
 

ESD koordinátor továbbképzés  

Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. (Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/004150) és a Rondó 
Electronic Kft. együttműködésének keretén belül ESD koordinátor továbbképzés indul. A továbbképzés célja, 
hogy az ESD koordinátor képzésre építve a résztvevők elsajátítsák azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, 
amelyek birtokában kezelni és megoldani tudják egy munkahelyen felmerülő elektrosztatikus töltődés és kisülés 
(ESD) problémáit. A résztvevők a továbbképzés sikeres elvégzése után rendelkezni fognak azzal a szakmai 
tudással, amely az ESD védelmi feladatok felelősségteljes ellátását biztosítja. A továbbképzés 18 órás, 3 napos. 
 

Képzés neve ESD koordinátor továbbképzés 

A továbbképzés 
célja 

Továbbképzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik az Elektrosztatikus Feltöltődés és Kisülés 

által okozott problémákat kezelni tudják. Ki tudják alakítani és fenn tudják tartani az ESD Védelmi 

Ellenőrző Programot, amely a hatályos szabványokra alapozva az ESD védelem alapvető 

dokumentuma. Képesek az ESD problémák feltárására, kezelésére és a folyamatok 

dokumentálására. 

A továbbképzés 
témakörei 

 Az ESD védelem kialakítását szabályzó előírások 

 ESD ellenőrző program felépítése, jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei 

 Az adatbázis alapú rendszerrel szemben támasztott követelmények 

 Az ESD védelmi rendszer működésének felügyelete, riportok, gyűjtött és összegzett 
statisztikai adatok, kimutatások 

 Technikai előírások, EPA felépítése 

 Minősítő, ellenőrző vizsgálatok  

 ESD anyagvizsgálat modellek összehasonlítása ESD rendszerteszt modellekkel 

 ESD meghibásodás – folyamatelemzések 

 Műszerek validálása 

 Minősítő, ellenőrző mérések elvégzése 

 Hibakeresés, hibafeltárás 

Számonkérés 
formája 

 
A továbbképzés vizsgával zárul, mely gyakorlati mérési és hibafeltárási feladatokat tartalmaz. 
 

Oktatók Sike Gábor, Varga Imre 

A továbbképzés 
elvégzését igazoló 
okirat 

Tanúsítvány 

Jelentkezési 
feltétel 

ESD koordinátor tanúsítvány 

Időpont 2022. november 15-16-17. (kedd-szerda-csütörtök) 9.00-15.30 (ebédszünettel)  

Helyszín 
Rondó Electronic Kft. telephelye: 
9027 Győr, Kőrisfa u. 16. (Ipari Park) 

Díj 
210.000 Ft / fő + ÁFA, amely 
az oktatás, a segédanyag és a vizsga díját tartalmazza. 

A továbbképzésre történő jelentkezés részleteiről, illetve a feltételekről bővebb információt a 06-96/613-644 
telefonszámon kaphat. A kitöltött jelentkezési lapot az ESD koordinátor tanúsítvány másolatával együtt kérjük postai 
úton elküldeni az alábbi címre legkésőbb 2022. november 7-ig: 

UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. 
9026 Győr, Egyetem tér 1.  
 
A jelentkezési lap letölthető a www.univgyor.hu oldalon, az Oktatási Üzletág menüpont alatt. 

Amennyiben bármilyen további kérdése van, szívesen állunk rendelkezésre az oktatas@univgyor.hu címen.  

http://www.univgyor.hu/
mailto:oktatas@univgyor.hu

