MEGHÍVÓ
EOQ MNB-K VALIKO N
IATF 16949:2016 Auditor képzésre
Helyszín:
EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A)
Időpont:
2018. november 12-13-14.
Jelentkezési határidő: 2018. november 5.
Az IATF 16949 szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, valamint az
auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső és beszállítói
auditokkal megbízott munkatársakat.

Tematika:
1. nap: Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer
- A minőség fogalma, értelmezése, jelentősége
- Az ISO 9001:2015 szabvány célja, felépülése, fő jellemzői
- Az ISO 9001:2015 szabvány változásai, többletkövetelményei az ISO 9001:2008
szabványhoz képest
- Az ISO 9000:2015 és az ISO/TS 9002:2016 szabvány szerepe a minőségirányítási
rendszerek kiépítésében és működtetésében
- A működtetett minőségirányítási rendszerek gyengeségei (általában)
2. nap: Az IATF 16949:2016 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer
- Az IATF 16949:2016 szabvány kialakulásának indokai és története (röviden!)
- Az IATF 16949:2016 szabvány célja, felépítése, fő jellemzői, követelményei, kiemelve a
többletkövetelményeket az ISO/TS 16949:2009 szabványhoz képest
- Az IATF 16949:2016 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó IATF /
AIAG / VDA és vevőspecifikus előírások (rövid áttekintés!)
3. nap: Belső auditálási ismeretek az ISO 19011:2011 szabvány alapján
- A belső audittal kapcsolatos szabványkövetelmények
- Az auditok fajtái és típusai
- Az auditálással kapcsolatos fogalmak
- Az audit elvei
- Az auditprogram irányítása
- Az audit tevékenységei
- Az auditorok felkészültsége és kiértékelése
- Az auditálás kommunikációs és pszichológiai vonatkozásai
- Auditszituációk gyakorlása (nyitó- és záró megbeszélés, interjú)
- Auditálási esetpéldák megoldása
- Az auditorok erősségei és gyengeségei (általában)
Vizsga a képzés utolsó napján
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A 3 napos IATF 16949:2016 Auditor képzés és vizsga költsége: 180 000,- Ft +ÁFA
A részvételi díj magában foglalja a tananyagot és az ellátást, valamint – sikeres vizsga esetén
– a ”Részvételi igazolás”-t. Igény esetén a képzés kihelyezett formában is megtartható.

Kedvezmények:
 EOQ MNB és ISO Fórum tagok
 2-3 fő jelentkezése esetén
 3 fő felett
(Egyszerre csak egy kedvezmény vehető igénybe.)

5%
10%
15%

A csatolt jelentkezési lapot az EOQ MNB Egyesület részére kérjük visszaküldeni, amelyet
haladéktalanul a KVALIKON Kft. részére továbbítunk. A további tudnivalókat is a KVALIKON
Kft. fogja rendelkezésére bocsátani (kezdési időpont, program pontos időbeosztása stb.)
Az EOQ MNB Egyesületnél bejelentkezett és részvételi díjat fizető résztvevők a ”Részvételi
igazolás” alapján – térítésmentesen – kérhetik az „EOQ MNB IATF 16949:2016 Auditor”
magyar és angol nyelvű tanúsítványt.
Az EOQ MNB tanúsítványról szóló rövid tájékoztatót a következő linken olvashatja:
http://eoq.hu/regist/tajekoztat.pdf
Az EOQ MNB tagsággal nem rendelkezők a honlapunkról tölthetik le az egyéni belépési
nyilatkozatot (http://eoq.hu/belep-e.doc).

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:
- Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – e-mailen, faxon vagy postán – lehetséges.
- Egy cégtől 2 főnél több résztvevő a részvételi díjból kedvezményt kap.
- Igény esetén a képzés és vizsga kihelyezett formában is megtartható.
- A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk
el. A jelentkezések elfogadását a jelentkezési határidő után e-mailben igazoljuk vissza.
- Az aláírt Jelentkezési lap szerződésnek minősül. Lemondási határidő: a tanfolyamot
megelőző 10. munkanap. A részvételi jog átruházható, ezért a befizetett részvételi díj
visszatérítésére nincs lehetőség.
- A résztvevőnek nyújtott vendéglátás költsége (étkezés) adóköteles, amit a munkáltató/
kifizető köteles befizetni (SZJA törv. 69 § (1). F. pontja).
- További felvilágosítást az EOQ MNB Központi Titkársága ad. Tel: (1) 212-8803.

Mellékletek:
 Jelentkezési lap az „EOQ MNB Belső Auditor” képzésre
 Regisztrációs lap az „EOQ MNB Belső Auditor” szakember tanúsításhoz/ regisztráláshoz

(amennyiben a résztvevő kéri)
 Nyilatkozat (amennyiben a résztvevő tanúsítványt kér)
 Szakmai Magatartási Szabályzat: http://eoq.hu/mszab.pdf
 Az EOQ MNB Etikai Kódexe: http://eoq.hu/etika.pdf

Jelentkezési lapok: http://eoq.hu/2018/jel181112.doc
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