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Tudomány (Science) 

• A tudomány a természetről a 

társadalomról és az emberi 

gondolkodásról szerzett igazolható 

ismeretek mindenkori rendszerezett 

összessége, amely az idő előrehaladtával 

önmagát folyamatosan javítja, korrigálja. 

• Az emberiség összes tudása nem a 

tudomány! 



Elemi tudományos problémák 

T: törvény(ek), F: feltétel(ek), E: eredmény(ek) 



Tudományos módszer 

• A tudományos eredmények elérésére 

alkalmas elméleti és kísérleti 

megközelítési módok és a hozzájuk 

kapcsolódó tevékenységek összessége. 

Természettudományok és műszaki tudományok 

– (1) megfigyelhető; 

– (2) modellezhető; 

– (3) megismételhető; 

– (4) reprodukálható és  

– (5) a gyakorlatban ellenőrizhető 

jelenségekkel, eseményekkel foglalkoznak. 



Tudományos módszer 

1. Megfigyelés. 

2. A probléma meghatározása. 

3. Hipotézis vagy elmélet felállítása 

(modellek és megoldási módszerek). 

4. Előrejelzés (dedukció). 

5. Kísérleti-tapasztalati ellenőrzés. 

6. Elmélet vagy törvény meghatározása. 

 

 

 



Tudományos módszer 



Technológia (Technology) 

• A görög „tekhné” és „logosz” szavak 

egyesítéséből alakult ki, 

• Két értelmezés a mai szakirodalomban: 

– módszertan, 

– a műszaki tudományok egyik fő ága. 



Technológia (Technology) 

Módszertan:  

azoknak a módszereknek, eljárásoknak az 

összefoglaló megjelölésére használják, 

amelyek a tudomány eredményeit célszerűen, 

hatékonyan és megbízhatóan gyakorlati 

alkalmazásra érett formába transzformálják. 



Technológia (Technology) 

A műszaki tudományok egyik fő ága:  

azoknak a gyártási erőforrásokban és 

eljárásokban meglévő feltételeknek gyakorlati 

elvek szerint rendszerezett tana, amelyek 

között a természeti törvények által 

meghatározott folyamatok társadalmi 

szempontból hasznos eredményre 

vezethetnek.. 

 



Technika (Technique) 

• Két értelmezés: 

– elméleti alapon vagy gyakorlat útján 

elsajátítható készség, ügyesség, 

– mindazon eljárásoknak és szabályoknak, 

szellemi és tárgyi eszközöknek az 

összessége, amelyekkel gazdasági javakat 

hozunk létre. 
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Rendszer (System) 

 Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ,  

jel, állapot, folyamat, modell.  

Rendszer 

1.objektum N. objektum 

i. objektum 

Állapotjelzők: 

X,Y,Z 

Külső 

hatás Külső 

hatás 

Rendszerstruktúra 

Kölcsönhatások 

X 

Y 

Z 

A rendszer határai Megfigyelhető állapotjelzők  



Rendszer 

• Adott cél elérésére koordinált elemek 

halmaza. 

• Különböző osztályokhoz tartozó 

objektumok környezetüktől jól 

elhatárolható halmaza, amelyeket 

kölcsönhatások kapcsolnak össze.  

• Bármilyen – fogalmi vagy fizikai – entitás, 

amely egymástól függő részekből áll.  



Rendszerrel kapcsolatos 

terminológiák 
• Rendszerelmélet (Systems Theory) 

– Absztrakt törvények és fogalmak együttese. 

• Rendszertechnika (Systems Engineering) 

– Rendszerek tervezésre szolgáló módszerek 

összessége. 

• Rendszerszemlélet (Systems Approach) 

– A rendszerek tudományos vizsgálatában 

alkalmazott elméleti megközelítés 

módszereinek összefoglaló neve. 

 



Rendszerek kombinálásával létrehozott 

új rendszer 



Adott rendszer irányítása 

V0 - az eredmények vagy célok választéka  

V - az irányítandó rendszer állapotválasztéka 

Vc - az irányító rendszer állapotválasztéka 

𝑉0 =
𝑉

𝑉𝑐
 

Egy rendszer szabályozása szigorúan megkövetel 

egy olyan irányító rendszert, amelynek 

komplexitása azonos vagy nagyobb, mint az 

irányítandó rendszeré. 

Az alrendszerek funkcióit azok integrálása előtt a 

lehetséges mértékig egyszerűsíteni kell! 



Funkció (Function) 

• Adott tulajdonságok összessége,  

amely képessé teszi a rendszert,  

hogy megfelelően működjék. 

• Kijelölt rendeltetés (szerep), amire egy 

rendszert a tervezője szán.  

 



Integráció (Integration) 

• Rendszerelemek koherens és kompatibilis 

összekapcsolása összetett (komplex) 

rendszer létrehozása céljából. 

 



Algoritmus (Algorithm) 

 

• Valamely kitűzött feladat megoldására 

szolgáló olyan eljárás, amely jól 

(egyértelműen) definiált elemi lépések 

sorozatából áll. 

• Algoritmizálás: a feladat megoldásának 

lépésekre történő bontása.  



Optimalizálás (Optimization) 

• Egy rendszerben olyan intézkedéseket 

teszünk, amelyekkel maximális hatást 

érünk el. 

• Statikus, dinamikus. 

• Determinisztikus, sztochasztikus. 

• Döntési változók, korlátozások, 

célfüggvények. 

• Hierarchikus optimalizálás. 



A probléma megoldása  

(Solving the problem) 
• Matematikai módszerek alkalmazásának 

feltételei: 

– a probléma numerikus formában is felírható 

legyen; 

– az elérendő cél kifejezhető legyen jól definiált 

célfüggvényként; 

– álljon rendelkezésre valamilyen számítási 

eljárás (algoritmus), amely elfogadható időn 

belül elvezet a probléma megoldásához. 



Heurisztikus módszer  

(Heuristic method) 
• Matematikai módszerek alkalmazásának 

feltételei nem teljesülnek. 

• Az adott probléma megoldását egy terv 

konstruálása útján keresi. Ez a 

konstruálási folyamat lépésről-lépésre 

dönt a következő tervezési elemről. 

• Tartalmaz szubjektív tényezőt, ezért az 

eljárás jóságát kizárólag gyakorlati 

alkalmazhatóságán lehet lemérni  



Információ 



Informatika 

• Az információ  

– megszerzésével,  

– továbbításával,  

– tárolásával,  

– feldolgozásával,  

– megértésével és 

– felhasználásával  

foglalkozó tudomány. 



Az informatika hatása 

• Az információfeldolgozási technológia és a 

kommunikáció integrációja: ICT. 

– Internet kialakulása és növekedése. 

– Kommunikációs sávszélesség növekedése. 

– ICT világméretű konvergenciája. 

 

• Az ICT fejlődése az üzleti, gazdasági élet 

feltételeinek minőségi változását 

eredményezte.   



• Az információhoz való hozzáférés minőségileg 
megváltozik. 

• Az információ alapvető értékké válik. 

• Az üzleti és igazgatási döntési folyamatok 
drasztikusan felgyorsulnak. 

 
• Távoli szervezetek együttműködése is lehetséges 

valós időben. 

• A hagyományos belső struktúrák mellett 
meghatározóak lehetnek a külső, együttműködő 
struktúrák. 

 

Az informatika hatása 



• Használati (fogyasztási) javak tervszerű és 

sokszorozott előállítása (létrehozása) a 

tudomány, a technika és a technológia 

mindenkori szintjén. 

• Környezeti feltételek: 

– tudomány 

– technika és technológia 

– társadalom, gazdaság és politika.  

Termelés (Production) 



Termelés 

• A termelés magába foglalja: 

– a fizikai termékek előállítását, 

– a szolgáltatásokat,  

– a teljes műszaki előkészítést és 

– a minőségbiztosítást is. 

 



Gyártás (Manufacturing) 

• Halmazelméleti megközelítésben a 

gyártás a termelés valódi részhalmaza. 

• A gyártás egy állapot-transzformáció, 

amely a munkadarabokat a legdurvább 

nyersállapotból a legfinomabb 

készállapotba viszi át. 

• A gyártás magában foglalja a kapcsolódó 

tervezést és kivitelezést is.    
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Termelésinformatika 

 

• Informatika  
– Alkalmazott informatika 
  Termelésinformatika 

 

Production Information Engineering 



Termelésinformatika 



Termelésinformatika 

• A termelési rendszerek és folyamatok 

– számítógépes modellezésével,  

– tervezésével és  

– irányításával foglalkozó  

alkalmazott informatikai tudományterület. 
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Menedzsment 

információs 

rendszer 

MIS 
 

Vállalat- 

irányítás 

ERP 

e-Business e-Commerce 
MŰSZAKI 

ADATBÁZIS 

KEZELÉS 

VIRTUAL  

ENTERPRISE 

LOGISZTIKA 

CAL 

TERMÉK- 

TERVEZÉS 

CAD 

TECHNOLÓGIA- 

TERVEZÉS 

CAPP 

TERMELÉS- 

TERVEZÉS 

PPS 

MESTERSÉGES  

INTELLIGENCIA 

MÓDSZEREK 

MINŐSÉG- 

BIZTOSÍTÁS 

CAQA MES PAC TMS DNC 

ÜZEMI 

 SZÁMÍTÓGÉP 

HÁLÓZATOK 

VALÓSIDEJŰ 

IRÁNYÍTÁS 

BEÜLTETETT 

RENDSZEREK 

SPC MDC PLC ROC CNC MMC 

GYÁRTÓ- 

RENDSZEREK 
ROBOTTECHNIKA 

GYÁRTÁS- 

AUTOMATIZÁLÁS 

GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS CAM 

Termelésinformatika 
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Termelésinformatika 

A termelésinformatika alkalmazási szintjei: 

• Műszaki tervezés támogatása 

• Termelési rendszerek irányítása, felügyelete 

• Berendezések, munkahelyek, folyamatok irányítása, 
ellenőrzése. 

A termelésinformatika interdiszciplináris érintkezési 
felületei: 

• Automatizálás 

• Információfeldolgozási technológiák 

• Üzleti folyamatok informatikája 

• Vállalatirányítás, menedzsment funkciók. 

 

 



Menedzsment (Management) 

• Egy szervezetnek az a funkcionális egysége, 

amely  

– megtervezi,  

– megszervezi,  

– irányítja és  

– felügyeli a hozzá tartozó szervezet minden 

folyamatát.  

Felelőssége, hogy alkalmazkodva a mindenkori 

környezeti feltételekhez, a szervezet céljai 

hatékonyan megvalósuljanak. 
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Menedzsment 

Tervezés 

Szervezés 

Vezetés 

Felügyelet 

Menedzselt 

szervezet 

VIRTUÁLIS  OUTPUT   

FIZIKAI  INPUT 

FIZIKAI  OUTPUT 

VIRTUÁLIS  INPUT 
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Menedzsment 

• Funkciók 
1. A szervezet céljainak és tevékenységének hosszú-, 

közép- és rövid távú megtervezése, valamint az 
eredményesség értékelése. 

2. A szervezet operatív egységei feladatainak, 
együttműködésének, kapcsolatainak, felelősségi- és 
hatáskörének megszervezése. 

3. A szervezet komplex irányítása, a szükséges döntések 
meghozatala, a folyamatok fejlesztése, optimalizálása, 
minőségének biztosítása, a szervezet minden 
tevékenységének vezetése, irányítása. 

4. Az üzleti, termelési, szolgáltatási, értékesítési folyamatok 
adatainak, tényleges állapotjellemzőinek (státuszának) 
összegyűjtése, rendezése, a folyamatok állandó 
ellenőrzése,felügyelete. 
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Termelés-menedzsment 

(Operation Management) 
   Az a komplex tevékenység, amely  

– megtervezi,  

– megszervezi,  

– irányítja és  

– felügyeli  

a vállalkozó szervezet szélesen értelmezett 

termelésének  

– innovációs és stratégiai fejlesztését (K+F+I), 

– mindennapi aktuális működtetését és 

– minőségbiztosítását. 



Vezetés és irányítás 

• Szinonim fogalmak: 

– vezetéstudományi és  

– rendszertani megközelítés. 

• Vezetés: a tervezés, ellenőrzés, elemzés, 

döntés, szervezés funkciók gyakorlása. 

• Irányítás: az alapjel, az érzékelés, a 

különbségképzés, az ítéletalkotás, a 

beavatkozás segítségével a rendszerek 

működtetése. 

 



Vállalat 

• Jogi, gazdasági és műszaki szervezet, 

amely meghatározott célok érdekében 

együttműködő emberek és erőforrások 

együttese.  

• Alapvető jellemzők: 

– felelősség,  

– cél,  

– termelésre (szolgáltatásra) alkalmas 

technológia.  



Vállalat 

• Gazdasági-technológiai rendszer, 

amelynek célja a vállalati erőforrások 

hatékony működtetése, gazdasági haszon, 

profit előállítása érdekében, figyelembe 

véve a piaci, társadalmi és természeti 

környezet korlátozó feltételeit. 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 
Az előadásvázlat elérhető az alábbi webcímen: 

http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar/serv05.htm 
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