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M E G H Í V Ó  
az „FMEA és gyakorlati alkalmazása” 

témájú szakmai továbbképző tanfolyamra 
(Kreditpont-érték EOQ-oklevelesek részére: 10) 

Helyszín: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara  
 1016 Budapest,  Krisztina krt. 99. II.  em. 212 
Időpont: 2008. szeptember 22-23. (hétfő-kedd) 

A „Hibamód és hatás elemzés” (FMEA) egy progresszív, előre tekintő eljárás, amely a termék vagy 
folyamat hibamentes megtervezését tűzi ki célul. Az FMEA szisztematikusan a következőkre 
összpontosít: 
• valamely termék vagy folyamat hibalehetőségeinek meghatározására; 
• a hibák, illetve azok kockázatának, gyakoriságának és észlelhetőségének felismerésére és 

értékelésére; 
• olyan tevékenységek megtervezésére, amelyek képesek kiküszöbölni vagy csökkenteni a 

potenciális hibák előfordulási valószínűségét. 
A tanfolyam magyar származású előadója Gabriel A. Pall, a The College of William & Mary,  Mason 
School of Business Fakultás (Williamsburg, Virginia állam) tanára, az EOQ MNB külföldi 
tiszteletbeli tagja. Korábban a Juran International, a neves minőségügyi tanácsadó intézet alelnöki 
tisztségét töltötte be. Azelőtt pedig az IBM Minőségügyi Intézetének igazgatója volt. Az Egyesült 
Államokban, Európában és Ázsiában szerzett ismereteit és gyakorlati tapasztalatait magyar nyelven 
adja át a résztvevőknek. Az előadó a már több alkalommal megtartott kimagaslóan sikeres és 
rendkívül hasznosnak bizonyult FMEA tanfolyam anyagát tovább aktualizálta és egy részletes 
gyakorlati példával kiegészítette. A példa egy autógyártási folyamatra alapul, de általános érvényűnek 
tekinthető, mivel a résztvevőket lépésről-lépésre vezeti át egy folyamat FMEA összeállításon. 

Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 10. (A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a 
jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk el.) 

Részvételi díj: 75.000,- + 20% ÁFA. A képzés költsége a szakképzési hozzájárulás terhére 
elszámolható. A részvételi díj ellenében a résztvevők magyar nyelvre fordított – kibővített – 
tananyagot kapnak. Ezen kívül mindkét napra ebédet, kávét, üdítőt és aprósüteményt biztosítunk. 

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató: 
− Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – e-mailen, faxon vagy postán küldve – lehetséges.  
− A Jelentkezési lap elküldése szerződésnek minősül. Lemondási határidő: a tanfolyamot megelőző 10. 

munkanap. A jelentkezéseket a számla megküldésével igazoljuk vissza. 
− A részvételi jog átruházható, ezért a befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség. 
− Az előírt közteher befizetését az EOQ MNB magára vállalja. 
− Ha a bejelentkezett résztvevő, illetve helyette más személy mégsem vesz részt a rendezvényen és a 

megküldött számla kiegyenlítésére (pl. fizetésképtelenség miatt) nincs lehetőség, akkor a kiegyenlítetlen 
számlát sztornírozás végett kérjük külön felszólítás nélkül visszaküldeni. 
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J E L E N T K E Z É S I  L A P  
FMEA és gyakorlati alkalmazása 

Gabriel  Pall  (USA) szakmai továbbképző  tanfolyamára 
 

Helyszín: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara  
   1016 Budapest,  Krisztina krt. 99. II.  em. 212  
Időpont: 2008. szeptember 22-23. (hétfő-kedd) 

Jelentkező neve: ...................................................................................................................................................... 

beosztása: ............................................................................................................................................................. 

telefon és fax száma: ........................................................................................................................................... 

e-mail címe: ......................................................................................................................................................... 

2. Jelentkező neve: .................................................................................................................................................. 

beosztása: ............................................................................................................................................................. 

telefon és fax száma: ........................................................................................................................................... 

e-mail címe: ......................................................................................................................................................... 

3. Jelentkező neve: .................................................................................................................................................. 

beosztása: ............................................................................................................................................................. 

telefon és fax száma: ........................................................................................................................................... 

e-mail címe: ......................................................................................................................................................... 

Cég, intézmény neve: ................................................................................................................................................ 

Cég, intézmény címe: ................................................................................................................................................ 

Számlázási címe (ha eltérő a fentitől): .............................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

Postázási címe (ha eltérő a fentitől):.......................................................................................................................... 

......................................., 2008. ..................……………...... 

 ........................................................... 
 cégszerű aláírás 

Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 10. Részvételi díj: 75.000,- + 20% ÁFA 
Visszaküldendő a következő címre: EOQ MNB 1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b. 

 1530 Budapest, Pf. 21. vagy Fax: 212 7638 


