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Nyílt képzések 

Jelentkezőink különböző cégek munkatársai és magánszemélyek, akik a téma iránt érdeklődnek. 
Az oktatási napokon résztvevőinknek lehetősége nyílik a tapasztalatcserére, feltehetik kérdéseiket, 
megoszthatják egymással aktuális szakmai problémáikat. 
Oktatóink gyakorlatorientált módszertana azt jelenti, hogy az elméletet gyakorlati példákon keresztül 
szemléltetik, esettanulmányokkal segítik a megértést és a gyakorlati alkalmazást. 
 

Kihelyezett képzés (vállalati képzések) 

Cégünk folyamatosan szervez kihelyezett vállalati képzéseket, melyek vállalatok igényei szerint 
kialakított szakmai program alapján, a szervezet munkatársai részvételével megvalósított képzések. 
Kihelyezett képzéseink megrendelői termelő, szolgáltató és kereskedelmi cégek, szinte valamennyi 
ágazatból. 

A céghez kihelyezett képzés alapja egy igényfelmérő személyes megbeszélést követően az oktatási és 
szakmai tanácsadónkkal, oktatónkkal közösen alakított szakmai program. Célunk, hogy résztvevőink 
olyan ismereteket és készségeket sajátítsanak el, amelyeket sikeresen alkalmazhatnak mindennapi 
munkájuk során. 

Kihelyezett vállalati képzés általában min. 6-8 fő részvételétől ajánlott, illetve gazdaságos. 
A csoportlétszám a megrendelőtől függ, de - témánként és a képzés céljától függően - van egy javasolt 
maximális csoportlétszám. 

Ajánlatadáshoz szükséges információk: 

1. a szükséges képzés megnevezése 
2. tervezett kezdési dátum 
3. hány napos képzésre gondoltak 
4. helyszín (személyes részvétel vagy online) 
5. a résztvevők létszáma és összetétele (beosztás, végzettség, szakmai tapasztalat) 
6. az igényelt egyéb szolgáltatások (tudásszint felmérés, vizsga stb.) 
7. speciális igények, technikai segítség, egyéb fontos tudnivalók 

A nyílt és kihelyezett képzések mellett online képzési lehetőséget is kínálunk jelentkezőinknek. 

 

A piaci alapon szervezett képzések mellett engedélyezett képzések is szerepelnek a kínálatunkban. 

 

Engedélyezett képzéseink: 

“D” típusú képzések 
 

 E-00993/2014/D016: Nem villamos képzettségű mérnök munkatársak erősáramú továbbképzése 

A célcsoportban leírt szakemberek MSZ 1585:2016 szabvány szerinti III. ill. gyengeáramú 
villamosmérnököknél IV.b besorolás szerinti képzése. 
A képzés célcsoportja: Nem villamos végzettségű mérnökök, akik munkájuk során kapcsolatba 
kerülhetnek erősáramú környezettel (pl. erősáramú környezetben munkát végeznek)  
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 E-00993/2014/D017: Irányítási rendszerek auditori ismeretei 

A résztvevőknek elméleti és gyakorlati ismereteket adni ahhoz, hogy saját szervezetük irányítási 
rendszerének független belső felülvizsgálatát (auditját) – a saját szervezetnél végzett gyakorló 
auditokat követően – az ISO 19011:2018 szabvány útmutatásainak megfelelően végezzék. 
 
A Képzés célcsoportja: Olyan személyek, akik irányítási rendszerük belső auditját végzik/fogják 
végezni. Érdeklődő vezetők és munkatársak, akik a saját szakmai területükön túlmenően is át 
kívánják látni az irányítási rendszer működését, felülvizsgálatának szempontjait, technikáit. Azon 
érdeklődők, akik irányítási rendszerek tanúsító auditorai kívánnak lenni. 

 E-00993/2014/D018: Integrált (MIR, KIR, MEBIR) irányítási rendszerek követelményei 

A résztvevőknek elméleti és gyakorlati ismereteket adni az integrált (MIR, KIR, MEBIR) irányítási 
rendszer alapvető szabványkövetelményeiről az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 és az ISO 
45001:2018 szerint. 
 
A képzés célcsoportja: Olyan személyek, akik integrált irányítási rendszerük belső auditját 
végzik/fogják végezni. Érdeklődő vezetők és munkatársak, akik a saját szakmai területükön 
túlmenően is át kívánják látni az integrált irányítási rendszer működését, felülvizsgálatának 
szempontjait, technikáit. Azon érdeklődők, akik irányítási rendszerek tanúsító auditorai kívánnak 
lenni. 

 E-00993/2014/D019: Nem villamos képzettségű munkatársak, erősáramú továbbképzése 

A képzés célcsoportja: A nem villamos  végzettségű munkatársak, akik munkájuk 
során  kapcsolatba kerülhetnek erősáramú környezettel. (pl. erősáramú környezetben munkát 
végeznek)  
 

A célcsoportban leírt szakemberek MSZ 1585:2016 szabvány Villamos berendezések 
üzemeltetése  4.2.101. pont szerint III. besorolás szerinti képzése. 
 

 E-000993/2014/D001: Minőségirányítási rendszerismeretek 
 E-000993/2014/D004: MEBIR – Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer 

auditor 
 E-000993/2014/D009: Mérőeszköz-felügyelő 
 E-000993/2014/D013: ISO/TS 16949:2009 Gépjárműipari minőségirányítási ismeretek 
 E-000993/2014/D005: Minőségügyi képzések az autóiparban 
 E-000993/2014/D006: Vezetői továbbképzés 
 E-000993/2014/D014: VDA 6.3 és 6.5 folyamat illetve termék ismeretek 
 E-000993/2014/D007: Lean rendszerismeret 
 E-000993/2014/D008: Környezetirányítási rendszerismeretek – átdolgozás alatt 
 E-000993/2014/D002: Business Game Focus 
 E-000993/2014/D010: Stresszkezelő 
 E-000993/2014/D003: Általános irányítási rendszerek 

 


