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ELŐZETES MEGHÍVÓ
„Az ISO 9001:2015 bevezetésének eddigi tapasztalatai”
témájú szakmai konferenciára
Helyszín:

Budapest (a pontos helyszín később kerül meghatározásra)

Időpont:

2018. február 22. (csütörtök) 10.00-14.00

A már tanúsított rendszerrel/rendszerekkel rendelkező, de azt hamarosan
felülvizsgáló vagy megújító audit előtt álló, valamint minőségirányítási rendszerük
aktualizálására, majd tanúsítására készülő szervezetek részéről világszerte, így
Magyarországon is igen nagy érdeklődés mutatkozik a számos új elemet és
szemléletet tartalmazó ISO 9001:2015 szabvány helyes értelmezése és hatékony
alkalmazása iránt. A szabvány új, 2015. évi változata mindenképpen pozitív
előrelépést jelent a korábbi verzióhoz képest, mivel fokozza a vezetői szerepvállalást
az irányítási rendszerben, erősíti a kockázatalapú működést és jobban összehangolja
a minőségirányítási rendszer politikáját a szervezet stratégiájával.
Ennek elősegítésére az új ISO 9001:2015 szabvány szervezeti szintű bevezetéséért,
alkalmazásáért és a tanúsításra való felkészülésért felelős vállalati szakemberek az
eddigi tapasztalatokat összegző és rendezvényen való részvétel által meglévő
tudásukat úgy fogják bővíteni, aktualizálni, hogy a szabvány elvárásait helyesen
tudják értelmezni, majd a már meglévő minőségirányítási rendszerükbe beépíteni,
valamint a tanúsításra felkészülni.
A rendezvényen előadás hangzik el az ISO 14001:2015 verzióban bekövetkezett
legfontosabb változásokról, amelyek többek között olyan kulcsfontosságú
kérdésekre összpontosítanak, mint a környezeti teljesítmény, valamint az életciklus
szemlélet.
A feladat azért is sürgető, mert, bár az új szabványokra való áttérés végső határideje
2018. szeptember 15., az IAF (Nemzetközi Akkreditálási Fórum) közgyűlési
határozattal arról döntött, hogy az ISO 9001 és az ISO 14001 új verziójára való
áttérés utolsó évéhez érve a tanúsító szervezetek 2018. március 15-től már az új
szabványverziók
alapján
kötelesek
elvégezni
a
tanúsításokat,
a
felügyeleteket,valamint az újra tanúsításokat.
A bejelentkezett résztvevők előzetesen kérdéseket tehetnek fel a témákkal
kapcsolatosan az előadók számára
A rendezvényen megtartott előadások rendelkezésünkre bocsátott diái a résztvevők
számára lesznek elérhetők.

Előzetes programtervezet:
• A rendszertanúsításra vonatkozó új akkreditálási követelmények
Bodroghelyi Csaba, főigazgató-helyettes, Nemzeti Akkreditáló Hatóság
• Az ISO 9001:2015 szerepe a minőségmenedzsment fejlesztésében
Mikó György, alelnök, EOQ MNB Egyesület
• Kockázatkezelés az ISO 9001:2015 tükrében
Dr. Horváth Zsolt, ügyvezető, Horváth Bt.
• Az ISO 9001:2015 bevezetésének vállalati tapasztalatai
2-3 ISO 9001:2015 szerint tanúsított vállalat minőségügyi vezetője
• Az ISO 9001:2015 szerinti tanúsítás eddigi tapasztalatai
2-3 neves tanúsító szervezet vezető képviselője
• Az ISO 14001:2015 változásai és bevezetésének eddigi tapasztalatai,
beleértve az új szabvány szerinti környezetirányítási rendszerek
tanúsítását
A szakterület elismert képviselője
Előzetes jelentkezési határidő: 2018. január 31.
Előzetes részvételi díj: 10 000,- Ft + ÁFA
Végleges jelentkezési határidő: 2018. február 15.
Hivatalos részvételi díj:

15 000,- Ft + ÁFA

(ugyanazon cég kettőnél több munkatársa részére: 12 000,- Ft + ÁFA)
A részvételi díj ellenében a résztvevők on-line hozzáférést az előadási anyagokhoz,
valamint szendvicsebédet, kávét, pogácsát és üdítőitalt kapnak.
A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:
− Jelentkezés lehetőleg elektronikusan a http://eoq.hu/2018/jel180222.htm lapon,
vagy Jelentkezési lapon: e-mailen, faxon vagy postán küldve.
− A jelentkezéseket az előzetes és a végleges jelentkezési határidő után a számla
megküldésével igazoljuk vissza.
− A Jelentkezési lap elküldése aláírt szerződésnek minősül.
− Az előírt közteher befizetését az EOQ MNB magára vállalja.
− Lemondási határidő: 2018. február 15. Késedelmes lemondás esetén a teljes
részvételi díj fizetendő. A részvételi jog viszont átruházható.
− További felvilágosítást az EOQ MNB Titkársága ad. Tel.: (06 1) 212 8803

