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Tisztelt Partnerünk! 
 

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a 2021.-ben megrendelhető képzéseinket, melyeket 

kategóriák szerint csoportosítottunk. Rendelkezünk minőségbiztosítási, - szabványismereti, - 

LEAN, illetve speciális képzésekkel egyaránt. 

 

Ajánlatainkban az árak létszámtól függetlenül kerülnek megállapításra, viszont egy csoport 

létszáma az oktatás hatékonyságának érdekében nem haladhatja meg a 14 főt. A képzéseket 

igény esetén több turnusban is meg tudjuk ismételni a hallgatók számára. 

 

Ahogy látni fogja a képzéseinket kihelyezett, online és E-learning formában is tudjuk biztosítani, 

igazodva az Önök igényeihez és a Covid-19 szituációból adódó korlátozásokhoz. 

 

Képzéseinket magasan képzett, több évtizedes autóipari tapasztalattal rendelkező oktatóink 

tartják, akik nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy érthető formában, gyakorlatorientált módon 

adják át a tudást a résztvevők számára. Ennek érdekében különböző módszerek kerülnek 

alkalmazásra, az osztálytermi szituációk gyakorlásán át, a való életből vett feladatok 

megoldásáig, miközben az oktató folyamatos visszajelzést biztosít a hallgatók számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révész Roland 
Ügyvezető 
HQSC Kft. 
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A képzésekről 

 
Oktatóink hosszú éveket töltöttek minőségbiztosítási-, minőségirányítási-, folyamatmérnöki 
pozíciókban számos autóipari cégnél, ezért az életből vett gyakorlati példákkal és a napi 
munkavégzés során felhasználható tudással teszik érdekessé a sokszor kissé száraz elméleti 
anyagot, hogy az a hallgatóság számára ne csak elméleti, hanem lehetőség szerint gyakorlati 
ismereteket is adjon. 
 
A képzés az előzetesen, erre vonatkozó szerződéskötés, illetve a hallgatókkal történő 
tanulmányi szerződések megkötése után tartható meg. A tanulmányi szerződés tartalmazza az 
oktatás adminisztrációjához szükséges személyes adatok bekérését (pl.: születési hely és idő, 
adóazonosító jel, legmagasabb iskolai végzettség), illetve a nyilatkozatot a tanúsítvány 
igénylésére vonatkozóan. A szerződésben meghatározott óraszámú hiányzás túllépése esetén 
certifikációt nem tudunk biztosítani. A képzések végén a résztvevők írásbeli vizsgát tesznek, 
annak érdekében, hogy az oktatás hatékonyságát vissza tudjuk ellenőrizni. A vizsgák 
feleletválasztós és/vagy kifejtős kérdésekből állnak és a képzéstől függően 30-90 percet 
vesznek igénybe. 
 
A hallgatók számára, sikeres vizsga után oklevelet állítunk ki kompetencia igazolásként az 
elvégzett képzésről.  
 
Képzéseinket az alábbi oktatási formákban tudjuk megtartani, alkalmazkodva az ügyfeleink 
igényeihez: 
 
Kihelyezett képzés esetén oktatóink az Önök telephelyén tartják meg személyesen az oktatást 
a résztvevők számára. Az oktatás részeként a hallgatók írásbeli vizsgát tesznek, melynek sikeres 
teljesítése után oklevelet állítunk ki számukra. Kihelyezett képzések esetén kérjük, hogy 
biztosítsák a tanteremben a projektor használati lehetőségét és egy olyan felületet, ahová 
szükség szerint az oktató jegyzetelni tud (flip chart tábla, whiteboard)  
 
Távoktatás esetén oktatóink online tartják meg a képzést, melynek során az Önök, vállalatánál 
alkalmazott kommunikációs eszközök, illetve felületek segítségével tartja az oktató a képzésre 
jelentkezőkkel a kapcsolatot (pl. Microsoft Teams, Skype, Zoom stb.). Az oktatás lezárásaként 
az online felületünkön vizsgázhatnak a hallgatók a kapott egyedi kódjukkal. A vizsga sikeres 
teljesítése után oklevelet állítunk ki a résztvevők számára. 
 
E-learning képzés keretein belül is elérhetőek tananyagaink, a hallgatók egyedi kódot kapnak, 
melynek segítségével elérhetik az HQSC Kft. e-learning felületén az oktatásokat, és az online 
vizsgát is, melynek sikeres elvégzése után oklevelet állítunk ki a résztvevők számára. A képzésen 
résztvevők egyedi időbeosztással tanulhatnak, de a „kérdezz-felelek” funkció segítségével 
biztosítjuk az oktatóval való kapcsolattartást is. 
 
A képzési időpontokat kihelyezett és virtuális képzés esetén a megrendelést követően az 
ügyféllel egyeztetve véglegesítjük, igény esetén akár szombati napokon is tudunk képzést 
biztosítani. 

Minőségbiztosítási képzések 
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➢ Problémamegoldás (5 Why, Ishikawa, 8D)    1 + 1 nap 
➢ 8D – Hatékony hibaelemzés és reklamációkezelés    2 nap 
➢ Core Tools – Autóipari minőségbiztosítási eszközök összefoglalója  5 nap 
➢ PPAP – Termékjóváhagyási folyamat    2 nap 
➢ APQP – Termék és gyártási folyamatok    2 nap 
➢ FMEA – Hibamód és hatáselemzés (VDA-AIAG – 2019)    2 + 1 nap 
➢ Folyamatábra és szabályozási terv    1 + 1 nap 
➢ SPC – Statisztikai folyamatszabályozás képzés    2 nap 
➢ MSA – Mérőrendszer elemzés    2 nap 
➢ Kockázatelemzés és -kezelés    1 + 1 nap 
➢ Alapvető minőségügyi eszközök (7 új és 7 régi eszköz)    2 nap 

 
Szabványismereti - és belső auditori képzések 

 

➢ ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszer 
o Szabványismertetés       1 nap 
o Belső auditori képzés (ISO 19011:2018 – al kiegészítve)  3 nap 

➢ ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszer  
o Szabványismertetés       1 nap 
o Belső auditori képzés (ISO 19011:2018 – al kiegészítve)  3 nap 

➢ ISO/IEC 27001:2013 Információbiztonság-irányítási rendszerek 
o Szabványismertetés       1 nap 
o Belső auditori képzés (ISO 19011:2018 – al kiegészítve)  3 nap 
o Vezető auditori képzés (ISO 17021:2011 – el kiegészítve)  5 nap 

➢ ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök, minőségirányítási rendszer  
o Szabványismertetés       1 nap 
o Belső auditori képzés       3 nap 

➢ ISO 50001:2018 Energiairányítási rendszer  
o Szabványismertetés       1 nap 
o Belső auditori képzés       2 nap 

➢ ISO 45001:2018 Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítás 
o Szabványismertetés       1 nap 
o Belső auditori képzés       2 nap 

➢ IATF 16949:2016 Gépjárműipari termékek minőségirányítási rendszer 
o Szabványismertetés       1 nap 
o Belső auditori képzés       3 nap 

➢ VDA 6.3 (2016) Folyamat auditor képzés     3 + 1 nap 
➢ VDA 6.5 (2020) Termék auditor képzés     2 nap 
➢ ISO 19011:2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához  1 nap 
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Speciális képzéseink 
 

➢ Vevői követelmények VW       2 nap 
➢ Vevői követelmények Ford       2 nap 
➢ Vevői követelmények (általános IATF)      1 nap 
➢ Változás menedzsment tréning      1 nap 
➢ Vegyianyag kezelés        1 nap 
➢ Szabványosított munka       1 nap 
➢ Ajánlatadás RFQ folyamat       1 nap 
➢ Gyárthatósági tanulmány       1 nap 
➢ PSCR - Product Integrity – Termékfelelősség, termékbiztonság  2 nap 
➢ Időmenedzsment tréning       2 nap 
➢ Kommunikációs tréning       2 nap 
➢ DISC személyiségtipológia alapú együttműködés fejlesztése   2 nap 
➢ Minőség-ellenőrzés        1 nap 

 

LEAN képzések 
 

➢ Lean alapok képzés        1 nap 
➢ 5S – Lean eszköz        1 + 1 nap 
➢ VSM Értékáram térképezés       3 nap 
➢ Layout celladesign        1 nap 
➢ SMED Gyors szerszámváltás       1 nap 
➢ TPM – Teljes körű hatékony karbantartás     1 nap 
➢ Shopfloor management       1 nap 
➢ Kaizen és A3 riport        2 nap 
➢ Visual management        1 nap 

 

 

 

Amennyiben a képzéseink felketették érdeklődésüket vagy kérdés esetén keressen 
bizalommal minket az info@hqsc.hu e-mail címen! 
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További tevékenységeink 
 
 
 

•  Interim mérnöki szolgáltatás 

•  Projekt támogatás 

•  Audit felkészítés (ISO, IATF,VDA) 

•  Oktatás 

•  Irányítási rendszerek kiépítése 

•  COS IT rendszer – Company 
 Operation System 

 
 
 

•  ISO 9001:2015 

•  ISO 13485:2016 

•  ISO 14001:2015 

•  IATF 16949:2016 

•  ISO 27001:2014 

•  ISO 50001:2018 
 
 
 
 
 
 

• Interim mérnöki szolgáltatás 

• Projekt támogatás 

• Audit felkészítés (ISO, OHSAS) 

• Oktatás 

• Irányítási rendszerek kiépítése 
 

  

Autóipar 

Nem  

autóipar 

http://www.hqsc.hu/
mailto:info@hqsc.hu


 
 
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi számunk: B/2020/005237 

HQSC Kft. / Székhely: 4495 Döge, Kossuth út 220.  
Iroda: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50./I. 35. ajtó 
Cgj.sz: 15-09-084671 / Adószám: 26137702-2-15 / K&H Bank:10400339 – 50526871 – 65691001  
www.hqsc.hu / email: info@hqsc.hu  

 

 

Referenciáink 
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Elérhetőségeink 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WWW.HQSC.HU 

Székhely: 4495 Döge, Kossuth út 220. 
Levelezési cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 
50/1. 1./35. 

 

+ 36 20 410 2504 
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