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Előszó
Cégünk, családi vállalkozásként indult
2017-ben, amikor is több évtizedes ipari
tapasztalattal úgy döntöttünk, hogy a saját
lábunkra állunk. Először minőségirányítási,
információbiztonsági és környezet irányítási
rendszerek felépítésével és a tanúsításra való
felkészítéssel kezdtünk foglalkozni, amihez
szorosan hozzá tartozott az üzleti partnereink
oktatási igényeinek kielégítése is.
Az elmúlt 3 év során az alkalmi képzések
megtartásától eljutottunk addig, hogy oktatási
üzletágunk teljesen önállóvá vált, olyannyira,
hogy 2018 végén több képzésünket akkreditáltattuk, ami lehetőséget adott partnereinknek,
hogy pályázatokon elszámolják több minőségbiztosítási képzésünk költségét.
Csapatunkhoz a kezdetek óta több szakértő
oktató csatlakozott, akik az utóbbi évben
teljesen megújították a képzési anyagainkat és
gyakorlatias szemléletmódú oktatásaikkal

nevet szereztek cégünknek a felnőttképzési
piacon is, amelyhez az is hozzájárult, hogy a
vevői igényeket figyelembe véve, rugalmasan
tudjuk alakítani a képzési tematikánkat,
messzemenően szem előtt tartva a ügyfeleink
elégedettségét.
Az idei évben tovább bővítettük a képzési
portfóliónkat, az elmúlt év igényei alapján,
melyet röviden összefoglaltunk ebben a
katalógusban.
A
képzéseink
bővebb
tematikáját a honlapunkról letölthető képzési
katalógusban találják meg.
Köszönjük érdeklődését képzéseink iránt és
reméljük, hogy idén ismét vagy akár először
minket választ munkavállalóinak továbbképzéséhez.
A HQSC Kft. csapata

Szabványismeret
képzéseink
célcsoportja az adott irányítási rendszert
alkalmazó /vagy bevezetni kívánó szervezet
menedzsmentje és az irányítási rendszer
kialakításában és fenntartásában részt vevő
munkatársak. Az oktatások célja, hogy az adott
irányítási rendszer követelményeit részletesen
megismerjék a hallgatóink és azokat hatékonyan
alkalmazni tudják a munkájuk során, elősegítve ezzel
a sikeres auditokat és az irányítási rendszer
eredményes működését.
Képzett, az adott szabványt és irányítási rendszert jól
ismerő előadóink törekednek arra, hogy a száraz
anyag mellett érdekes, életből vett példákkal
illusztrálják a szabványkövetelményeket.
Mivel a cél, hogy hallgatóink megismerjék és
alkalmazni is tudják az adott követelményeket a
munkájuk során, ezért – meg persze annak
érdekében, hogy a száraz követelményismertetés
alatt ne aludjon el a hallgatóság – oktatóink gyakorlati
példák és feladatok beiktatásával teszik színesebbé a
képzést.
Minden képzésünk a képzés hatásosságának
visszaellenőrzésével vagyis vizsgával zárul.

Szabványismeret

Minőségbiztosítás

IATF 16949:2016 Gépjárműipari termékek minőségirányítási
rendszere
ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek
ISO/IEC 27001:2013 Információbiztonság-irányítási rendszerek
ISO 45001:2018 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság
irányítás
ISO 50001:2018 Energiairányítási rendszerek. Követelmények és
alkalmazási útmutató
ISO/TS 22163:2017 Vasúti alkalmazások. Minőségügyi rendszerek.
Vasúti szervezetek üzleti irányításának rendszerének
követelményei.
ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök, minőségirányítási
rendszerek
VDA Field Failure Analysis – Üzemeltetés során meghibásodott
alkatrészek elemzése

Auditori
képzések
Auditori képzéseink célcsoportja a cégek azon
munkatársai, akik a belső és külső auditokat
koordinálják, belső és beszállítói auditokat végeznek.
A képzések célja az ISO 19011:2018 szabvány elvei és az
adott szabvány alapján kompetens auditorok

képzése, akik eredményesen tudják
megtervezni
és
végrehajtani
az
auditprogramot és az egyes auditok
auditterveit, emellett szakértő tanácsadásssal
segítséget tudnak nyújtani az irányányítási
rendszerek kialakításában és fenntartásában. A
képzéseken sikeresen vizsgázó résztvevők képesek
lesznek a tanúsító testülettekkel való hatékony
kommunikációra, hogy elősegítsék a harmadik feles
auditok gördülékenységét.
Oktatóink több éves, évtizedes auditori tapasztalattal
rendelkeznek és nagy hangsúlyt fektetnek az oktatások
gyakorlatiasságára. A képzések során konkrét példákkal ismerkedhetnek meg a hallgatók, majd interaktív,
egyéni- és csoportos feladatok végrehajtásával és audit
szituációk elemzésével gyakorlati ismereteket is
szereznek.
Lehetőség van arra is, hogy az osztálytermi képzést
valós audittal egészítsük ki, melynek során az elméleti
képzést elvégzett hallgatóin saját vállalatukon belül
mentori felügyelet mellett valós auditokat végezzenek.
Ezen auditok végén visszajelzést kapnak a mentortól
annak érdekében, hogy tovább tudják fejleszteni
ismereteiket.
Minden képzésünk az oktatás hatásosságának
visszaellenőrzésével vagyis vizsgával zárul.

Auditori képzések

Rendszerauditori képzések:
ISO 19011:2018 Útmutató az irányítási rendszerek auditálásához
IATF 16949:2016 Gépjárműipari termékek minőségirányítási rendszere
ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek
ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek
ISO/IEC 27001:2013 Információbiztonság-irányítási rendszerek
ISO 45001:2018 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás
ISO 50001:2018 Energiagazdálkodási irányítási rendszerek.
Követelmények alkalmazási útmutatóval
ISO/TS 22163:2017 Vasúti alkalmazások. Minőségügyi rendszerek. Vasúti
szervezetek üzleti irányításának rendszerének követelményei. rendszeraudit
ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök, minőségirányítási rendszerek
Folyamat auditori képzések
VDA Field Failure Analysis Auditor
VDA 6.3 Folyamataudit
Termékaudit képzések
VDA 6.5 Termékaudit

Minőségbiztosítási vagy autóipari
terminológiával élve a minőségbiztosítási
core tools képzések elsősorban a napi
operatív munkát, a folyamattervezést és a
folyamatfejlesztést támogató technikákra helyezik
a hangsúlyt. Így ezek a képzéseink a gyártósori
minőségbiztosítással és folyamatmérnöki munkával
foglalkozó szakembereket célozzák meg.
Oktatóink erősen gyakorlatorientált, feladatokkal
tarkított előadásokkal segítik a minőségbiztosítási
technikák megértését. Minden oktatónk magasan
képzett, sokéves ipari háttérrel rendelkezik, amit
most oktatnak, az a napi feladataikhoz tartozik /
tartozott.
Ezeknek a képzéseknek az anyagát elsősorban az
autóipari igények ihlették, de bátran ajánljuk egyéb
minőségirányítási rendszert működtető ügyfeleink
számára is, hiszen ezek a módszerek bármely
iparágban hasznosak lehetnek.
Osztálytermi képzéseink mellett lehetőséget
biztosítunk coaching keretében a tanult ismeretek
napi munka során történő megerősítésére is, melynek
során személyre szabott alapvetően gyakorlati
képzést biztosítunk.

Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás

Termék minőségtervezés (APQP)
E-001861/2018/D003
Termékjóváhagyás (PPAP)
E-001861/2018/D004
Statisztikai folyamatszabályozás (SPC)
E-001861/2018/D005
Mérőrendszer elemzés (MSA)
Folyamatábra - Process Flow
Hibamód-és hatáselemzés - Folyamat FMEA - AIAG/VDA PFMEA (2019) E-001861/2018/D002
Hibamód-és hatáselemzés - Termék FMEA - AIAG/VDA DFMEA (2019)
Szabályozási terv - Control Plan
E-001861/2018/D001
Global 8D (G8D)
Probléma megoldás (QRQC)
Kockázat elemzés
Autóipari minőségbiztosítási technikák összefoglalója – Quality Core Tools

Lean
E-001861/2018/D009

Lean képzéseink 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.
Képzéseink célcsoportja ennek megfelelően,
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.
Képzéseink lehetőséget biztosítanak az alábbiak
megismeréséhez: 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).

Lean

5S – vizuális menedzsment, szabvány munka
VSM – értékáram térképezés
Layout és cella design
SMED – gyors szerszámváltás
Just In Time - anyagellátási módszerek
TPM – teljeskörű termelékeny karbantartás
Shopfloor menedzsment
Kaizen, A3 report

E-001861/2018/D008

E-001861/2018/D006

A Lean sebességet és a Six Sigma
minőséget ötvöző folyamatfejlesztési
módszer a Lean Six Sigma. A tréning
résztvevői megismerik a TQM-ben (Total Quality
Managementben), mint menedzsmentrendszerben
rejlő lehetőségeket.
A képzés résztvevői gyakorlati jártasságra tesznek
szert a Six Sigma módszertan alkalmazásában, és
képesek lesznek önállóan Six Sigma projekteket
vezetni a vállalatuknál. Konkrét példákat,
esettanulmányokat ismernek meg a
módszer
alkalmazására.
Lean Six Sigma képzésünk célcsoportja elsősorban
vezetők és olyan beosztott munkavállalók a szervezet
minden területéről a tervezéstől a beszerzésen,
gyártáson, logisztikán keresztül a minőségbiztosításig, akik részt vesznek az üzleti kulcsfolyamatok
fejlesztésében.
A képzéssorozat a következőket tartalmazza:
- Green belt képzés
- Black belt képzés
- Kombinált oktatások és projektek

Lean Six
Sigma

Speciális képzéseink keretében
olyan egyedi, elsősorban autóipari képzési
igényeket szeretnénk kielégíteni, amelyekre
az elmúlt pár évben több megkeresés érkezett.
A technológia fejlődése mellett a vevői igények is
egyre specifikusabbak, ezeket a változásokat nehéz
követni. Emellett ezekkel az oktatásainkkal
szeretnénk megcélozni a pályakezdő illetve nem
autóipari cégektől autóipari gyártásba kerülő
kollégákat.
Speciális
képzéseink
a
vevőspecifikus
követelmények elsajátítása mellett a minőségellenőrzés, minőségbiztosítás és folyamattámogatás
fejlesztésére koncentrálnak.
Speciális
képzéseink
célcsoportja
ennek
megfelelően elsősorban a termelésben dolgozó
minőségügyi, folyamattámogató szakemberek és a
gyártási folyamatokat ellenőrző auditorok, akik
tapasztalt kollégáinktól gyakorlatorientált képzések
keretében sajátíthatják el a napi munkacégzéshez
szükséges ismereteket.

Speciális
képzések

Speciális képzések

Vevőspecifikus követelmények
Volkswagen Group (Formel Q)
BMW
Daimler
Ford
PSA
Termeléstámogatás
Általános minőségellenőr (műanyagipar, fémipar, elektronika,
egyedi igények szerint is)
Hatékony munkautasítás készítése
Technológia
Műanyagipar
Elektronika
Termékfelelősség

Coaching
A coaching egy személyre szabott fejlesztő,
segítő tevékenység. Ennek során szakértőnk egy
hosszabb-rövidebb időperiódus alatt együtt
dolgozik a mentoráltjával, segíti és támogatja

a munkáját, de nem veszi el tőle
az önálló felismerés és megoldás
örömét.
A coaching során a pályakezdő vagy új
feladatkört vállaló szakemberek gyorsan,
gyakorlatias módon sajátíthatják el azokat a
szakmai ismereteket, amit Ön, mint munkáltató
elvár tőlük, azzal az előnnyel, hogy a betanítás
alatt is magas színvonalon elkészül a szükséges
feladat. Így egy több éves tapasztalatot igénylő
munkakört akár egy lelkes pályakezdő fiatallal is
betölthet, vagy saját munkavállalókat léptethet
más/magasabb pozícióba anélkül, hogy ezek a
munkavállalók úgy éreznék, mentőöv nélkül
bedobták őket a mély vízbe.
Az előrehaladásról a mentorált felettesének heti
riportot küldünk.
Továbbá lehetőség van arra is, hogy a problémás
beszállítójánál, mentorként / rezidens mérnökként a beszállítók embereit fejlesszük az Ön
cégének érdekeit képviselve.

Coaching

Moderátor program:
folyamatábra
folyamat FMEA (AIAG/VDA)
szabályozási terv - control plan,
G8D
egyedi igények alapján is
Auditor:
Belső rendszerauditor
VDA 6.3 folyamatauditor
VDA 6.5 termékauditor
Beszállító fejlesztés
Vevői reklamáció kezelés

High Quality Support & Consult Kft.

Képzéseink pontos tematikájáról honlapunkon tájékozódhat.
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