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Tisztelt Kolléganő, Kolléga! 
 
 
Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő munkatársait a 
 
 

QualcoDuna jártassági vizsgálatok 

2016. évi záróértekezletére, amelyet  

2017. január 17-én (kedd) 1000 órai kezdettel tartunk. 

Helyszín: 

Aquaworld Hotel 

1044 BUDAPEST, Íves út 16. 

 
A záróértekezleten való részvétel a korábbi évekhez hasonlóan ingyenes. A hotel területén az 
ingyenes parkolás megoldott. A megközelíthetőség a következő linken látható: 
http://www.aquaworldresort.hu/hu/hotel/megkozelithetoseg 
 
A kémiai és a biológiai vizsgálatok megbeszélésére egyaránt sor kerül ezen a napon. A tervezett 

programot mellékelten küldjük. 

A kávészünetig tartó közös program és a kémiai megbeszélés a tavalyi évhez hasonlóan ún. 

webináriumon − utazás nélküli online szemináriumon − keresztül is megtekinthető lesz, amelynek 

feltétele a felkérő levélre küldött előzetes regisztráció és az internet kapcsolat a hallgatók részéről. 

 

Kérjük, hogy a személyes -, vagy a webináriumon való részvételi szándékukat 2016. január 10-ig 

(kedd) szíveskedjenek jelezni a mellékelt regisztrációs lap kitöltésével és a következő faxszámra 

vagy e-mail címre való megküldésével: 06-1-872-3806; info@qualcoduna.hu. 

Budapest, 2017. január 04. 

 
 Szívélyes üdvözlettel: 

 
Szegény Zsigmond 

osztályvezető 
jártassági vizsgálatok koordinátora 
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A 2016. évi záróértekezlet tervezett programja 

 

2017.01.17. (kedd) 
 

� 0915 – 1000: Regisztráció (I. emelet) 

 

Közös program (Nagy terem - I. emelet) 

A webinárium (online szeminárium) kezdete 

� 1000 – 1010: Megnyitó 

Rikker Tamás tudományos igazgató (WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft.) 

� 1010 – 1040: A 2016. év tapasztalatai, a 2017. évi jártassági vizsgálati program 

ismertetése 

Szegény Zsigmond osztályvezető (WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 
Jártassági Vizsgálati Osztály)  

� 1040 – 1100: Mintaelőkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában 

Volk Gábor laboratóriumvezető-helyettes (WESSLING Hungary Kft. 
Környezetanalitikai Laboratórium) 

� 1100 – 1120: Kávészünet és kötetlen konzultáció (I. emelet) 

Kémiai megbeszélés (Nagy terem - I. emelet) 
 
� 1120 – 1200: KOI és/vagy TOC mérés: Új EU szabályozások, módszerek, eszközök, 

összefüggések, átszámíthatóságok, korlátok 

 Nagy László ügyvezető igazgató (AKTIVIT Kft.) 

� 1200 – 1230: Hatékony interferencia eltávolítás a kvadrupol ICP-MS technikában 

 Pintér Zsolt üzletágvezető (UNICAM Magyarország Kft.) 

� 1230 – 1300: Kötetlen konzultáció 

A webinárium vége 

� 1300 – tól: Büféebéd (I. emelet) 
 
Biológiai megbeszélés (Kis terem - I. emelet) 

 
� 1120 – 1230: 2016. évi biológiai vizsgálatok eredményeinek ismertetése, értékelése,  

tapasztalatai. A 2017. évi biológiai program ismertetése. 

Báskay Imre biológus szakértő 

� 1230 – 1300: Kötetlen konzultáció 

� 1300 – tól: Büféebéd (I. emelet) 
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Regisztrációs lap 
Jelentkezem a 2017. január 17-én megrendezésre kerülő  

QualcoDuna jártassági vizsgálatok 

2016. évi záróértekezletére. 
 
 

 Személyesen kívánok részt venni. 

vagy 

 Webináriumon veszek részt. 

Név:  ................................................................................................................................................  

Beosztás: ..........................................................................................................................................  

Cégnév: ............................................................................................................................................  

Cím: .................................................................................................................................................  

Telefon: ...........................................................................................................................................  

E-mail (webinárium esetén fontos): ................................................................................................  

 
Ha szükségesnek tartja további információért keresse a Jártassági Vizsgálati Osztályt 

a 06-1-872-3742-es számon,  
vagy az info@qualcoduna.hu e-mail címen. 


