T 1304-06/1/1

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
54 542 01 0010 54 01
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03

Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Ruhaipari technikus
Textilipari technikus

Könnyűipari technikus
Könnyűipari technikus
Könnyűipari technikus

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

50 pont

100% =

50 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%.
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1. feladat

Összesen: 16 pont

Határozza meg az alábbi fogalmakat!
a) Minősítés
b) Megfelelőség
c) Követelmény
d) Audit

2. feladat

Összesen: 6 pont

Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott szakkifejezések közül a megfelelővel!
a) ……………….: az a halmaz, mely azokból az egységekből áll, amelyeket egyszerre
bocsátottunk ellenőrzésre.
Elem, Tétel, Minta
b) ……………..: A szervezet olyan irányítási koncepciója, amelynek központjában a
minőség áll, és amely összes tagjának részvételén alapszik, és azt célozza, hogy
hosszú távon sikert érjen el a vevő megelégedettsége révén, és hasznára legyen a
szervezet összes tagjának és a társadalomnak.
ISO, TQM, Verifikálás
3. feladat

Összesen: 9 pont

Döntse el, igazak-e az alábbi állítások!
Írjon az igaz állítások alá „Igaz”, a hamis állítások alá „Hamis” szót!
a) A szállítók bevonása is szükséges a folyamatba a vevői igények kielégítése érdekében.
………………………………..
b) A tanúsított minőségirányítási rendszer garancia a termék jó minőségére.
………………………………..
c) A jótállás (vagy garancia) alapján a gyártó, vagy kereskedő azt garantálja, hogy a
termék jó tulajdonságai megvannak.
………………………………..
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4. feladat

Összesen: 2 pont

Kinek a nevéhez fűződik az ok-okozati elemzés gyakran használt eszköze, a
halszálkadiagram? Aláhúzással válassza ki a felsorolt nevek közül!
Pareto,

Ishikawa,

Taylor,

5. feladat

Összesen: 8 pont

Nevezzen meg 4 módot, mellyel a minőség tanúsítható!
a) ………………………………………
b) ………………………………………
c) ………………………………………
d) ………………………………………

6. feladat

Összesen: 9 pont

Írja be a Minőségügyi dokumentáció megfelelő szintjeinek egymásra épülő elemeit az ábra
megfelelő szintjére!
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