
 

 

FELHÍVÁS 

Kockázatmenedzsment a hegesztésben 

című ankétra 

A rendezvény ideje: 2019. május 9. csütörtök    9:00 – 14:00 

A rendezvény helyszíne: Óbudai Egyeztem (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.), F09 Pauli Konferencia 

terem 

Regisztráció: A csatolt regisztrációs lap info@maheg.hu címre való megküldésével. Részvételi díj a 

regisztrációs lap szerint. 

A Magyar Hegesztési Egyesület a magyarországi hegesztést alkalmazó vállalkozások vezetőinek, 

hegesztő szakembereknek és a hegesztő üzemek minőségirányításáért felelős munkatársainak 

figyelmébe ajánlja a Kockázatmenedzsment a hegesztésben című ankétot.  

A mai gyorsan változó tényezők és sajátosságok talán érzékeltetik, hogy miért lett a kockázat 

felismerése, az azzal való reális szembenézés és maga a kockázatmenedzsment a vállalatvezetés egyik 

központi kérdése.  

A MAHEG szervezésében megvalósuló ankét fő célja, hogy többféle iparágon keresztül mutassa be a 

kockázatmenedzsment hegesztett szerkezetek tervezéséhez, gyártásához és ellenőrzéséhez 

kapcsolódó és használható tapasztalatait.  

Az előadásokat követően egy fórum keretében a résztvevők lehetőséget kapnak az előadások 

témáihoz kapcsolódó egyeztetésre, vitára. A rendezvény résztvevői kérdéseiket a regisztráció és a 

rendezvény során írásban feltehetik, a fórum során erre választ kaphatnak, megvitathatják. A 

rendezvény kávé és ebédszünete személyes egyeztetésekre is lehetőséget biztosít.  

Az ankét programja: 

9:00-    9:30 Regisztráció  

9:30-    9:35 Köszöntő 

9:35-  10:00 Alvállalkozói kitettség és képzett szakemberhiány, mint folyamatosan növekvő kockázat 

Előadó: Petrolszolg Kft. 

10:00-  10:25 Kockázatalapú megközelítés a hegesztés munkabiztonságában 

Előadó: MAHEG Hegesztés Munkavédelme Szakbizottság 

10:25-10:50 Toyota gyártási módszerek és kockázatmenedzsment alkalmazása egy acélszerkezeti 

gyártó üzemben 

Előadó: Weldmont-Metalltechnik Kft.  

10:50-11:15 Kockázatmenedzsment a vasúti járművek karbantartása során 

Előadó: MÁV-START Zrt. 
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11:15-11:30  Kávészünet  

11:30-11:55 Kockázatmenedzsment eszközök autóipari megoldásokra épülve 

Előadó: TAM-CERT Kft. 

11:55-12:20 Kiválósági kockázatértékelés, amit a "nagyok" is használnak (BMW, Bosch, Grundfos) 

Előadó: Quality-Line Kft. 

12:20-12:45 Az IIW és az EWF útmutatásai hegesztés kockázatmenedzsmentjére tekintettel  

Előadó: MAHEG  

12:45-13:10 A hegesztett szerkezetek gyártásakor felmerülő kockázatok kezelése – az RMWF projekt 

bemutatása 

Előadó: Miskolci Egyetem, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet 

13:10-14:00 Kerekasztal beszélgetés a hegesztés kockázatmenedzsmentjéről 

14:00  A rendezvény zárása, szendvics ebéd 

 

 

 

 

A rendezvény megvalósulását a TAM-CERT Kft. támogatja. 

 
www.tamcert.hu 



 

 

Jelentkezési lap a 

Kockázatmenedzsment a hegesztésben 

című ankétra 

Az ankét részvételi díja 25.000 Ft/fő, (MAHEG tagoknak 20.000 Ft/fő, diákoknak 2000Ft/fő), 

amelyről a jelentkezést követően számlánkat megküldjük. A részvételi díj átutalását igazoló 

bizonylatot a regisztrációkor kérjük bemutatni. 

Az ankéttal kapcsolatos szervezési kérdésekben az info@maheg.hu e-mail címre írt levélben 

kaphat felvilágosítást. 

A jelentkezési lapot legkésőbb 2019. május 6-ig kérjük megküldeni e-mailben az   

info@maheg.hu címre. 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

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

Levelezési cím (irányítószámmal):……………………………………………………………..... 

Elérhetőség (telefon, fax, e-mail):……………………………………………………………….. 

Céges jelentkezés esetén számlázási cím (név, cím, irányító szám):……………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Cég adószáma:…………………………………………………………………………………… 

 

Kedvezmény igénybevétele érdekében kérjük a megfelelőt aláhúzni: 

MAHEG tag vagyok  

Egyetemi, vagy főiskolai hallgató vagyok az alábbi intézményben: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Feliratkozom a MAHEG hírlevelére: igen   nem   

Dátum: 

 ………………………………………… 

    Ph.    cégszerű aláírás 

ADATKEZELÉS: A megadott személyes adatokat a MAHEG (mint az ankét szervezője) kezeli. Az adatkezelés 

kizárólagos célja a a szakmai fórum lebonyolítása, a számla kiállítása, valamint az ankétot követő elégedettségi 

kérdőív kiküldése. 
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