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MEGHÍVÓ 
az „Auditorok kompetenciájának meghatározása” 

témájú egy napos szakmai tanfolyamra 
Helyszín: Budapest (a pontos helyszínről a résztvevők közvetlenül a jelentkezési 

határidő után kapnak tájékoztatást) 
Időpont: 2013. január 17. (csütörtök) 10.00 - 14.00 (Regisztráció 9.30-tól) 
Előadó: Czagányi Zoltán, tanúsítási vezető, CE Certiso Kft. 
Az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 „Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek 
auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények”, valamint az 
MSZ EN ISO 19011:2012 „Útmutató irányítási rendszerek auditálásához” szabvány 
kiemelten kezelik az auditorok kompetenciájával kapcsolatos követelményeket. Ez új 
feladatok elé állítja mind a tanúsító szervezeteket, mind azokat a vállalatokat, ahol a 
belső vagy beszállítói auditok jelentősége kiemelten fontos az irányítási rendszer 
szempontjából. A szabvány a szakmai területekkel kapcsolatosan nem határoz meg 
konkrétan alkalmazható követelményeket, azokat a tanúsító szervezeteknek, illetve az 
auditot szervező vállalatoknak kell részleteiben kidolgozniuk. Az egynapos 
továbbképzés célja, hogy segítséget nyújtson a kompetencia követelmények 
meghatározáshoz a különböző szakmai területeken működő auditorokat alkalmazók 
részére. A továbbképzés – a teljességre való törekvés nélkül – elsősorban az ISO 
9001 szabványhoz kapcsolódó IAF és NACE 2. szakterületek példáin mutatja be a 
kompetencia követelmények meghatározásnak módszereit, valamint az auditori 
kompetenciák igazolásának lehetőségeit. Gyakorlati megoldási lehetőségeket ad egy-
egy szakterület kompetenciakövetelményeinek meghatározásától az auditorok 
kiválasztásáig, megbízásáig tartó folyamathoz. 

Jelentkezési határidő: 2013. január 14. 
Részvételi díj: 19 600,- Ft + ÁFA 
A résztvevők részvételi igazolást, pogácsát, kávét és frissítőt kapnak, valamint megkapják a tanfolyam 
diáit. Kiemelt jelentősége miatt az EOQ MNB Minőségügyi Auditor tanúsítvánnyal rendelkező 
szakemberek számára 20 kreditpontot, a többi tanúsítvánnyal rendelkező szakembereknek 10 
kreditpontot adunk! 
A részvétellel kapcsolatos egyéb információk: 
− Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – elektronikusan, faxon vagy postán küldve – 

lehetséges. 
− A jelentkezéseket a jelentkezési határidő után a számla megküldésével igazoljuk vissza. 
− A Jelentkezési lap elküldése aláírt szerződésnek minősül. 
− Lemondási határidő: a rendezvényt megelőző 5. munkanap. Késedelmes lemondás esetén a 

teljes részvételi díj fizetendő, de a részvételi jog átruházható. 
− Az előírt közteher befizetését az EOQ MNB magára vállalja. 
− További felvilágosítást az EOQ MNB Titkársága ad. Tel.: (06 1) 212 8803 


