
 
A TEKT Képzési és Tanácsadó Kft-t 2007-ben alapítottuk. Az eltelt idő alatt azt tapasztaltuk, hogy 
a megrendelőink szívesen dolgoznak olyan céggel, aki 
 
- minden projektet a megrendelő igényei szerint alakítva egyedileg tervez és hajt végre 
- a projektek során a járulékos feladatokat is elvégzi 
o   erőforrás tervezés 
o   rendszer integráció 

o   nyomon követés 
- az elméleti tudás mellett a gyakorlati tapasztalatok átadására is nagy hangsúlyt fektet 
- figyelembe veszi a megrendelő részéről a projektre szánt időkorlátokat 
  

o   pályázatok kezelése 

A projektek 
Működésünk során munkatársként és tanácsadóként dolgozva azt tapasztaltuk, hogy a cégeknél fölmerült 
megoldandó helyzetek ritkán orvosolhatóak hatékonyan egy-egy alapképzéssel – ennél mindig sokkal többre 
van szükség. Ezért tevékenységünk alapelve, hogy egy-egy projekt tervezésekor segítünk a megrendelőnek 
- a valódi kiváltó okok azonosításában 
- a megoldáshoz szükséges lépések összeállításában 
- a gyakorlati alkalmazások megtervezésében 
  
Minden egyes projektet a megrendelő igényeire szabunk, így a projekt tartalma függ a megrendelő 
- felkészültségétől az adott témakörben 

- tervezett lebonyolítási időtervétől 
- által elvárt eredményektől 
- a szükséges járulékos feladatoktól 
 

A tevékenységek 
- Képzések pl.: GD&T; Laboratóriumi MIR belső auditor;  

- rendelkezésre álló erőforrásaitól, 

‐ Koordináta méréstechnika kezdő; Koordináta méréstechnika haladó; Mérőgép programozó;  
- Méréstechnika; Mérőeszköz felügyelő; MSA) 
- minőségirányítási rendszerek 
- környezetközpontú-, élelmiszerbiztonsági-, munkabiztonsági irányítási rendszerek 
- minőségbiztosítás eszközei 
- méréstechnika 
- lean;  6 Sigma;  fröccsöntés;  logisztika, cégvezetés;  
- erőforrások – CMM mérés, mérnöki erőforrás, újramunkálás 
  
Ezeken a területeken a TEKT szakemberei hatékonyan végzik a  
- rendszerek tervezését, integrálását, fejlesztését 

át 
- a rendszerekkel kapcsolatos oktatásokat, képzéseket 
- a rendszerek működtetésével kapcsolatos projektek tervezését, vezetését, megvalósítását 
  
Minőségbiztosítás 
A megrendelő igényeit figyelembe véve a TEKT nagy hangsúlyt fektet a saját rendszereinek 
karbantartására. 
-      FAT akkreditált felnőttképzési intézményként képzéseink eredményét folyamatosan figyelemmel 
kísérjük, és azokat fejlesztjük.  

 Lloyd’s Register Quality Assurance adta ki.  

- rendszerek működésének folyamatos nyomon követését, javítás

-ISO 9001:2008 tanúsítványunkat a
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