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Szabványismeret képzések

Lean képzések

ISO 9001:2015 szabványértelmezés
ISO 9001:2015 belső auditor
ISO 14001:2015 szabványértelmezés
ISO 14001:2015 belső auditor
ISO 27001:2013 szabványértelmezés

SHOPFLOOR 
MENEDZSMENT

5S

VIZUÁLIS 
MENEDZSMENT, 

SZABVÁNYMUNKA

VSM

ÉRTÉKÁRAM 
TÉRKÉPEZÉS

TPM

TELJESKÖRŰ 
TERMELÉKENY 
KARBANTARTÁS

gyors 
szerszámváltás

SMED JUST IN TIME, 
ANYAGELLÁTÁSI 
MÓDSZEREK

KAIZEN, A3 REPORT

LAYOUT ÉS 
CELLA DESIGN

LEAN alapok
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VDA 6.3 folyamat audit
VDA 6.5 termék audit
IATF 16949:2016 szabványértelmezés
IATF 16949:2016 belső auditor



Társaságunk, a High Quality Support & Consult Kft.
minőségirányítási-, információbiztonsági-, környezetközpontú
irányítási-, autóipari minőségirányítási tevékenységet folytat,
mely magába foglalja a rendszerépítést, rendszerfelügyeletet,
tanúsításra való felkészítést, valamit a szabvány megfelelőséget
vizsgáló belső auditot. A HQSC Kft. garantálja a kiemelkedő
tapasztattal rendelkező szakemberek minőségi munkáját,
garanciát vállalva az elvégzett szolgáltatásokra, nem utolsó
sorban az ügyfél igényeket messzemenőkig figyelembe véve.

Szolgáltatásainkkal a hatékony működéshez, továbbá valós piaci
és versenyelőnyhöz kívánjuk hozzásegíteni partnereinket. Az
irányítási rendszerek kialakítása során partnereink számára
garantáljuk a bevezetés teljes időtartama alatti támogatást,
végül egy átláthatóan működtethető és az üzletmenetet
hatékonyan támogató, irányítási rendszert.

Célunk, hogy felkeltsük partnereink igényét a fejlődésre, a
legfrissebb szakmai ismeretek átadásával, hogy hozzájáruljunk a
piaci pozíciójuk megerősítéséhez és növekedéséhez. Mindezt
olyan képzések segítségével érjük el, ahol a résztvevők nem
csak naprakész ismereteket szereznek, hanem életszerű
példákon, esettanulmányokon keresztül gyakorolják az oktatás
alatt megszerzett tudásukat. A tréningeken resztvevők olyan
tudásra tesznek szert, amely lehetővé teszi, hogy a tanultakat a
mindennapok során eredményesen használják. A képzések
vizsgával zárulnak, mely a megtanultak eredményességének
hatékony visszaigazolása.
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Minőségmenedzsment 
képzések



PROBLÉMA 
MEGOLDÓ 
ESZKÖZÖK Képzés célja

Képzés 
célcsoportja

Képzés tartama

A probléma megoldó eszközök
bemutatása és ismertetése,
mely segítséget nyújt a
mindennapokban felmerülő
munkahelyi folyamatok során
előforduló problémák hatékony
megoldására, és a problémák
újbóli előfordulásának
megakadályozásban.

A probléma megoldó
kompetenciák fejlesztése,
strukturált módszerek
elsajátításán keresztül.

Minden munkavállaló aki 
készségeit, tudását 
fejleszteni szeretné a 
probléma megoldás 
területén.

• 5W 2H technika
• 5 Miért Módszer
• Halszálka diagram

A probléma fogalma, 
gyökérok analízis technikák, 
helyzetfelmérés, 
adatgyűjtés

Az A3 riport készítésének megismerése, gyakorlása a PDCA elv alapján.

• A probléma azonosítása, 
helyzetfelmérés 

• A3 gondolkodásmód 
• A probléma definíciója, konszenzus 

kialakítása, célmeghatározás 
• A3 dokumentum elkészítése 
• Az A3-as bemutatása és áttekintése 

(story telling) 
• Lehetséges okok listájának elkészítése, 

gyökérok elemzés 

Minőségmenedzsment
képzések
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• Beavatkozás, Kaizen, fejlesztés 
• Az optimális helyesbítő intézkedés 

kiválasztása 
• Próbaműködés, megfigyelés, 

validálás
• Megoldás szabványosítása, 

sztenderdek kialakítása



Minőségmenedzsment 
képzések

Képzés célja: Az autóiparban elterjedt és a vevők által sokszor

megkövetelt 8D problémamegoldó módszer alkalmazásának

készségszintű elsajátítása. A képzés során elsajátított tudás és

kompetencia segítségével a munkavállaló képes lesz a 8D

problémamegoldó módszert és az azt támogató technikákat

alkalmazni a vevői és szállítói reklamációk kezelésére vonatkozóan.

Képzés célcsoportja: Minden munkavállaló aki vevői és beszállítói

reklamációval foglalkozik; munkája során hatással lehet/van az

előállítandó termék minőségére; meghatározó szerepet tölt be a

meghibásodás körülményeire vonatkozó adatok összegyűjtésében;

készségeit, tudását fejleszteni szeretné.

Képzés tartalma: 

PDCA fogalma, bemutatása / 8D lépései

• D0: A hiba jelenség meghatározása és sürgős válasz lépése

• D1: Team alapítás

• D2: A probléma megfogalmazása

• D3: Közbenső javító intézkedés bevezetése

• D4: A kiváltó ok meghatározása 

• D5: A végleges javító intézkedések meghatározása

• D6: A végleges javító intézkedések bevezetése

• D7: Megelőző intézkedések; az ismételt előfordulás megelőzése

• D8: A csapat erőfeszítésének elismerése

GYÖKÉROK ANALÍZIS TECHNIKÁK, HELYZETFELMÉRÉS, ADATGYŰJTÉS

• 5W 2H technika

• 5 Miért Módszer

HALSZÁLKA DIAGRAM

Képzés időtartama: 2 nap

Képzés hivatalos megnevezése: 8D (problémamegoldó módszer) 

tréning

Képzés engedélyszáma: E-001861/2018/D001 

Riport
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AUTOMOTIVE CORE 
TOOLS –
AUTÓIPARI 
MINŐSÉGTECHNIKÁK

Képzés célja: Az autóipari minőségtechnikák bemutatása és azok alkalmazásának
készségszintű elsajátítása. A képzés során elsajátított tudás és kompetencia segítségével
a munkavállaló képes lesz az autóipari elvárasok szerint dolgozni, az autóipari minőség
technikákat a mindennapi munka során használni.

Képzés célcsoportja: Minden munkavállaló aki vevői és beszállítói reklamációval
foglalkozik; munkája során hatással lehet/van az előállítandó termék minőségére;
meghatározó szerepet tölt be a meghibásodás körülményeire vonatkozó adatok
összegyűjtésében; készségeit, tudását fejleszteni szeretné.

Képzés tartalma: 

• APQP - Minőségtervezési folyamat, vevő specifikus követelmények (Customer Specific
Requirements), IATF 16949

• Control Plan - Szabályozási terv
• FMEA - Hibamód és hatás elemzés
• PPAP - Termék jóváhagyási folyamat
• MSA – Mérőrendszer elemzés (Measuring System Analysis)
• SPC - Statisztikai folyamatszabályozás (Statistical Process Control)
• 8D Riport
• 5-Why, Ishikawa - Gyökérok analízis technikák

Képzés időtartama: 5 nap

Minőségmenedzsment 
képzések
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Minőségmenedzsment 
képzések

PPAP

Képzés tartalma: 

PPAP - Termék jóváhagyási folyamat - Általános áttekintés
PPAP - Termék jóváhagyási folyamat - Dokumentálás és elkészítés folyamata
Alkatrész benyújtás státusz lehetséges kimenetei

Képzés időtartama: 1 nap

Képzés hivatalos megnevezése: PPAP – Termékjóváhagyási folyamat tréning
Képzés engedélyszáma: E-001861/2018/D003 

Képzés célja: A PPAP tréning célja az autóiparban elterjedt és a vevők által megkövetelt termék
jóváhagyási folyamat alkalmazásának készségszintű elsajátítása. A képzés során elsajátított tudás
és kompetencia segítségével a munkavállaló képes lesz a vevői követelmények megértésére az új
termék bevezetésével kapcsolatosan, valamint képes lesz az új termék bevezetés folyamatát
saját termékeikre alkalmazni.

Képzés célcsoportja: Minden munkavállaló aki vevői és beszállítói bemintázással foglalkozik;
munkája során hatással lehet/van az előállítandó termék minőségére; készségeit, tudását
fejleszteni szeretné.

AUTOMOTIVE CORE TOOLS –
AUTÓIPARI 
MINŐSÉGTECHNIKÁK
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Képzés célja: A termék és gyártási folyamatok jóváhagyásának ismertetése, az AIAG által kiadott
APQP and Control Plan kézikönyvben leírtak alapján, mely módszer általánosan elfogadott az
autóiparban.
A képzés során elsajátított tudás és kompetencia segítségével a munkavállaló képes lesz
megérteni a vevői követelményeket az új termék bevezetésével kapcsolatosan, kepés lesz az új
termék bevezetés folyamatát saját termékekre alkalmazni, képes lesz a termék és folyamat-
fejlesztési projekteket hatékonyan támogatni, koordinálni, valamint hatékonyan részt tud venni
az egyes termékek szabályozási tervének elkészítésében.

Képzés tartalma: 

Tervezés (program tervezése, vevői követelmények, minőségi célkitűzések, előzetes

anyaglista, folyamatdiagram, speciális termékjellemzők)

Termék tervezés es fejlesztés (hibamód és hatáselemzés termékre (DFMEA); a prototípus és
prototípus szabályozási terv; műszaki rajzok és specifikációk)

Folyamat tervezés és fejlesztés

Folyamat hibamód és hatáselemzés (PFMEA); ellenőrzési terv; mérőrendszerek elemzése;

A termék és folyamat tervezési munkák eredményességének kiértékelése, validálása

Tömeggyártás (visszacsatolás, kiértékelés, javító intézkedések)

CP - Szabályozási terv (Control Plan)

PPAP - Termék jóváhagyási folyamat alkalmazása és célja; a PPAP benyújtása, benyújtás
szintjei, az alkatrész benyújtás státusz lehetséges kimenetei: jóváhagyás, ideiglenes
jóváhagyás, elutasítás, javítóintézkedések.

Képzés időtartama: 2 nap

Képzés célcsoportja: Minden munkavállaló aki autóiparban dolgozik és részt vesz termék és
folyamatfejlesztési projektekben, a termékkel szemben támasztott követelmények (háttér
információ) összegyűjtésében meghatározó szerepet tölt be.

Minőségmenedzsment 
képzések

APQP - TERMÉK ES 
GYÁRTÁSI FOLYAMATOK 
JÓVÁHAGYÁSÁNAK 
ISMERETE APQP
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Képzés hivatalos megnevezése: Termék és gyártási folyamatok jóváhagyásának ismerete 
Képzés engedélyszáma: E-001861/2018/D007



FMEA - LEHETSÉGES HIBAMÓD-ÉS 
HATÁSELEMZÉS, CONTROL PLAN -
SZABÁLYOZÁSI TERV

Képzés tartalma: 

Termék FMEA
• Blokk diagram
• Paraméter diagram
• Kitöltési szabályok, követelmények
• Lehetséges meghibásodási módok, hatások, okok, gyakoriságok
• Megelőző szabályozás ismertetése
• Preventív és detektív design control

Folyamat FMEA
• A folyamat funkciók és követelmények azonosítása, a termékkel és folyamattal összefüggő 

hibamódok, és hatásuk azonosítása a folyamatra és a vevőkre.
• A potenciális gyártó és szerelő folyamat okok azonosítása.
• A folyamatváltozók azonosítása, melyek fókuszálnak a gyakoriság csökkentésére a 

folyamatok szabályozásával, vagy az észlelhetőség növelésével.
• A megelőző és javító intézkedések bevezetése a prioritást élvező problémákra.
• A folyamat ábra szerepe a PFMEA határainak azonosítása.
• A meghibásodási oka, gyakorisága.

Szabályozási terv - Control Plan
• Általános áttekintés
• A formanyomtatvány ismertetése
• Az elkészítés menete

Képzés célja: A hiba-lehetőségek feltárása, illetve a hiba-előfordulás megelőzése.
A képzés során elsajátított tudás és kompetencia segítségével a munkavállaló képes
lesz önállóan termék és folyamat FMEA, illetve Control Plan elkészítésére.

Képzés célcsoportja: Minden munkavállaló aki a munkája során hatással lehet/van az
előállítandó termék minőségére, aki meghatározó szerepet tölt be a meghibásodás
körülményeire vonatkozó adatok összegyűjtésében, a termékkel szemben támasztott
követelmények összegyűjtésében meghatározó szerepet tölt be, aki a készségeit,
tudását fejleszteni szeretné.

Képzés időtartama: 1 nap
Képzés engedélyszáma: E-001861/2018/D002 

FMEA

Minőségmenedzsment 
képzések
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SPC - STATISZTIKAI 
FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

Képzés tartalma: 
Az SPC (Statistical Process Control = Statisztikai 
folyamatszabályozás) ismertetése, mely célja az adott gyártási 
folyamatban a termék minőségére jellemző adatok elemzése 
azért, hogy a gyártási folyamatot kedvezőtlenül befolyásoló 
okokat időben lehessen észlelni, valamint korrigálni, hogy 
ezáltal a termék minősége javuljon.
• Az SPC fogalma, célja, folyamata, használatának előnyei
• SPC az ISO minőségirányítási szabványokban (IATF 16949)
• Termék-, és folyamatjellemzők
• Méréses és minősítéses jellemzők
• Statisztikai alapfogalmak ismertetése
• Szabályozó kártyák 
• Méréses kártyák
• Folyamat stabilitása. Szabályozott és szabályozatlan 

folyamatok
• A szabályozatlanság esetei és jelölésük
• Folyamatokba való beavatkozások. 
• Helyesbítő és megelőző tevékenységek
• A zavarok kezelése

Képzés időtartama: 1 nap

Képzés hivatalos megnevezése: SPC – Statisztikai 
folyamatszabályozás
Képzés engedélyszáma: E-001861/2018/D004 

Képzés célja: Az SPC tréning célja a gyártási folyamatoknál használt statisztikai
folyamatszabályozási módszer alkalmazásának készségszintű elsajátítása. A képzés során
elsajátított tudás és kompetencia segítségével a munkavállaló képes lesz statisztikai
adatokat értelmezni, az SPC kártyát vezetni, kiértékelni, illetve a kiértékelés alapján
hatékony intézkedéseket hozni.

Képzés célcsoportja: Minden munkavállaló aki a munkája során hatással lehet/van az
előállítandó termék minőségére, aki meghatározó szerepet tölt be a meghibásodás
körülményeire vonatkozó adatok összegyűjtésében, a termékkel szemben támasztott
követelmények összegyűjtésében meghatározó szerepet tölt be, aki a készségeit, tudását
fejleszteni szeretné.

Minőségmenedzsment 
képzések
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MSA – MÉRŐRENDSZER ELEMZÉS 

Képzés célja: Az MSA fogalmának és a merőrendszer elemzésének ismertetése, bemutatása.
A merőeszközökkel kapcsolatos statisztikai alapok áttekintése. A képzés során elsajátított
tudás és kompetencia segítségével a munkavállaló képes lesz a mérőrendszerek elemzésére,
a minőség, megbízhatóság és biztonság javítására, és a vevőelégedettség növelésére.

Képzés tartalma: 

Az MSA fogalmának és a mérőrendszer elemzésének ismertetése, 
bemutatása. A merőeszközökkel kapcsolatos statisztikai alapok 
áttekintése, a mérőrendszerek képesség vizsgálata és a mérési 
bizonytalanság ismertetése.

Képzés időtartama: 1 nap
Képzés hivatalos megnevezése: MSA – Mérőrendszer elemzés képzés
Képzés engedélyszáma: E-001861/2018/D005 

Képzés célcsoportja: Minden munkavállaló aki a munkája során hatással lehet/van az
előállítandó termék minőségére, aki meghatározó szerepet tölt be a meghibásodás
körülményeire vonatkozó adatok összegyűjtésében, a termékkel szemben támasztott
követelmények összegyűjtésében meghatározó szerepet tölt be, aki a készségeit, tudását

fejleszteni szeretné.

Minőségmenedzsment 
képzések
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t

Szabványismeret 
képzések



ISO 9001:2015 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS

Képzés célja: A résztvevők megismerik a minőségirányítási menedzsment

alapját képző ISO 9001:2015 szabvány követelményeit. A szabványpontok

ismertetésén túl, gyakorlati megközelítéssel, interaktív módon sajátíthatják

el az ISO 9001 szabvány aktuális kiadásának lényegét.

Képzés célcsoportja: Mindenki, akinek meg kell ismerkednie a

minőségirányítási menedzsmenttel. Elsősorban vezetők, belső auditorok,

minőségirányítással foglalkozó szakemberek. Olyan szervezeti egységek

munkatársai, akik a minőségirányítás rendszerrel foglalkoznak, esetleg

bevezetése előtt állnak.

Képzés tartalma: 

A minőségirányítás alapjai, minőségszemlélet az ISO 9001:2015 rendszerében.

A szabvány pontjai, értelmezésük és azok alkalmazása a gyakorlatban.

Képzés időtartama: 1 nap

Szabványismeret képzések
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ISO 9001:2015 BELSŐ AUDITOR

Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek

tanácsadó irányításával a rendszer kialakításában való aktív

részvételre, a szabályzó rendszer bevezetésének

koordinálására, irányítására; a belső auditok elvégzésére,

elvégeztetésére; a tanúsító szervezettel való hatékony

együttműködésre.

Képzés tartalma: 

• A ISO 9000:2015 szabvány ismertetése
• A minőségirányítási rendszer alapelvei
• Folyamatszemléletű megközelítés és a PDCA modell
• Kockázatalapú megközelítés
• ISO 9001:2015 rendszerrel kapcsolatos főbb szakkifejezések
• ISO 9001:2015 követelményeinek értelmezése gyakorlati példákon 

keresztül
• Szervezet környezete, kockázatok felmérése
• A dokumentált információk készítése és ellenőrzése
• ISO 19011:2018 szabvány ismertetése
• Az ISO 9001:2015 belső audittal kapcsolatos ismeretek:
• A belső audit szerepe, az audit előkészítése, felkészülés az auditra,
• Az ideális belső auditor,
• A nemmegfelelőségek,
• A belső audit jelentés összeállítása,
• A helyesbítő intézkedések felügyelete

Képzés időtartama: 2 nap

Képzés célcsoportja: Mindenki, akinek meg 

kell ismerkednie a minőségirányítási 

menedzsmenttel. Elsősorban vezetők, 

minőségirányítással foglalkozó szakemberek.

Szabványismeret képzések
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ISO 14001:2015 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS

Képzés célja: A résztvevők megismerik a minőségirányítási

menedzsment alapját képző ISO 14001:2015 szabvány

követelményeit. A szabványpontok ismertetésén túl, gyakorlati

megközelítéssel, interaktív módon sajátíthatják el az ISO 14001

szabvány aktuális kiadásának lényegét.

Képzés tartalma: 

A környezetirányítás alapjai az ISO 14001:2015 
rendszerében.

A szabvány pontjai, értelmezésük és azok 
alkalmazása a gyakorlatban.

Képzés időtartama: 1 nap

Képzés célcsoportja:

Különböző szakirányok vezető

pozícióban lévő szakemberei,

belső auditorok, és vezetők,

akiknek meg kell ismerkedniük

a környezetmenedzsmenttel.

Olyan szervezeti egységek

munkatársai, akik a

környezetirányítási rendszerrel

foglalkoznak, esetleg

bevezetése előtt állnak.

Szabványismeret képzések
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ISO 14001:2015 BELSŐ AUDITOR

Képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek

tanácsadó irányításával a rendszer kialakításában való aktív

részvételre, a szabályzó rendszer bevezetésének koordinálására,

irányítására; a belső auditok elvégzésére, elvégeztetésére; a

tanúsító szervezettel való hatékony együttműködésre.

Képzés tartalma: 

• Az ISO 14001 szabvány ismertetése
• A környezetirányítási rendszer alapelvei
• Folyamatszemléletű megközelítés és a PDCA modell
• Kockázatalapú megközelítés
• ISO 14001 rendszerrel kapcsolatos főbb szakkifejezések
• ISO 14001 követelményeinek értelmezése gyakorlati példákon keresztül
• Szervezet környezete, kockázatok felmérése
• A dokumentált információk készítése és ellenőrzése
• ISO 19011:2018 szabvány ismertetése
• ISO 14001 belső audittal kapcsolatos ismeretek:
• A belső audit szerepe, az audit előkészítése, felkészülés az auditra,
• Az ideális belső auditor,
• A nemmegfelelőségek,
• A belső audit jelentés összeállítása,
• A helyesbítő intézkedések felügyelete

Képzés időtartama: 2 nap

Képzés célcsoportja: Mindenki, akinek meg

kell ismerkednie az a környezetirányítási

menedzsmenttel. Elsősorban vezetők,

minőségirányítással foglalkozó szakemberek.

Szabványismeret képzések
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ISO 27001:2013 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS

Képzés célja: A résztvevők megismerik az információbiztonság

menedzsment alapját képző ISO 27001:2013 szabvány

követelményeit. A szabványpontok ismertetésén túl, gyakorlati

megközelítéssel, interaktív módon sajátíthatják el az ISO 27001

szabvány aktuális kiadásának lényegét.

Képzés tartalma: 

Az információbiztonság menedzsment alapjai az ISO 27001:2013 rendszerében.

A szabvány pontjai, értelmezésük és azok alkalmazása a gyakorlatban

Képzés időtartama: 1 nap

Képzés célcsoportja: Különböző szakirányok

vezető pozícióban lévő szakemberei, belső

auditorok, és vezetők, akiknek meg kell

ismerkedniük a információbiztonság

menedzsmenttel. Olyan szervezeti egységek

munkatársai, akik információbiztonság

menedzsmenttel foglalkoznak, esetleg

bevezetése előtt állnak.

Szabványismeret képzések
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Képzés tartalma: 

• A VDA folyamat audit  ismertetése, célja
• A rendszer-, folyamat-, és termék audit –

összehasonlítása
• Beszállító előminősítése folyamat audittal
• Folyamatok kockázatai
• Auditorok viselkedési szabályai
• VDA 6.3 kérdéskatalógus
• A folyamat audit lépései
• A folyamat audit folyamata
• Audit program készítése
• Értékelés
• Eredmények közzététele
• Utógondozás, lezárás
• A termék-előállító folyamatok auditja
• Az egyes kérdések kiértékelése

Képzés célcsoportja: Mindenki, aki gyártó

tevékenységet folytat, IATF 16949 követelményei

szerinti járműipari minőségirányítási rendszert

működtet vagy épít ki, illetve akiknek a cégen

belül feladata a beszállítók auditálása, a belső

folyamat auditok (VDA 6.3) végzése, a beszállítók

fejlesztése.

Képzés időtartama: 1 nap

Szabványismeret képzések
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VDA 6.3 FOLYAMAT AUDIT

Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek

folyamatra vagy beszállítói auditok elvégzése kapcsán javaslatot

tenni a gyártás biztonságának növelésére és a költségek

csökkentésére.

• Fő folyamatok és mutatóik
• A gyártási folyamat elemei
• Mutatószámok
• Leminősítési szabályok A-ból B-be és C-be
• A beszállító előminősítése 
• A „Fejlesztendő” beszállító



• Ellenőrzési módszerek tervezése
• Figyelembe vett dokumentumok
• Mérési folyamatok megbízhatóságának 

biztosítása az MSA és a VDA5 alapján
• Az auditterv
• A termék audit végrehajtása
• Mintavétel és minta azonosítás
• Auditjelentés készítés
• Azonnali intézkedések
• Helyesbítő intézkedések
• Auditorokkal kapcsolatos követelmények

VDA 6.5 TERMÉK AUDIT

Képzés célja: olyan szakemberek képzése,

akik megismerik és megértik a VDA 6.5

követelményrendszer elemeit, illetve akik

képesek a termékre fókuszált auditok

elvégzése kapcsán javaslatot tenni a

termék megfelelőségének növelésére és a

költségek csökkentésére.

Képzés tartalma: 

• A VDA kötetek áttekintése
• A VDA termék audit ismertetése, bemutatása
• A termék audit célja
• A termék életútja
• Mikor lehet termék auditot végezni?
• A termék audit eredménye
• A termékek ellenőrzésének típusai
• A termék audit folyamata
• Az audit program tartalma
• Vizsgálandó termékjellemzők kiválasztása
• Az audit program végrehajtási tervezése

Képzés célcsoportja: mindenki, aki gyártó tevékenységet folytat, IATF 16949 követelményei

szerinti járműipari minőségirányítási rendszert működtet vagy épít ki, illetve akiknek a cégen

belül feladata a termék auditok (VDA 6.5) végzése.

Képzés időtartama:

1 nap

Szabványismeret képzések
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IATF 16949:2016 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS

Képzés célja: A résztvevők megismerik az autóipari

minőségirányítási menedzsment alapját képző IATF 16949:2016

szabvány követelményeit. A szabványpontok ismertetésén túl,

gyakorlati megközelítéssel, interaktív módon sajátíthatják el az

IATF 16949 szabvány lényegét.

Képzés tartalma: 

A minőségirányítás alapjai, 
minőségszemlélet az IATF 16949:2016 
rendszerében.

A szabvány pontjai, értelmezésük és 
azok alkalmazása a gyakorlatban.

Képzés időtartama: 1 nap

Képzés célcsoportja: Mindenki, akinek

meg kell ismerkednie az autóipari

minőségirányítási menedzsmenttel.

Elsősorban vezetők, belső auditorok,

minőségirányítással foglalkozó

szakemberek. Olyan szervezeti egységek

munkatársai, akik a minőségirányítás

rendszerrel foglalkoznak, esetleg

bevezetése előtt állnak.

Szabványismeret képzések
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IATF 16949:2016 BELSŐ AUDITOR

Képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek

tanácsadó irányításával a rendszer kialakításában való aktív

részvételre, a szabályzó rendszer bevezetésének koordinálására,

irányítására; a belső auditok elvégzésére, elvégeztetésére; a

tanúsító szervezettel való hatékony együttműködésre.

Képzés tartalma: 

• Az IATF 16949 szabvány ismertetése
• Az autóipari minőségirányítási rendszer 

alapelvei
• Folyamatszemléletű megközelítés és a 

PDCA modell
• Kockázatalapú megközelítés
• IATF 16949 rendszerrel kapcsolatos főbb 

szakkifejezések
• IATF 16949 követelményeinek értelmezése 

gyakorlati példákon keresztül
• Szervezet környezete, kockázatok 

felmérése
• A dokumentált információk készítése és 

ellenőrzése
• ISO 19011:2018 szabvány ismertetése
• Az IATF 16949 belső audittal kapcsolatos 

ismeretek:
• A belső audit szerepe, az audit 

előkészítése, felkészülés az auditra,
• Az ideális belső auditor,
• A nemmegfelelőségek,
• A belső audit jelentés összeállítása,
• A helyesbítő intézkedések felügyelete

Képzés időtartama: 2 nap

Képzés célcsoportja: Mindenki, akinek
meg kell ismerkednie az autóipari
minőségirányítási menedzsmenttel.
Elsősorban vezetők, minőségirányítással
foglalkozó szakemberek.

Szabványismeret képzések
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Lean képzések



LEAN alapok

Képzés célja: hogy a résztvevő megértse a Lean termelési

rendszert, annak alapelveit és összetevőit, eszközeit és

azok kapcsolatrendszerének működését, rendszer

szinten, Lean bevezetése előtt, vagy aktuális

fejlesztésekor. A résztvevő a képzés elvégzése után képes

lesz önállóan veszteségek azonosítására és azok

megszüntetésére.

Képzés célcsoportja: Minden munkavállaló aki a munkája

során hatással lehet/van az előállítandó termékre vagy

szolgáltatásra; aki meghatározó szerepet tölt be a

folyamatok fejlesztésében; aki vezető beosztású és meg

szeretné ismerni a Lean módszertant; mindenki, aki

készségeit, tudását fejleszteni szeretné.

Képzés tartalma: Lean fogalmának, történetének

ismertetése, értékteremtő és nem értékteremtő

műveletek fogalmának megismerése. A legfontosabb

Lean eszközök megismertetése: 5S, vizuális

menedzsment, gyors átállás, cellarendszerű gyártás, Just

in Time – anyagáramlási rendszerek, Teljeskörű

Hatékony Karbantartás (TPM), Értékáram térképezés

(VSM)

Képzés időtartama: 1 nap

Képzés hivatalos megnevezése: Lean bevezető tréning

Képzés engedélyszáma: E-001861/2018/D009 

Lean képzések
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5S VIZUÁLIS MENEDZSMENT, 
SZABVÁNYMUNKA

Képzés célja: Az 5S az alapja egy stabil és minőségi munkakörnyezet létrehozásának

és fenntartásának. Segítségével hatékony, vizuálisan vezérelt és ergonomikus

munkahelyek kerülnek kialakításra. A képzés célja: hogy a résztvevő elsajátítsa a

munkahelyi rend, tisztaság és áttekinthetőség kialakításának és fenntartásának

alapjait, folyamatát, módszereit, a vizuális rendszer fontosságát a termelésben és

szolgáltatásban s mindez a saját vállalatánál hogyan vezethető be. A résztvevő a

képzés elvégzése után képes lesz önállóan 5S elvek szerinti munkakörnyezet

kialakítására és fenntartására.

Képzés célcsoportja: A vállalat minden munkavállalója, aki a készségeit, tudását

fejleszteni szeretné. Különös prioritással azokra, akik munkájuk során hatással

vannak az előállítandó termékre vagy szolgáltatásra.

Képzés tartalma: Lean alapok, az 5S fogalmának és előnyeinek megismerése. Az 5S

jelentése, eredete, célja. Az 5S előnyei a vállalat és a dolgozók számára. Az 5S

lépéseinek megismerése mind elméletben, mind gyakorlatban. 5S a termelésben és

az irodában.

Képzés időtartama: 1 nap

Képzés hivatalos megnevezése: 5S tréning

Képzés engedélyszáma: E-001861/2018/D008 

GYÖKÉROK ANALÍZIS TECHNIKÁK, HELYZETFELMÉRÉS, ADATGYŰJTÉS

• 5W 2H technika

• 5 Miért Módszer

HALSZÁLKA DIAGRAM

Képzés időtartama: 2 nap

Lean képzések
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Képzés célja: Az értékáram
menedzsment rendszer
megismertetése a résztvevőkkel.
Olyan szakemberek képzése, akik
megértik a VSM (Value Stream
Mapping) használatát és célját a
termelésen belül, és képesek lesznek
az alapanyagok és az információ
áramlását elemezni és megtervezni
abból a célból, hogy a termékek a
lehető legkisebb veszteséggel
legyenek legyártva és időben
kerüljenek kiszállításra.

Képzés célcsoportja: Elsősorban
leanes szakemberek, vezetők,
folyamat és minőségbiztosítási
mérnökök, logisztikusok valamint a
termelésért felelős kollégák: műszak-
és csoportvezetők, termelésvezetők.

Képzés tartalma: 

• Lean Management, VSM bemutatása
• Hozzáadott érték jelentése
• Lean alapelvek 
• Lean Management Építő elemei
• Húzó rendszer, JIT
• JIDOKA, 0 hiba koncepció
• KAIZEN
• Dolgozók bevonása
• Érték, értékáram, veszteségek
• Folyamatos anyag és információáramlás
• Takt idő azonosítása
• Értékáram menedzsment, 
• A stratégia lebontása értékáram célokká 

(Hoshin Kanri)
• Értékáram fejlesztési célok meghatározása
• Mérések és mérőszámok: darabszám, idő és 

minőség
• Eredményesség és hatékonyság
• Értékáram feltérképezés
• Hozzáadott érték 
• Értékáram térkép készítése
• Értékáram feltérképezés lépései
• PQ-PR elemzés
• Adatgyűjtés
• A jelenlegi értékáramok (rendszer) elemzése, 

értékelése
• Jelentéskészítés, fejlesztési javaslatok 

megfogalmazása
• Az értékáram feltérképezés eredményeinek 

közös áttekintése
• Értékáram fejlesztés
• Értékáram térkép elemzése
• Jövőbeli értékáram megtervezése
• Kaizen akció program összeállítása, fejlesztési 

koncepció meghatározása a jövőbeli 
magasabb teljesítményű értékáramok 
kialakítása érdekében

• Anyagfolyam optimalizálás
• Cella rendszerű gyártás
• Cellatervezés elemei

Képzés 
időtartama:

2 nap

VSMÉRTÉKÁRAM 
TÉRKÉPEZÉS

Lean képzések
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Képzés célja: A Layout és Cella Design bemutatása, megismertetése a résztvevőkkel. Olyan
szakemberek képzése, akik képesek lesznek jól működő és sikeres layout és cella design
kialakítására a Lean alapelveknek megfelelően.

Képzés célcsoportja: Elsősorban leanes szakemberek, vezetők, folyamat és minőségbiztosítási 

mérnökök, logisztikusok valamint a termelésért felelős kollégák: műszak- és csoportvezetők, 

termelésvezetők.

Képzés tartalma: 

• Layout és cella design bemutatása, miért működnek olyan jól
• Az új layout kommunikációs útjának megtervezése
• Szükséges folyamatadatok az elrendezés meghatározásakor
• Áramlásra, termelékenységre és minőségre való tervezés
• A cellák számának meghatározása
• A cellán dolgozó emberek számának meghatározása a termékek vagy szolgáltatások 

figyelembevételével.
• Csapattagok kiválasztása
• Vizuális menedzsment követelményei
• A vezetőség felelőssége
• Szükséges készségek és támogatás
• A szervezet felépítése az új struktúra támogatására
• A megvalósítás sikeres időterve
• A siker meghatározásához szükséges mutatók
• További lépések az eredmények folyamatos javítása érdekébeni

Képzés időtartama: 2 nap

LAYOUT ÉS 
CELLA DESIGN

Lean képzések
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Képzés 
időtartama:

2 nap

Képzés célja: Az átállási idő
csökkentésére szolgáló módszerek,
és eszközök bemutatása. Olyan
szakemberek képzése, akik képesek
lesznek a SMED módszer
alkalmazásával hatékonyan
csökkenteni az átállási időket.

Képzés célcsoportja: Elsősorban
leanes szakemberek, vezetők,
folyamat és minőségbiztosítási
mérnökök, logisztikusok valamint
a termelésért felelős kollégák:
műszak- és csoportvezetők,
termelésvezetők.

Képzés tartalma: 

• A TPS és a lean management története
• Hozzáadott érték koncepció
• Lean alapelvek 
• Vizuális eszközök, és vizuális menedzsment 
• A standardizálás alapjai
• Heijunka, az átállási idő jelentősége a 

termeléstervezésben
• Jidoka, 0 hiba koncepció, Poka-Yoke technikái
• 5S módszer
• A javaslati rendszer felépítése
• A javaslati rendszer szintjei, működtetése, 

értékelése
• A motiváció szerepe
• Szabványok, standardok
• Átállási folyamatok időmérése
• Az átfutási idő és az átállási idők kapcsolata, 

az átállás fontossága
• Ciklusidő (normál idő, tényleges idő)
• Átállási idő csökkentése (SMED)
• Az átfutási idő és a készletek kapcsolata
• Géppel kapcsolatos veszteségek mérése (OEE)
• A SMED jelentése és alkalmazásának lépései
• Átállási folyamat rögzítése, műveletek 

lehatárolása
• Az átállásról készült videofelvétel elemzése
• Veszteségek, problémák feltárása
• Ishikawa diagram készítése
• Új átállási folyamat megtervezése
• Új átállási folyamat dokumentálása
• Spagetti diagram készítése elemzése

gyors 
szerszámváltás

SMEDLean képzések
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Képzés célja: Az anyagellátási módszerek (just
in time, kanban, milkrun) bemutatása. Olyan
szakemberek képzése, akik a képzés során
megszerzett ismeretek segítségével
eredményesen tudnak fejlesztési projekteket
elindítani, menedzselni, lezárni és utó követni.

Képzés célcsoportja: Elsősorban leanes
szakemberek, vezetők, folyamat és
minőségbiztosítási mérnökök, logisztikusok
valamint a termelésért felelős kollégák:
műszak- és csoportvezetők, termelésvezetők.

Képzés tartalma: 

• Lean alapelvek 
• Vevőközpontúság, belső vevő
• A push és a pull rendszerek 

összehasonlítása
• Jidoka, 0 hiba koncepció, Poka-Yoke 

fontossága a termelésben
• Heijunka
• Kiegyenlített termelési terv létrehozása
• Vizuális menedzsment 
• A kaizen filozófia célja a lean gyártásban
• 5S módszer
• Szabványok, standardok. Gyakorlati 

megvalósításai, bevezetési módszertanok
• Húzó rendszerek veszteségtípusai
• Termelési rendszerek
• Műhely rendszerű termelési rendszer 

ismertetése,
• Cella rendszerű termelési rendszer 

ismertetése,
• Gyártó cella kialakítások,
• Az áramlás elve,
• Just in time alapelvei és 

megvalósíthatóságának feltételei,
• A kanban rendszer ismertetése, típusai, 

lehetséges megvalósításai,
• A Kanban kártyák 
• Ciklusidő, ütemidő fogalma, számítása
• Munkaelosztás hatékonyságát leképező 

mutatószámrendszer
• Anyagellátási módszerek
• Anyagellátási útvonalak kialakítása
• Szupermarket 
• Milkrun

Képzés időtartama: 2 nap

JUST IN TIME, 
ANYAGELLÁTÁSI 
MÓDSZEREK

Lean képzések
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Képzés célcsoportja: Elsősorban leanes szakemberek, folyamat és minőségbiztosítási mérnökök,
valamint a termelésért felelős kollégák: műszak- és csoportvezetők, termelésvezetők.

Képzés tartalma: 

• A TPM jelentése és célja
• A veszteség fogalma és csökkentésére alkalmas rendszer kialakítása
• A TPM mutatószámai
• Tervezett karbantartás
• A géphibacsökkentés lépései
• Öntevékeny karbantartás
• Alaptakarítás, a nehezen tisztítható helyek fejlesztése
• Szabványok
• Átállási idő csökkentés (SMED)
• TPM bevezetésének lépései

Képzés időtartama: 1 nap

TPM
TELJESKÖRŰ 
TERMELÉKENY 
KARBANTARTÁS

Lean képzések

Képzés célja: A TPM - teljeskörű termelékeny
karbantartás bemutatása. Olyan szakemberek
képzése, akik a képzés során megszerzett
ismeretek segítségével új alapokra tudják
helyezni a megelőző karbantartást.
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Képzés célcsoportja: Elsősorban leanes
szakemberek, folyamat és minőségbiztosítási
mérnökök, valamint a termelésért felelős
kollégák: műszak- és csoportvezetők,
termelésvezetők.

Képzés tartalma: 

• Shopfloor menedzsment fontossága
• 3 „GEN”
• Napi gyártási megbeszélés a gyártás 

területén
• Teljesítményt mutató táblák
• A teljesítményt mutató táblák és a KPI 

(fő folyamat mérési mutató) kapcsolata
• KPI táblák, adatok
• Shopfloor menedzsment fontossága
• 3 „GEN”
• Napi gyártási megbeszélés a gyártás 

területén
• Teljesítményt mutató táblák
• A teljesítményt mutató táblák és a KPI 

(fő folyamat mérési mutató) kapcsolata

SHOPFLOOR 
MENEDZSMENT

Képzés célja: A shopfloor menedzsment, a
termelővállalatok irányításához szükséges
termelési folyamatok menedzselésének
bemutatása. Olyan szakemberek képzése, akik a
képzés során megszerzett ismeretek segítségével
hatékonyan tudják a mutatószámok (KPI)
figyelembevételével, a lean szemlélet mentén, a
szervezetet irányítani.

Képzés 
időtartama:

1 nap

Lean képzések
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Képzés célcsoportja: Elsősorban leanes szakemberek, vezetők, folyamat és minőségbiztosítási
mérnökök, logisztikusok valamint a termelésért felelős kollégák: műszak- és csoportvezetők,

termelésvezetők.

Képzés tartalma: 

KAIZEN FOGALMÁNAK MEGISMERÉSE
• Kaizen eredete és fejlődése 
• Kaizen filozófia és szemléletváltás
• Kaizen típusok; a Kaizen esemény (event) és annak 

lebonyolítása
• Dolgozók eredményes bevonása.

AZ A3 RIPORT KÉSZÍTÉSÉNEK MEGISMERÉSE, GYAKORLÁSA A 
PDCA ELV ALAPJÁN

• A probléma azonosítása, helyzetfelmérés 
• A3 gondolkodásmód 
• A probléma definíciója, konszenzus kialakítása, 

célmeghatározás 
• A3 dokumentum elkészítése 
• Az A3-as bemutatása és áttekintése (story telling) 
• Lehetséges okok listájának elkészítése, gyökérok elemzés 
• Beavatkozás, Kaizen, fejlesztés 
• Az optimális helyesbítő intézkedés kiválasztása 
• Próbaműködés, megfigyelés, validálás 
• Megoldás szabványosítása, sztenderdek kialakítása

Képzés célja: A Kaizen egy olyan elv és módszertan, amely a vállalat eredményességét növeli,
úgymint a minőség, költség, szállítás, a dolgozók motivációja, biztonság és környezet. A teljes
ellátási láncot folyamatosan fejleszti, egészen a vevőig. A résztvevő a képzés elvégzése után
képes lesz a Kaizen filozófiájának megfelelően problémát megoldani és folyamatokat
fejleszteni, mindezt A3 riport használatával. Az A3 probléma megoldási módszer készségszintű
begyakorlása konkrét projekteken keresztül.

Képzés hivatalos megnevezése: Kaizen és A3 riport
Képzés engedélyszáma: E-001861/2018/D006

Képzés 
időtartama:

2 nap

KAIZEN, 
A3 REPORT
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