
 Oktatás-képzés a Mérnök és Nyomdász Kft. szervezésében 

 

 
 

 

 

Mérnök és Nyomdász Műszaki és Szolgáltató Kft. 2000 Szentendre, Kisforrás u. 22.; www.p-e.hu 
Cégbírósági bejegyzés száma: Cg.13-09-090654 Adószám: 12812736-2-13 Bankszámlaszám: MKB 10300002-20143864-00003285 

 
 

 
Nyomdai Minőségbiztosítás  

2 x 1 nap 
 
Időpont: 2021. szeptember 28.– október 5. 

Helyszín: Pátria Nyomda Zrt. Nagytárgyaló, Budapest 

Az oktatás-képzés célja: a minőségbiztosításban érintettek továbbképzése, nyomdai dolgozók átképzésének elősegítése. 

Az oktatás-képzés formája: PP előadások, kivetített demonstrációs mérések, feladatmegoldások, konzultáció 

Előképzettségi feltétel:  
 
legalább középfokú végzettség, minimum kétéves nyomdaipari gyakorlat 
 

 

Az oktatás-képzés témái 
 

Méréstechnikai minimum 
 A mérés, a szabványosítás története  
 Mérték, mérőműszer, etalon 
 Alapvető mérések és mérőműszerek a nyomdaiparban – amit a papírvizsgálat, a festékkeverés, az előkészítés, a nyomtatás, a 

továbbfeldolgozás és a minőségellenőrzés területén használt legfontosabb mérőeszközökről tudni kell (alaptípusok, mérési elvek, 
mérési értékek, átszámíthatósági kérdések).  

 Bevezetés a mérési eredmények kiértékelésének matematikai statisztikai módszereibe (átlag, terjedelem, relatív gyakoriság, ku-
mulált gyakoriság, szórás, trend, tűrésmegadások). 

 

A szabvány a minőség törvénye 
 Jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szabványjellegű kiadványok, műszaki irányelvek összekapcsolódó rendszere. 
 Amit egy nyomdaipari MB szakembernek a nyomtatási eljárások érvényben lévő ISO 12647-X szabványsorozatáról tudni kell. 
 Az ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány 7.1.5 „Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások” szabványpont nyom-

daipari adaptálásnak speciális kérdései. 
 

A mérési eredmények csereszabatossága 
 A mintavételezés szabályai, nyomdaipari technikái. 
 A mérési körülmények pontos rögzítésének szükségessége. 
 Mérőműszerek, hitelesítése, kalibrálása a nyomdaiparban (tények, tévhitek). 
 A precíz minőségdokumentálás, a műszaki jegyzőkönyvkészítés követelményei – Az ISO/TS 15311-1:2019 szabvány  
 A minták tárolásának speciális nyomdaipari kérdései. 
 

Tűrések a nyomdaiparban 
Szabványos és elvárható tűrések, tűrésmegállapodások a nyomdaiparban 
 

Felértékelődött a minőségképesség és a figyelemmel kísérés dokumentálása 
 Igazolás, belső audit, tanúsítás. 
 A multinacionális megrendelők által az utóbbi években egyre gyakrabban megkövetelt PQC (Prnt Quality Scoring): nyomtatási 

minőségpontozási rendszerekről. 
 

Esettanulmányok a papír- és nyomdaipari minőségreklamációk területéről 
 
 
 

 
Részvételi díj: 99.000,- Ft + Áfa, amely magába foglalja a 2 napos oktatás-képzés és az oklevél költségeit, továbbá a résztvevők 
megkapják az előadások PP képeinek print változatát és minden résztvevő kap egy „Színmérés a Nyomdaiparban” (P&E, 2020), 
valamint egy „Angol-Magyar Nyomdaipari Értelmező Szótár” (P&E, 2005) című szakkönyvet. 
 
A résztvevőknek védettségi igazolással kell rendelkezniük! 
 
Jelentkezés: érkezési sorrendben a maximális 15 fős létszámig, legkésőbb 2021. szeptember 20-ig az alább látható jelentke-
zési lap kitöltésével, aláírásával és a ps@p-e.hu email címre történő elküldésével. A részvételi díj előlegszámla ellenében átutalással 
fizetendő. 
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Jelentkezési lap 
 
 
 
Jelentkezés a „Nyomdai Minőségbiztosítás” című, 2 x 1 napos oktatás-képzésre  
 
Delegáló (számlafizető) cég neve: 
 
Delegáló cég címe: 
 
Delegáló cég adószáma: 
 
Ügyintéző neve, beosztása: 
  
Ügyintéző telefonszáma: 
 
Ügyintéző e-mail címe: 
 
Résztvevő neve: 
 
A résztvevő beosztása 
 
Résztvevő telefonszáma: 
 
Résztvevő e-mail címe: 
 
A részvétellel járó költséget tartalmazó pro forma számla határidőre történő kifizetését vállaljuk. 
 
 
 

 
A Jelentkezési lapot a ps@p-e.hu e-mai címre kérjük elküldeni! 

 
 

 
 


