
Minőség = a vevő által megfogalmazott, vagy várható igényeinek való megfelelés a törvényi, 

jogszabályi szabályozás keretei közt 

 
- Min. ellenőrzés: 

o minden darabbal foglalkozik 

o M„fekete doboz”M 

- Min. szabályozás 

o csak mintát vesz 

o közbelső ellenőrzési pontok („mint a felsőoktatásban”) 

- Min. biztosítás 

o sokkal változatosabb paraméterekkel bír egy termék típus 

(„50 fajta kenyér… régen volt fehér, meg félbarna”) 

- TQM  minőségi vezetési stílus, filozófia 

o „az alkalmazottak bevonása által, a döntéseik révén ők is magukénak érzik” 



 
Minőség menedzsment: 

 
Egyéb minőségügyi rendszerek: 

- GMP = Good Manufactoring Practice  gyógyszeriparban 

- Military Standars  hadipar minőség szabványosítása 

- HACCP  veszélyelemzés (NASA)  később kiterjedt az élelmiszeripari termékekre 

- MEES = Magyar Egészségügyi Egységes Standardok 

- Six Sigma: TQM összeegyeztetése matematikai szórásokkal, statisztikával (kritikus 

paraméterek) 

- CAF = Common Assesment Framework  közigazgatás, közszolgáltatás 

- Commenius 2000  oktatás (köz, felső, szak) 

stb… 

 

 

 

 

 



 
ISO 9000: Alapok + szótár 

ISO 9001: Követelmények (ebbe belegyúrták a 9002-t és 9003-t) 

ISO 9004: Továbbfejlesztési lehetőségek 

 
(egyszemélyes vagy kisvállalkozásokban felesleges bevezetni) 

 

MINŐSÉGI HUROK: tervezés, gyártmányfejlesztés  agyagbeszerzés  folyamattervezés 

és fejlesztés  gyártás  ellenőrzés, vizsgálat  csomagolás, tárolás  értékesítés, elosztás 

 felszerelés, üzemeltetés  műszaki kiszolgálás, karbantartás  leselejtezés, 

újrahasznosítás a használat után  marketing, piackutatás  tervezés, gyártmányfejlesztés 

 

Ha a síkon ábrázoljuk egy körben az egyes elemeket a hurokban, és a függőleges tengelyen 

megadjuk a minőséget, akkor minőségi spirált kapunk. 

 

 



 

 

 

 

 
(célok: mindig számszerűsítve) 

 



 
 

 

 
Vevők: 

- katalógus terméket vásárló 

- egyedi terméket vásárló 

o hozzáértő 

o laikus 

 

Tervezés  Szimuláció  prototípus (termék jóváhagyásához)  nullszéria (technológia 

jóváhagyásához)  Minden lépésben ellenőrzés, visszacsatolás, módosítás lehetséges  

 

Beszállítók: 

A: teljesen jó 

B: nem árt néha a körmére nézni 

C: esetleg jöhet 

D: tiltólista 

 

- Szelektálni kell, hogy melyik beszállítót kell minősíteni (pl. egy általános cég nem minősíti 

a nyomtató papír beszállítót, de egy nyomda már igen) 

- Beszerzés indítása: ha eléri a minimum készletet 

 

Működés szabályozása (első pont): 

- alapvető jellemzőket tartalmazza 

- max. 1-2 A4-es oldal, vagy néha 

ennyi se kell 

Vevő tulajdonát képező javak (3. 

pötty):dokumentumok, tervrajzok, 

szerszámok (pl. autóipar), alapanyag (pl. 

pálinkafőzés) 



-  

 
Hitelesítés vs. Kalibrálás 

 
Kérdőívek & Belső audit 

 
 

 

 
 

 


