
 
 
 

 

Mit tehet egy vezető a hatékony és minőségi szolgáltatások illetve termelés érdekében? 

Miként kapcsolódik a minőségirányítás és a lean menedzsment világa és eszközrendszere?                         

Kiegészítik egymást, vagy ellentmondások fedezhetők fel köztük?  

Milyen veszteségforrások jelennek meg a működés során egy vállalatban, intézetben és melyek a jól 

bevált lean folyamatfejlesztési, minőségirányítási megoldások és elvárások? 

A fenti, és még sok más kérdésre kaphat választ a Lean Est rendezvénysorozat következő állomásán, a 

Lean Quality szakmai fórumon, ahol hazai nagyvállalatok vezetőivel, képviselőivel találkozhatnak és 

elemezhetik a témát a résztvevők, mely ez alkalommal a minőségirányítás és a lean menedzsment 

kapcsolata lesz.  

Kiknek javasoljuk a részvételt? 

 vállalati vezetőknek, 

 minőségügyi mérnököknek, -vezetőknek, 

 lean szakembereknek, koordinátoroknak, 

 gyártómérnököknek, folyamatmérnököknek, auditoroknak, 

 a lean elvek mentén saját folyamataikat fejlesztő vállalatok képviselőinek, 

 a kiválóság irányába fejlődni kívánó szakértőknek, 

 akik már legalább az egyik területen szereztek ismereteket, és azoknak is, akik még csak most 

ismerkednek ezekkel a szakterületekkel... 

 

Legyen részese 2011 utolsó lean szakmai fórumának, ahol közel 100 év szakmai tapasztalatát ismerheti 

meg 6 órában és a résztvevőket ismét értékes nyeremények várják! 

 

Időpont: 2011. október 19., szerda, 13:30 - 20:00 

Helyszín: Dunaújvárosi Főiskola (Dunaújváros, Táncsics M. u. 1), A. épület, A09 konferenciaterem 

Online jelentkezés itt: http://www.leancenter.hu/lean-quality-program-es-jelentkezes.html 

EARLY BIRD AKCIÓ!!! Legyen az elsők közt és a tavalyi áron vehet részt! 

Ha 2011. szeptember 19-ig leadja jelentkezését, a tavalyi díjon, azaz 4,800.- + ÁFA (brutto 6,000.-) 

forintért vehet részt a rendezvényen! 

Támogatónk: 

                                                                  

Együttműködő partnereink: 

                           

 

http://www.leancenter.hu/lean-quality-program-es-jelentkezes.html


 
 
 

PROGRAM 

Kezdés          Vége               Előadás címe 

13:30 14:00 REGISZTRÁCIÓ 

14:00 14:15 
Megnyitó - Tömpe László, LeanCenter 
Dr. Kadocsa László - rektorhelyettes 

14:15 14:45 
Tökölyi Miklós, Dunaújvárosi Főiskola, Minőségirányítási Iroda 
Előadás címe: 

14:50 15:20 
Kővári Róbert, Audi Hungária Kft. 
Előadás címe: Minőségellenőrzés kontra lean 

15:25 15:55 
Horváth Károly, HK Fúzió Kft. 
Előadás címe: Hatékonyság és folyamatfejlesztés a HK Fúzió Kft.-nél 

16:00 16:30 SZÜNET 

16:30 17:00 
Megyesi Gábor, Erste Group Bank AG. 
Előadás címe: Minőségügyi fejlesztések eladhatósága a felsővezetés 
számára, megtérülési mutatók  bemutatása 

17:05 17:35 
Sipos Szabolcs, Nilfisk Advance Production Ltd. 
Előadás címe: Lean eszköztár bevezetési program a Nilfisk-Advance 
szigetszentmiklósi gyárában 

17:40 18:10 
Hevesiné Kővári Éva - ISD DUNAFERR Zrt. 
Előadás címe: Lean filozófia elterjesztése egy acélipari nagyvállalatnál 

18:15 18:30 SZÜNET 

18:30 19:00 
Szűcs Zoltán, EDF DÉMÁSZ Zrt. 
Előadás címe: "Csináld jobban!" - a lean és a minőségirányítás 
kohéziója szolgáltatói környezetben 

19:05 19:35 
Kocsis Sándor, RÁBA Futómű Kft. 
Előadás címe: Minőségmenedzsment- és LEAN elemek a támogató 
folyamatokban 

19:40 19:55 SORSOLÁS 

 
19:55 ZÁRÁS 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

A részvételi díj: 

 Vállalatok képviselőinek, egyéni résztvevőknek 6,000.- HUF + ÁFA (7,500.- HUF) 

 Tanácsadó- és képző cégek képviselőinek 52,000.- HUF + ÁFA (65,000.- HUF) 

 Dunaújvárosi Főiskola nappali tagozatos hallgatói, oktatói számára korlátozott számban 
ingyenes. Egyetlen dolgot kérünk cserébe: egy A/4 terjedelmű, a témához kapcsolódó 
cikket a marketing@leancenter.hu címre. 

 EARLY BIRD akció: 2011. szeptember 19-ig a részvételi díj 4,800,- HUF + ÁFA / fő 

 

 


