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MEGHÍVÓ 
az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 

változásait ismertető rendezvény túljelentkezés miatti ismételt megtartására 

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér11. 
Időpont: 2014. szeptember 29. (hétfő) 10.00-14.00 (Regisztráció 9.30-tól) 
Az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 minőség- és környezetirányítási rendszerszabványok 
elfogadás előtt álló tervezeteik jelentős tartalmi változásokat tartalmaznak. A hosszú ideje 
tartó elmélyült szakértői munka és a lefolytatott szakmai viták eredményeképpen színvonalas 
dokumentumok állnak rendelkezésre. Az utolsó átdolgozási és a szavazási fázis várhatóan nem 
fogja lényegesen megváltoztatni a jelenlegi tervezeteket, de a fő irány megtartásával egyes 
részletek konkrétabb megfogalmazása hozzájárulhat a rendszerszabványok – a 
működésfejlesztést jobban segítő – egyértelmű és gyakorlatorientált alkalmazásához. 

Program: 
10.00 Megnyitó 

Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke 
10.15 Az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerszabvány tervezete 

Mikó György, az EOQ MNB alelnöke 
11.15 Az ISO 9001:2015 tervezete és a kockázatok kezelése 

Dr. Horváth Zsolt, az INFOBIZ Kft. ügyvezetője 
11.45 Kávészünet (szendviccsel) 
12.15 Az ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszerszabvány tervezete 

Moravcsikné File Katalin, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. KIR vezető auditora 
12.45 A 2 új szabványtervezet kihívásai az auditálással és tanúsítással kapcsolatosan 

Tohl András, az SGS Hungária Kft. vezető auditora 
13.15 Konzultáció, összefoglaló és zárszó 

Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke 

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 25. 
Részvételi díj:  8.000,- Ft + ÁFA 
 (EOQ MNB, ISO 9000 Fórum és MMT tagoknak 6.500,- Ft + ÁFA) 

A résztvevők az előadások anyagát CD-n, valamint pogácsát, kávét, üdítőt és szendvicset kapnak. 

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk: 
− Jelentkezés a neten lévő Jelentkezési lapon – elektronikusan, faxon vagy postán, de lehetőleg:  

On-line jelentkezés: http://eoq.hu/akt14/jel140929.htm 
− A jelentkezéseket közvetlenül visszaigazoljuk, és a számlát a jelentkezési határidő után küldjük. 
− A Jelentkezési lap elküldése és az On-line jelentkezés aláírt szerződésnek minősül. 
− Lemondási határidő: 2014. szeptember 24. (szerda). A lemondási határidő lejárta után a teljes részvételi díj 

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


