Bemutatkozás
Dezső Zsuzsanna vagyok, a Bt. kültagja.
1952-ben születtem Hódmezővásárhelyen és ott éltem 34 évig.

minőségirányítási szakértő

-

auditor

-

tanácsadó

Legmagasabb iskolai végzettség:
Veszprémi Vegyipari Egyetem Vegyészmérnöki Kar Szilikátkémiai Technológia Szak

Szakképesítések:
•

vegyészüzemmérnök

1976

L-I.6/1976

•

okl. vegyészmérnök

1979

L-17/1979

•

minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító

1999

PTE 061929 /OKJ 53 5401 05/

•

minőségügyi auditor (TAR ZERT V14)

2004

TRI-AK/04/14237

•

minőségirányítási megbízott (TAR ZERT V12)

2004 TRI-AK/04/13955

•

környezetirányítási auditor (TAR ZERT V64)

2004 TRI-AK/04/14046

•

környezetirányítási vezető (TAR ZERT V62)
/TÜV Akademie Rheiland Köln előírásai/

2004 TRI-AK/05/14589

Regisztrált jogosultságok:
•

TÜV Zert lead auditor MIR és KIR 2004 - szakmai kulcsok a bemutatkozás végén

•

Vezető hitelesítő szakértő HU-ETS-VHSZ-0044-06 névjegyzéki azonosítóval 2006 - 2013

Főállásban folytatott tevékenységek, munkahelyek:
Alföldi Porcelángyár, Hódmezővásárhely, 1971 – 1981
Kezdete Vége

Munkakör

1971.06 1972.10 Labor munkatárs
1972.10 1977.02

Vállalati oktatási
felelős

1977.02 1978.01

Technológusszaniter

1978.01 1978.12

Technológusburkolólap

1978.12 1981.09

Technológustűzállóanyag

Jellemző tevékenységek
Termékminősítés, kémiai és fizikai vizsgálatok
Teljes körű felnőtt oktatás-szervezés (külső, belső; szakmai és
egyéb), kapcsolattartás

Gyártás-előkészítés, technológiai folyamatok követése, termék
minősítés, fejlesztések adaptálása
Anyag és energia felhasználás, termelési folyamatok minőségi,
környezetvédelmi intézkedései

Csongrád megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, 1981 – 1987, Hódmezővásárhely
Kezdete Vége

Munkakör

1981.09 1982.05 Műszeres mérnök

Jellemző tevékenységek
Analitikai feladatok nagy sorozatok vizsgálatánál
Veszélyes anyag- és hulladékkezelés

Sorozatvizsgálatok optimalizálása, az eredmények alapján
Agrokémiai és talajtani készült műtrágyázási szaktanács végrehajtásának
1982.05 1987.04
Laborvezető
koordinációja és kontrollja
Talaj és talajvíz védelem

Eternit Azbesztcementipari Vállalat, jogutódként Eternit Kft, Nyergesújfalu, 1987 – 1996
Kezdete Vége

1987.04 1996.07

Munkakör

Jellemző tevékenységek

Labor-Technológia és
MEO osztály-vezető

Technológiai folyamatok követése és fejlesztése, termékminősítés, a termékek felhasználása (kivitelező építőipar)
során jelentkező problémák rendezése. Azbeszt kiváltási
projekt
Veszélyes anyag- és hulladékkezelés, Levegőtisztaság
védelem

Magyar Suzuki RT, Esztergom, 1996 – 1998
Kezdete Vége

Munkakör

Jellemző tevékenységek

Bejövő anyag minősítése, felületkezelési technológiai
Festő üzem-Minőségügyi folyamatok (passziválás, festés, beégetés)
1996.07 1998.09
Anyag és energia felhasználás; Veszélyes anyag- és
megbízott
hulladékkezelés; KIR kiépítés

Syncron Eifler Kft, jogutódként Syncron Eifler Bt., 1998 – 2000, Csolnok
Kezdete Vége

Munkakör

Jellemző tevékenységek

Elektronikai alkatrészek (kábelkorbács) összeszerelési
technológiájának követése; minősítések a bejövő anyagtól
Minőségbiztosítási vezető
1998.09 2000.09
a késztermékig
(menedzser)
Anyagfelhasználás és hulladékkezelés; termelési
folyamatok Környezetvédelmi intézkedései (forrasztás)

ProgRend BT Tanácsadó és Szolgáltató Bt., 2000 – 2009 és 2012 – 2013, Csobánka
kezdete

vége

Munkakör

2000.09 2009.12

Cégvezető
(menedzser)

2012.01 2013.10

Cégvezető
(menedzser)

Jellemző tevékenységek

Menedzsment rendszerek kialakítása, fejlesztése;
Tanácsadás,szakértés, felügyelet; Komplex szolgáltatás
Jogszabályi háttér ismeret; Környezetközpontúság, a
munkabiztonság és egyéb helyi sajátosságok figyelembe vétele

2010-ben és 2011-ben nyugdíjasként foglalkoztam a fenti munkákkal (a ProgRend Bt. vezető
tisztségviselőjeként, ügyvezetőjeként mint személyes közreműködő).
S hasonlóan történt ez a 2014 – 2017 években is.
2018. januártól ProgRend Bt. ügyvezetői feladatait átadtam, de a szakmai területeken szükség
szerint továbbra is dolgozom.
Az elmúlt évtizedekben jellemzően nem csak főállásban dolgoztam.

További tevékenységek:
•

Minőségirányítási rendszerek kiépítése, tanúsításra felkészítés (ISO 9001 szabv. szerint);

•

Működő rendszerek fejlesztése (pl. TQM), vagy átalakítása;

•

Szakma-specifikus követelmények kielégítéséhez szükséges alrendszerek, rendszerelemek
vagy önálló szabályozások elkészítése;

•

Vállalatirányítási rendszerek egyes elemeinek kidolgozása (pl. kockázatelemzés, BPR, stb.);

•

Környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítése, tanúsításra felkészítés(ISO 14001);

•

Integrált menedzsment rendszerek kialakítása (KIR, MIR, MEBIR);

•

Irányítási és koordinációs feladatok megoldása;

•

Minőségügyi és környezeti auditori tevékenység mind a két területen TÜV Zert lead
auditori státuszban 2004 óta;

•

Üvegház hatású gázkibocsátás hitelesítői tevékenység az indulástól két ciklusban a hatóság
által észrevétel nélkül.

A felsoroltakat részben egyéni vállalkozás keretében, részben a ProgRend Bt-ben végeztem,
végzem.
Auditori jogosultságaim elsősorban a vegyipar, a szilikátkémiai termékek (üveg, kerámia,
cement, stb) előállításával foglakozó területekre és a kapcsolódó tevékenységekre (építőipar,
kereskedelem, stb.) vonatkoznak.
A tanácsadói, felkészítői munkánál nincs jogosultsági megkötés. Ott szélesebb skálán
tevékenykedtem (pl. több egészségügyi témában/szervezetnél is dolgoztam).

Megszerzett egyéb ismeretek és gyakorlatok:
•

Szervezési, irányítási elmélet és gyakorlat

•

Alapszintű és folyamatosan frissített gazdasági, jogi, piaci ismeretek

•

Számítógép felhasználói tapasztalat

•

Gépjárművezetési gyakorlat

