =

= ∑          (4) 

  
22..  áábbrraa::  AAzz  11000022DD  ssttrruukkttúúrraa  eeggyysszzeerrűűssíítteetttt  ((öösssszzeevvoonntt))  MMaarrkkoovv--mmooddeelllljjee  

5,6λ
D
1,6λ

2,6λ

3,6λ  

4,6λ  

S
1,7λ

2,7λ

3,7λ

4,7λ

5,7λ

SU
1,42λ

DU
1,52λ

1 
OK 

2 
Redukált

SD 

3 
Redukált

DD 

4 
Redukált

SU 

7 
Hamis 
leállás 

SD
1,22λ

6 
Vész- 
leállás 

5 
Redukált

DU 

DD
1,32λ

((KKéésszzíítteettttee::  NNeesszzvveeddaa  JJóózzsseeff))  

PLC) tartoznak. A kiinduló S1 állapotból ide tartó élek 2-
es szorzó faktora azt fejezi ki, hogy a redundáns 
elempároknak azonos a λ meghibásodási rátája. 

 



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

A 22..  áábbrraa alapján felírt Ti a berendezés i-edik műveletének átmenet-valószínűség mátrixa. 
7

SD DD SU
1, j 1,2 1,3 1,4

j 2

7

2, j
j 6

7

3, j
j 6

7

j 6

1 2 2 2

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

=

=

=

=

=

− λ λ λ λ λ

− λ

DU D S
1,5 1,6 1,7

D S
2,6 2,7

D S
3,6 3,7

D S
4, j 4,6 4,7

7
D S

5, j 5,6 5,7
j 6

2

0

0

0

1

0 1 0
0 0 1

=

λ λ

λ λ

− λ λ λ

− λ λ λ

− λ λ λ∑

−

I) h⋅ +

0 0n × mT + kT

∑

∑

∑

∑
iT     (5) 

 
Ha a berendezés működése N darab összetett művelet-
tel írható le, akkor a műveletekhez tartozó átmenet-való-
színűségmátrixokat összegezni kell. 

N

i
i 1

(
=

= + ∑T I T )I             (6) 

Ha a T a normál terheléshez tartozó átmenet-valószínű-
ség mátrix, akkor az üzemen kívüli állapothoz tartozó TL 
és a feladat végrehajtáshoz tartozó TM átmenet-valószí-
nűség mátrixok a 7. kifejezés által előírt módon állíthatók 
elő: 

L LT (T I) h= − ⋅ I ; M I           (7) + MT (T= −

ahol: hL és hM a hibaarány ráta változások mértéke. 

A feladatvégzés megkezdésekor, vagyis  
időintervallum elteltével a hibaállapot vektor értéke: 

m m m
L k1 L k2 L knS(0) ...= ⋅ ⋅T T T T T

k (i m)

k
LT         

(8) 
(m 1 m 1...m 1 k)+ + + + +s T

ahol: Tk1, Tk2, stb. az üzemen kívüli állapotot megszakító 
ellenőrző teszt figyelembevétele korrigált átmenet-való-
színűség mátrixokkal. A korrekcióra azért van szükség, 
mert a teszt által feltárt hibák az üzemen kívüli állapot 
időintervallumában javíthatók. 

A ⋅T

korr (i m)

 sorainak meghatározása: 

A ⋅T

( )

 mátrix első sora: 

{ }
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ahol: s(k) az aktuális hibaállapot vektor, a sikeres műkö-
dés valószínűségének átlagos növekedése  

{ }M
xavg 2 2 3 3 6 6 7 7

Cv (k) Sum s (k) s (1) s (k) s (1) s (k) s (1) s (k) s (1)
x

= − − − −

0 0 0így ⎤⎦ , valamint xavg(k) v 0 0 0⎡= ⎣v

xavg
x

x

v (
wa (k) 1

s (
= −

k)
k)

 a hibaállapotban maradás csökkenő 

valószínűségei, 

így [ ]2 3(k) 1 wa (k) wa (k) 1 1 wa=w 6 (k) wa (k)

m)

L (1)

m)
m)⋅

m)

7  

A  mátrix második és harmadik sorai - a tesztle-
fedettség tökéletlensége miatt - az eredeti T  állapot-
valószínűség mátrix megfelelő sorainak korrigált értéke.  

korr (i ⋅T

A  mátrix negyedik és ötödik sorai megegyez-
nek a  mátrix negyedik és ötödik sorával. A 22..  áábbrraa 
szerinti modellben a negyedik és az ötödik állapot a ke-
zelőszemélyzet számára felderítetlen marad. 

korr (i ⋅T
(i
LT

A  mátrix hatodik és hetedik sorai az eredeti 
 állapotvalószínűség mátrix megfelelő sorainak ere-

deti értéke. Ha az ellenőrző teszt közben a rendszer 
ezek az állapotok valamelyikébe kerül, akkor működés-
képtelené válik, vagyis nagyjavításra és így bizonyító 
erejű tesztelésre van szükség. 

korr (i ⋅T

L (1)T

A korrigált átmenet-valószínűség mátrix meghatározásá-
nak részletes levezetése a 0 PhD értekezésben megta-
lálható. 

Felhasznált irodalom 
IEC 61511, Functional safety – Safety integrated 
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______________________________________________  
 

Magyar Minőség XX. évfolyam 11. szám 2011. november 50/62 oldal

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=7771


20 éves a Magyar Minőség Társaság 

Magyar Minőség XX. évfolyam 11. szám 2011. november 51/62 oldal

E termékek tervezésekor megelőzhetőek a napfény okozta károk. Kérje szakembereink tanácsát, 

vizsgálati tapasztalatát! 

Az OE és az Atestor Kft 2011-10-13.-án együttműködési szerződést kötött az időjárásállóság-vizsgálati technológiák hazai 

elterjesztésének, és a vizsgálatok tudományos megalapozottságának fokozása érdekében. 

A technológiát a világ leginnovatívabb készülékgyártója garantálja. 

 

Óbudai 

Egyetem
és az 

Színehagyott óriásplakát? 

Töredező kerti bútor? 

Kifakult függöny? 
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Némethné Dr. Erdődi Katalinnal 

 

„A minőség fogalma a termék, a 
szolgáltatás, a folyamat, a szervezet szintjén 

a mindig jobbra törekvés …” 
 
 

Némethné Dr. Erdődi Katalinnal 

- Elsőként arra szeretném kérni, hogy gazdag életútjából emel-
je ki azokat a történéseket, amelyek legnagyobb hatással vol-
tak pályafutására! 

- Első mérföldkő: az oktatói pálya választása. Szakmai tevé-
kenységemet mérnökként és mérnök-tanárként 1972-ben az 
akkor induló Rejtő Sándor Könnyűipari Műszaki Főiskola Tex-
tiltechnológiai Tanszékén kezdtem, mint tanársegéd. Induló, 
új intézményben, fiatal kollegákkal együtt indulva a pályán, 
lelkesítő volt a tananyagokat, tárgyakat kidolgozni, megtanul-
ni a tanítás folyamatát. 

Később adjunktusként, főiskolai docensként, 2011-től egyete-
mi docensként dolgozom. A Textiltechnológiai Tanszéken 
voltam tanszékvezető-helyettes, 1991-től 2 évig a főiskola fő-
titkáraként tevékenykedtem. Betöltöttem intézetigazgató-
helyettesi funkciót, majd minőségirányítási területen (Minő-
ségirányítási és Technológia Szakcsoport) szakcsoportveze-
tő-helyettesi feladatokat látok el. 

Második mérföldkő: találkozás a minőségüggyel, minőségü-

gyi tudás megszerzése, alkalmazása. 

A kezdeti 20 évet a textil szakma közelében töltöttem főis-
kolai oktatóként. 1992-ben találkoztunk a minőségüggyel egy 
kedves ismerősünk révén, aki, mint minőségügyi tanácsadás-
sal foglalkozó cég vezető munkatársa, megkért bennünket, 
hogy egy kisméretű, kötőipari cég minőségirányítási rendsze-
rének kialakítása során lássunk el szakmai szakértői 
tevékenységet. A minőségügy közelébe kerülve, megtetszett 
a téma, módszertan, kihívást jelentett megtanulni, és alkal-
mazni a gyakorlatban a rendszerépítést. Az elkövetkezendő 
években textilipari, majd később egyre szélesebb körben lát-
tunk el tanácsadói feladatokat. 

A témakörhöz illeszkedő képzéseket elvégezve, a szakmai 
hozzáértést megszerezve, 1995-ben főiskolánkon elindítottuk 
az országban elsők között graduális szinten a minőségbizto-
sító szakirányt. Rendkívüli kihívásként éltük meg a komplett 
minőségügyi, folyamat-centrikus tananyag koncepciójának, 
tartalmának kidolgozását. Az első évfolyam tehetséges, el-
kötelezett, lelkes hallgatói közül többen később munkatársa-
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inkká váltak. Ebben az időszakban (2000) alapítottuk meg 
Minőségirányítási Szakcsoportot, kezdetben 4 fővel, jelenleg 
8 fővel dolgozunk. Évente 30-40 fő minőségirányító szakirá-
nyos hallgató felvételére van lehetőségünk. 

A szakirányon végzett mérnökök alkalmasak a KKV-knál ép-
púgy, mint a multinacionális cégeknél, vagy szolgáltató szer-
vezeteknél a minőségirányítási rendszerépítő, működtető és 
–fejlesztő, valamint folyamatfejlesztő tevékenységek ellátásá-
ra. A tananyagunk sajátosságai: gyakorlatias, az ipari és 
szolgáltatási környezetben használható minőségügyi mód-
szereket és ismereteket tanulnak a hallgatók, amelyeket az 
életben, adott technológiához, szervezethez igazodva képe-
sek alkalmazni. Képesek a szervezeti folyamatok minőség-
ügyi szabályozására, korszerű technikák alkalmazására, a 
szervezetnél a minőségügyi gondolkodásmód kialakítására, a 
rendszerszer működésének kézben tartására. 

- Oktatói tevékenysége mellett kutatásokkal is foglalkozik. Mi-
lyen témán dolgozik jelenleg? 

- Több tématerületen tartjuk izzásban a kíváncsiságunkat. A 
kutatáshoz mindig valamilyen kérdésfeltevés kapcsolódik, 
amelyre választ akarunk kapni, persze ezeket a kérdéseket 
kedvező esetben ipari megbízás, innovációs projekt kereté-
ben van módunk megválaszolni, némi gazdasági előnyt 
élvezve, más esetben saját épülésünkre kutatunk, saját erő-
forrás felhasználással. Egy érdekes témát dolgoztam fel PhD 
dolgozatomban, a műszaki tervezési projektek költség- és 
időbeli optimalizálási lehetőségét, a tervezéshez kapcsolható 
minőségügyi eszközök felhasználásával. Jelenleg nosztalgiá-
ból egy textiles témakörrel is foglalkozom, az elektroszmog 
ellen árnyékoló hatással bíró textíliák vizsgálata témakörben. 
A kutatás mellett gyakorlati minőségirányítási rendszer-beve-
zetési tevékenységet végzünk vállalatoknál és a felsőoktatás 
területén. Nagyon érdekes más intézmények működésébe 
belepillantani, jó gyakorlatokat kiépíteni, vagy jó gyakorlato-
kat látni. 
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- Vezetőként miként értékeli az egyetemről kikerült szakembe-
rek minőségügyi felkészültségét? Milyen készségekkel kell, 
hogy rendelkezzen ma egy frissdiplomás szakember? 

- Minden egyetemen és főiskolán tanítanak minőségügyet, de, 
hogy a hallgatók ebből mit hasznosítanak, az függ az adott 
tanár elkötelezettségétől és szakmai tudásától. Ha olyan ok-
tató tanít minőségügyet, akinek a gyakorlatban nincs köze 
valamilyen szinten a minőségügyhöz, formális tudás átadásá-
ra képes, ez pedig nem fogja meg a hallgatót. Ennek ellenére 
azt hiszem, az egyetemekről kikerülő fiatalok olyan alapokkal 
rendelkeznek, amellyel a munkahelyeken, egy nyelven tud-
nak beszélni a minőségügyi szakemberekkel. 

Az egyetemről kikerülő friss diplomás a szakmai elméleti és 
gyakorlati tudása mellett jó volna, ha kiváló problémamegol-
dó-készséggel, problémaérzékenységgel, csapatmunkában 
való együttműködési készséggel rendelkezne, kommunikáci-
ós késsége, nyelvtudása, vezetői készsége, nyitottsága, hely-
zetfelismerő képessége, a változásokra való igénye és válto-
zás menedzselési képessége révén képes lenne projektek 
megvalósítására, támogatására. 

- Munkája során a minőségügynek különös figyelmet fordított. 
Kérem, röviden ismertesse minőség felfogását. Az Ön értel-
mezésében mit jelent a minőség? 

- Mint tudjuk, nincs abszolút tökéletesség, a minőség nem a 
minőségi jellemzők legmagasabb szintjét jelenti, hanem en-
nél komplexebb és relatív fogalom. A terméket használó, 
vagy szolgáltatást igénybevevő elégedettsége lehet a minő-
ség egyik tényezője, de önmagában ez nem elegendő. A 
minőség fogalma a termék, a szolgáltatás, a folyamat, a 
szervezet szintjén a mindig jobbra törekvés, ami tudatos 
eszközökkel és az emberi hozzáadott érték által valósítható 
meg (vezetés és dolgozók). Szervezeti szinten a minőségre 
való törekvés egy stratégia, amely az összes folyamat 
mozgatórugója. 

- Többen úgy vélik: a minőségügy válságban van. Ön is így 
látja, vagy nem osztja ezt a véleményt? 

- Úgy gondolom, hogy a válság jelei érzékelhetők a minőség-
ügyben is, ami összhangot mutat az általános gazdasági, 
pénzügyi válsággal. Nagyon sok cég tönkrement, a tanúsítá-

Ma
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sok száma jelentős mértékben visszaesett, a felső vezetők, 
dolgozók elkötelezettsége alábbhagyott, a Nemzeti Minőségi 
Díjra jelentkezők száma visszaesett. Szigorúan a számokat 
tekintve, azok azt jelzik, hogy baj van. Alapvető optimiz-
musom azt mondatja, hogy van felemelkedés, hisz kreativi-
tás, innovációs készség jellemzi a mi nemzetünket. 

A válságból kivezető útnak három feltétele van: 

• CÉLOK: értelmes, a helyzet reális értékelésén alapuló 
célok kitűzése. 

• EMBER: az emberi elkötelezettség, együttműködés, pro-
fizmus, tudástőke, egymás iránti tisztelet és empátia. 

• ESZKÖZ (módszertan) oldalról: folyamatos előrehala-
dás/fejlesztés szándéka, kitartás az értékek mellett, koc-
kázatkezelés, elemző technikák alkalmazása, innováció. 

- Minőségügyi menedzserként, tanácsadóként milyen minő-
ségügyi stratégiát javasolna a ma gazdasági szakemberei-
nek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a sikeres mű-
ködéshez? 

- Egyértelműen a rugalmasságra, változóképességre való tö-
rekvést, ehhez illeszkedő vállalati és vezetői készségek kiala-
kítását, alkalmazását. Ilyen intenzitású és előre nem megha-
tározható irányú változások követését rugalmatlan szerveze-
tek nem képesek túlélni. A folyamatos fejlesztésre, fejlődésre 
való törekvést, mert a legnagyobb veszély Eszterházy P. sze-
rint is „hogy olyanok leszünk, amilyenek vagyunk.” 

- Igen gazdag publikációs listája. Könyvei, jegyzetei közül me-
lyekre a legbüszkébb? 

- A PHARE támogatással, dr. Koczor Zoltán szerkesztésében 
megjelent „Bevezetés a minőségügybe” című könyv (Műszaki 
Könyvkiadó - MMT, 2000), valamint a TÜV Rheinland Akadé-
mia által kiadott „Minőségirányítási rendszerek fejlesztése” 
című könyvek egyik társszerzője vagyok. Hallgatóink körében 
e könyveknek nagy olvasótábora volt és van. Szakmai mun-
kám eredményét szakcikkek és konferencia-előadások for-
májában rendszeresen publikálom. Egyetemi jegyzeteink kö-

zött ez évben jelenik meg az „Integrált irányítási rendszerek”, 
és nem rég készült el a „Mérnöki kommunikáció” c. jegyzet. 

Van egy kiadatlan tankönyvem, textiles témakörben Kötés-
technológia címmel. Az adott kiadó szerződést kötött velem 
2000-ben, de amikor a kézirat elkészült (fél év múlva), a ki-
adó közölte, hogy bocsánat, mégsem adjuk ki, a vevőkör 
lecsökkent, az adott iparág válságba került, a cégek nagy 
része tönkrement. 

- Aktív szereplője a közéletnek. Társadalmi tisztségei közül 
melyeket tartja a legfontosabbnak? 

- Büszke vagyok arra, hogy egy nagynevű nemzetközi szakmai 
szövetség tagja (IFKT) lehetek, s hogy 5 alkalommal egy 
nagy nemzetközi konferenciát sikerült megszervezni. Kari 
minőségirányítási megbízottként az egyetemen működő ISO 
9001-es rendszerhez kapcsolódó koordinációs, fejlesztési 
tevékenységet végzek. 

- Mi a hobbija? Hogyan tölti vélhetően kevés szabadidejét? 

- Nagyon szeretek utazni, számomra új városokat, települése-
ket, embereket felfedezni. Szeretem a meglepetéseket, ezért 
az utazásra nem készülök útikönyvek olvasásával, komplett 
programok kidolgozásával (ez a férjem feladata többnyire). 
Imádom, amikor egy város egyszerűen csak hat rám, egy-
egy épület lenyűgöz, különösen, akkor, ha még korábban 
még soha nem láttam képen. Így voltam utoljára Barceloná-
ban. Felejthetetlen élmény volt belépni a Sagrada Família 
belső terébe, a meglepetéstől elakadt a lélegzetem, meglátva 
a fények játékát, a formák sokféleségét és mégis harmoni-
záltságát. 

Szeretem a jó színházi előadásokat, könyveket, jó levegőt, 
úszást, kerti elfoglaltságot. Hobbim a fotózás, egy-egy uta-
zásról ezres nagyságrendű képpel térek haza. Ha majd lesz 
sok szabadidőm, tervezem, hogy ismét fogok rajzolni, festeni. 

- Köszönöm szépen a válaszait. 

______________________________________________________________________________   
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Óbudai Egyetem, Minőségirányítási Központ 
 

A marketing tájolása a felsőoktatás menedzsmentjében 
minőségügyi szempontból 
Lehet egy marketingakció a piaci szempontok szerint töké-
letes, ugyanakkor a szervezet kulcsfontosságú céljai szem-
pontjából összhatásában káros. Eszerint egy szervezet 
marketingjének önmagában nincs „minősége”. A marketing 
egy kölcsönhatásokkal rendelkező „támogató folyamat”, 
mely a szervezet céljait segítheti. Ennek alapján beszélhe-
tünk a marketing minőségéről. 

A marketinget a minőségirányítás elsősorban az intézményi 
minőségcélokból levezetett elvárások lefordításában és a 
kimenetek tervezésében, valamint a folyamatok megvaló-
sítása, értékelése területén tudja támogatni. A minőségirá-
nyítás módszereinek, eszközeinek helyét a marketingfo-
lyamat alábbi fontosabb fázisaiban találtuk meg: 

 A marketingfolyamatok helyének kijelölése a szervezeti 
célok között, a marketingstratégia lebontása a szervezet 
céljaiból. 
 A marketing kimeneteinek megfogalmazása mérhető 

jellemzőkben. A marketing folyamatok tartalmának mi-
nőségügyi tervezése (QFD). A marketingfolyamatok 
teljesítménymutatói, a mutatók értékelése, stabilitása 
(SPC). 
 A rendszeresen végzett marketingfolyamatok minőség-

irányítási szabályozása és kapcsolatelemzése minő-
ségügyi technikákkal, az eseti folyamatok projektjének 
minőségügye. 
 A marketinggel járó kockázatok minőségügyi kezelése 

(FMEA). 

 A marketingfolyamat teljesítményének fejlesztése, opti-
malizálása, a benchmarking használata. [1] 

A cikk intézményi környezetben elemzi, hogy a hatások 
miként értékelhetőek kockázatuk, kölcsönhatásaik, és az 
intézményi célok alapján. 

A marketing folyamatok célrendszerének levezetése a 
szervezeti stratégia elemeiből 
A szervezeti célok lebontása (policy deployment) során 
gyakorlati módszertan is kialakítható a tudatos célmeghatá-
rozásra. Ennek alapja, hogy hierarchikus rendszerben 
keressük az egyes támogató folyamatok céljait. A szervezet 
az aktuális stratégiai céljait a folyamatok szintjén megfo-
galmazott tevékenységek útján képes elérni. Ehhez ok-
okozati rendszerbe illeszkedő elemek kapcsolatán keresz-
tül vezet az út, melyek gyakran egymással ellentmondás-
ban állnak, esetleg a szervezet érdekeivel ellentétes. A 
vezetés ezeknek az elemeknek a rendszerbe illesztésén 
keresztül juthat eredményekre. 

Az egyes célok lebontása lehetővé teszi, hogy a kulcsmu-
tatók számszerűsítésén kívül valamennyi támogató folya-
mat számára meghatározhassuk azokat a mérhető célokat, 
melyek lehetővé teszik a főfolyamatok sikeres megvalósítá-
sát. A tervezés során célszerű az állandó, de a kiélezett 
verseny miatt folyamatosan monitorozást igényelő jellem-
zőket külön értékelni a tudatos változtatás miatt fontos „fej-
lesztési” jellemzőktől. [2] 
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A tervezés során a „zászlóra tűzhető” iránykijelölés több 
kapcsolódó területet is érint. A kiegyenlített tervezés szem-
pontjait a minőségügyi megközelítések a BSC (balanced 
scorecard) kategóriái szerint tekintik át, s állítanak össze 
belőle vezetői rendszert. Ennek főbb területeit a felsőokta-
tásban nagy körültekintéssel érdemes megvalósítani. [3] 
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megoldások

Visszacsatolás

Célcsoportok

 
22..  áábbrraa  AAzz  iinnttéézzmméénnyyii  ccééllookk  mmeeggjjeelleennééssee  aa  mmaarrkkeettiinnggffoo--

llyyaammaatt  tteerrvveezzééssee  ssoorráánn  

A szervezet céljai között több olyat lehet találni, mely a 
marketing folyamatoktól jelentős támogatást igényel, míg 
olyanok is találhatóak, melyek ezt a támogató folyamatot 
nem veszik jelentősen igénybe. 
Mielőtt egy felsőoktatási intézmény képét meghatározó 
változtatást vezetnénk be, például a fiatalokat megcélzó 
újszerű elemeket felhasználó marketing elemekkel, gon-
doljunk arra is, hogy hatására elveszíthetjük a tudományos 
és tekintély miatt minket választó hallgatókat (illetve azok 
szüleit). A fiatalos marketing elemek (vibráló színek, kari-
katúrák, érték szempontjából kétes sztárok bevonása …) a 
marketing projekt eredményességét mérő honlap látogatási 
számot látványosan megnövelheti, miközben a jövő mester 
és doktor generációja más intézményt keres. 
A marketinggel járó kockázatok minőségügyi kezelése 
A marketing folyamatokra sokszor gondolunk úgy, hogy 
annak csak jó hatása lehet. A legrosszabb esetben sem 
történik más, mint a költségek fölösleges elherdálása, mi-
közben az akciónk hatástalan marad. Még ezekben az 
esetekben is szívesen keresünk önigazolásul olyan hatá-
sokat, melyek most nem érzékelhetőek, bezzeg majd ké-
sőbb… A marketing azonban elég általános fogalom ahhoz, 
hogy a piacon történő működése ne okozhatna jelentős 
károkat. Ki ne tudna olyan esetekről, hírekről, mely egy-egy 
felsőoktatási intézmény jó hírét veszélyeztette. Egy jogi 
botrány az intézmény vezetésében, egy be nem tartott ígé-
ret, egy szerencsétlenség, egy közhírré váló botrány egy-
egy agresszív hajsza a hallgatók beterelésére, egy lövöl-
döző ámokfutó hallgató, egy fejvadász cég által néven ne-
vezett, diszkriminált intézmény hosszútávon tönkre teheti 
egy főiskola vagy egyetem lehetőségeit a céljai és a sike-
ressége szempontjából. A minőségügy szemléletéhez 
hozzátartozik, hogy a lehetséges problémákkal előzetesen 
próbál felkészülni. Jól bevált, hogy a hibákkal kapcsolatban 
a hangsúlyt a reagálásról a proaktív megelőzésre helyezi, a 
korrekciók, vagyis a helyesbítő helyett a megelőző tevé-
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kenységek alkalmazását szorgalmazza. A veszteségek 
tudatos elkerülését megfelelő módszertannal lehet támo-
gatni. Ehhez a marketing területén elszenvedett vesztesé-
geket célszerű csoportosítani, a kockázatokat rangsorolni, 
majd a kockázatok arányában megelőzést, vagy beavatko-
zásokat tervezni. 
A marketingfolyamatok kockázatainak áttekintésénél a 
fontosabb kiváltó okokat célszerű a csoportosítás alapjává 
tenni. Eszerint a kockázatok eredhetnek a félreérthető, 
sértő hatású marketingakciókból, a be nem tartottként 
megélt ígérvények esetén, az intézményben előforduló 
minden olyan aktív tevékenység, mely a küldetéssel és az 
arculattal ellentétes, a jogi felelősségmulasztások kapcsán 
eltérő okok és ezért eltérő védelmi és beavatkozási fel-
adatok adódnak. [1] 

A kockázat számszerűsítése 
A kockázat köznapi értelemben valamely eseményhez kap-
csolódó veszély, veszteség lehetősége. A kockázat objektív 
meghatározásakor két összetevőt kell számszerűsíteni. 
 A kárt okozó esemény bekövetkezési valószínűségét és 
 az esemény hatására kialakuló veszteség mértékét 

lehet számszerűsíteni. 

A bekövetkezési valószínűség meghatározásához valós 
adatokból a statisztika eszköztárával, vagy -elképzelt ese-
ményeknél- logikai alapú becslésekkel értékelhetjük a ko-
rábbi, vagy potenciális eseményeket, amely számszerűsí-
tett értéke egy becsült valószínűség. A veszteséget a kom-
penzációhoz szükséges érték mértékében, esetleg az el-
vesztett hallgatói számban vagy kutatási területben lehet 
mérni. Amennyiben a jelenségek egymástól független be-
következésűnek tekinthetőek, az együttes bekövetkezésük 
a valószínűségek szorzatával adható meg. A kockázat 
számszerűsítésére a bekövetkezési esély és a potenciális 
veszteség szorzata használható. 

Kockázat = „az esemény bekövetkeztének valószínű-
sége” ⋅ „veszteség mértéke” 

A kockázatok rangsorának meghatározása szubjektív 
értékeléssel 
A gyakorlatban az adatok hiánya miatt a fenti kockázat 
számszerűsítésre ritkán adódik lehetőség. Szükségessé 
válik ezért egy másik módszer is, mely nagyobb teret hagy 
a szubjektivitásnak. Ezzel a megoldással nem kockázati 
értékeket fogunk kapni, hanem a kockázat rangsorolására 
alkalmas mutatószámokat. 
Konkrét marketing akció esetén a tervezés folyamatába 
illesztünk egy kockázatértékelési szakaszt is. Az akció fo-
lyamatát végigvizsgálva kijelölhetjük azokat a pontokat, 
amelyeknél a tervezett eseményeket és hatásokat elté-
résekkel kapjuk meg. A lehetséges hatások összegzése 
fontos minősítést adhat a várható veszteség mértékére. Az 
első tényező lehet a kockázat számszerűsítésében a 
veszteségi faktor, melyet például 1-5 közötti faktorokkal 
jelezve a kisebb, illetve a nagyobb veszteséget (R1) adja 
meg. Az eltérési pontoknál lehetőség nyílik a bekövetkezés 
valószínűségének szubjektív minősítésére is. Erre a ténye-
zőre is 1-5 (1- valószínűtlen, 5-magas valószínűségű) kö-
zötti számértékek adhatók (R2). 
Természetesen az egyes eltérések esetén a marketing ak-
ció felelőse a rendelkezésére álló eszközök segítségével 
megkísérel beavatkozni, hogy a veszteségek elkerülhetőek 
legyenek. Ez lehet a harmadik tényező (R3), mely a végső 
kárt minimálissá teszi. Ennek számszerűsítésénél is alkal-
mazhatjuk az 1-5 (1-biztos, 5-nagyon csekély hatású) kö-
zötti számértékeket. A három tényező összeszorzásával 
egy olyan értéket kaphatunk, mely a kockázat valós hatá-
sával arányos és a rangsorolásra alkalmas. 
Kockázati tényező = R1 ⋅ R2 ⋅ R3 
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[1] Töröcsik M., Kuráth G. (szerk): Egyetemi marketing, 
Koczor Z., Gáti J.: Minőségirányítás és marketing, PTE 2010, 
p. 209-232 

 megjósolható események vonatkozásában a „botrány 
specifikus” megelőző intézkedések végiggondolása. [1] 
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[2] Koczor Z. (szerk.): Minőségirányítási rendszerek fejlesz-
tése, TÜV Rheinland Akadémia (2010) 
[3] Bángi-Magyar A., Farkas K., Horváth T., Kiss L.: AVIR Ké-
zikönyv (2010) 
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A kapott kockázati rangsor alapján a projekt áttervezhető, a 
lényegi károkozások jó eséllyel elkerülhetők. Példánkban a 
stand melletti események okozta kockázat adódott a leg-
súlyosabbnak. Az akciónk során a rendezvény szervezőivel 
erre külön biztosítékok egyeztetése szükséges. 
A folyamatok során nem tervezhető eltérések esetén a fenti 
módszer nem hatékony. Egy teljesen váratlanul kipattanó 
„botrány” esetében vészhelyzeti rendszerek megtervezése 
célszerű. Ide tartoznak azok a kérdések, mint pl. 
 az intézmény nevében nyilatkozati joggal rendelkezők 

meghatározása, 
 a jogi, gazdasági vagy rendészeti terület professzionális 

szakértőinek azonnali elérhetősége, illetve 
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Bevezetés 
A kockázatmenedzsment fontos területe a minőségügyi szak-
mának, köszönhetően a hibás teljesítés megelőzésében, illet-
ve a felmerült problémák kezelésében játszott szerepének. 
Számos módszer terjedt el a kockázatok azonosítására, minő-
ségi és mennyiségi értékelésére, valamint a megelőzési, kont-
roll és beavatkozási intézkedések meghatározására és alkal-
mazására. Ezek közül talán az egyik legelterjedtebb a hiba-
mód- és hatáselemzés (FMEA), amelyben – az általánosan 
használt megközelítéshez hasonlóan - egy esemény kockáza-
tának mértéke arányos a bekövetkezési valószínűségével és 
az általa okozott veszteséggel. A bekövetkezési valószínűség 
becslése tovább finomítható a kontroll-pontok eredményessé-
gével, vagy másként annak a valószínűségével, hogy az ellen-
őrzések során nem derül fény az adott kockázati esemény 
előfordulására. A valószínűségeket tapasztalati adatok alapján 
becsülhetjük, a veszteség meghatározására pedig szakma-
specifikus összefüggések állnak rendelkezésre. A továbbiak-
ban ezek közül a valószínűségek becslésére, ezen belül is a 
folyamatok minőségével kapcsolatos kockázatok elemzésére 
koncentrálunk.  

A minőségügyben (is) elterjedt Pareto elv egyik interpretációja 
szerint a hibák előfordulásának 80%-a a hibaokok 20%-ának 
köszönhető. Azaz ha sikerül meghatározni és megelőzni a 
leggyakrabban előforduló (gyökér)okokat, akkor a hibák jelen-
tős részét is kiküszöböltük. Azonban a komplex rendszerek-
ben, amelyek közé általában a folyamatok is tartoznak, gyak-
ran előfordul, hogy a gyökérokok és a hibajelenségek között 
nem kölcsönösen egyértelmű az összerendelés. A kockázati 
események között ok-okozati összefüggések lehetnek, több 
kockázati esemény ugyanazokra az okokra is visszavezethe-
tő, illetve egyes hibajelenségekhez több ok együttes előfordu-
lására van szükség. Ezek alapján a kockázati események hie-

rarchikus rendszert alkotnak, amelyeket bonyolult összefüggé-
sek, ok-okozati kapcsolatok jellemeznek. 

A kockázati események közötti összefüggések mo-
dellezése hálózattal 
A fentiekben bemutatott rendszerek modellezésére jól hasz-
nálhatóak a különböző hálózatok, vagy matematikai értelem-
ben gráfok, amelyekben a csúcsok a kockázati események, az 
élek pedig a közöttük lévő logikai kapcsolatok. A kockázati 
esemény fogalmat tágan értelmezzük, így ezek lehetnek – 
többek között – termékjellemzők, technológiai paraméterek, 
környezeti hatások, erőforrás jellemzők, illetve az ezekkel kap-
csolatos hibajelenségek. Az élek lehetnek ismert összefüggé-
sek, mint pl. az alapanyagok jellemzőinek hatása a termék 
minőségére, vagy olyan események együttes előfordulása egy 
adott időintervallumon belül, amelyek között a logikai kapcso-
lat nem ismert. A kockázatelemzés számára a második eset 
az érdekesebb, amelyben az élek az együttes előfordulást 
reprezentálják, jelezve az esetleges, de eladdig nem bizonyí-
tott összefüggés meglétét.  

A hálózat létrehozásának első lépése a vizsgálni kívánt ese-
mények kiválasztása. Nehéz generális szabályokat meghatá-
rozni ehhez, hiszen az események kockázatának mértéke fo-
lyamatspecifikus, ugyanakkor általánosságban elmondható, 
hogy célszerű azokat az eseményeket csúcsokhoz rendelni a 
gráfban, amelyek gyakran fordulnak elő, az általuk okozott 
veszteség mértéke jelentős, és egyértelműen nem ismertek a 
kiváltó okai vagy hatásai más eseményekre. 

Ezt követően monitorozzuk a folyamatot annak érdekében, 
hogy detektáljuk az események előfordulását. Két csúcs, azaz 
két esemény között akkor húzunk élt, amennyiben együttesen 
előfordultak. Diszkrét egységek (pl. fröccsöntött áru) előállítá-
sa esetén akkor kötjük össze az eseményeket, ha azokat egy 
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Öntapadó jegyzet
Okleveles könnyűipari mérnök, doktorandusz, NyME

Öntapadó jegyzet
Témavezető: Dr. Koczor Zoltán egyetemi docens Óbudai Egyetem
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adott darabnál detektáljuk, folytonos terméknél (pl. extrudált 
termék) abban az esetben, ha egy adott, a folyamattól függő 
intervallumon belüli az együttes előfordulás. Az élek gyakori-
sága az összefüggés erősségével, az időintervallum nagysá-
ga pedig a hatásterjedés sebességével arányos. 
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Az 1. számú ábra egy 8 elemből álló hálózat esetében mutatja 
be a modellezés eredményét. Az élek vastagsága és az élen 
látható szám az él súlyát reprezentálja. Az élek iránya jelzi, 
hogy melyik esemény fordult elő korábban, azaz mi a hatás-
terjedés iránya. A csúcsok mellett a be-fokszám (Kbe) és a ki-
fokszám (Kki) értékét láthatjuk. 

A gráf alapján azonnal levonható következtetések a követke-
zők: 

1. A vizsgálatok száma legalább 10 (maximális fokszám E 
csúcs esetében). 

2. A D esemény nem fordult elő a vizsgálati időszak alatt. 
3. Leggyakrabban az E esemény fordult elő (10). 

4. A ki-fokszám E esetében a legnagyobb (Kki=8), ezért legin-
kább az E esemény befolyásol más eseményeket (C, G). 

5. A be-fokszám C esetében a legnagyobb (Kbe=6), ezért leg-
inkább a C eseményt befolyásolják a vizsgált események 
(B, E). 

6. A leggyakrabban előforduló esemény párok az E->G és az 
E->C (relatív gyakoriság 40%). 

Ahhoz, hogy – a kezdeti problémafelvetés érdekében - a ket-
tőnél több eseményből álló csoportokat is azonosíthassuk, az 
élek további jellemzésére van szükség, hiszen az 1. számú 
ábrán látható gráf alapján nem lehet egyértelműen megállapí-
tani, hogy pl. C összes előfordulásának mekkora hányada kö-
szönhető kizárólag E hatásának, B hatásának, vagy adott 
esetben együttes hatásuknak. Ha az éleket a vizsgálat sorszá-
mával megjelöljük, azonosíthatóak az azonos adatfelvétel so-
rán előfordult esemény összefüggések. Ez alapján megadha-
tó, hogy a vizsgálatok hány százalékában fordult elő az adott 
esemény halmaz. 

Fontos megjegyezni, hogy az együttes előfordulás nem bizo-
nyítja az események közötti ok-okozati kapcsolatot, azonban 
minél több vizsgálatot végzünk és minél nagyobb az ese-
ményhalmaz előfordulásának relatív gyakorisága, annál na-
gyobb biztonsággal jelenthetjük ki, hogy 

a)  az események között ok-okozati kapcsolat lehet, 
b)  az események adott esetben közös okokra vezethetők 

vissza, 
c)  az esemény több másik esemény együttes előfordulását 

okozhatja. 
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A módszer rendszeres használatával egyre pontosabb becs-
lést adhatunk a kockázati események közötti összefüggések-
re, amelynek segítségével – detektálva az okokat - az ese-
mény bekövetkezése előtt tudjuk jelezni az esetleges problé-
ma előfordulásának valószínűségét és az előfordulás időpont-
ját. Az összefüggések jobb megismerése segítséget adhat a 
kockázatmenedzsment rendszer minősítéséhez és javításá-
hoz is. 



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

Magyar Minőség XX. évfolyam 11. szám 2011. november 61/62 oldal

Összefoglalás 
A kockázatelemzés eredményességének egyik jellemzője, 
hogy sikerül-e azonosítani a kockázati események közötti 
összefüggéseket. Megmutattuk, hogy a hálózatok, vagy mate-
matikai értelemben -jelen példában- a súlyozott, irányított, uni-
modális gráfok alkalmazhatók arra, hogy a kockázati esemé-
nyek közötti ok-okozati összefüggéseket feltárjuk, ennek se-
gítségével az események előfordulásának valószínűségét és 
idejét becsüljük, valamint minősítsük és fejlesszük a kockázat-
menedzsment rendszert. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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Felsőoktatási marketing támogatása minőségügyi eszközökkel 
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A kockázati események közötti összefüggések vizsgálata 
hálózatelemzéssel - Csiszér Tamás

Assessment of connections among process risks with 
network analyses - Csiszér, Tamás  
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