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EOQ MNB Energiairányítási Belső Auditor képzés 
Együttműködésben a Quality Line Kft.-vel 

Helyszín: EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A) 
Időpont: 2015. június 24-26. (szerda-péntek) 
Jelentkezési határidő:  2015. június 8. 
Az MSZ EN ISO 50001:2012-es szabvány szerint kialakított energiairányítási 
rendszer működését rendszeresen felül kell vizsgálni. A rendszer 
működőképességének vizsgálatát a vállalat saját szakemberei, a vállalati 
auditorok a belső auditok keretében végzik az irányítási rendszer megbízott 
vezetőjével. 
A résztvevők ennek érdekében olyan elméleti és gyakorlati képzést kapnak, 
amely alapján képesek lesznek belső auditot önállóan végrehajtani a 
tervezéstől egészen a javító intézkedések megtételéig. 
Az energiairányítási rendszer működésének független ellenőrzése során feltárt 
eltérések, e hiányosságok megszüntetése a rendszer hatékony működésének és 
továbbfejlesztésének alapját képezik, és költségcsökkentéshez vezet. 
A tanfolyamot elsősorban az energiairányítási rendszert átvizsgálni, auditálni 
szándékozó szakembereknek ajánljuk, de hasznos a tanfolyam a rendszerépítő, 
felkészítési tevékenységet folytató közreműködőknek is. 

Tematika: 
I. Általános ismeretek az MSZ EN ISO 50001:2012-es 

energiairányítási szabványról 
• A szabvány célja 
• A szabvány szerkezete, felépítése 
• Az energiairányítási rendszer működtetéséből származó előnyök 

II. Szakmai ismeretek az MSZ EN ISO 50001:2012-es szabványról 
• Az MSZ EN ISO 50001:2012-es szabvány alapelvei, 

követelményei 
• Az MSZ EN ISO 50001:2012-es szabványnak való megfelelés 
• Az energiatakarékosság lehetőségei, alternatív energiaforrások 
• Az energiafelhasználás mérése 

III. Auditálási ismeretek az MSZ EN ISO 50001:2012-es szabvány 
alapján 
• Az auditálás folyamata és módszerek 
• Auditálási technikák; kommunikáció 
• Az energiairányítási rendszer tanúsításának folyamata 

Vizsga 
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A 3 napos Energiairányítási Belső Auditor képzés költsége:  

120.000,- Ft + ÁFA 

A részvételi díj magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tananyagot 
és az egyéb kiadott segédleteket, az ellátást, a 2 óra időtartamú írásbeli 
vizsgát. Sikeres vizsga esetén a résztvevők „EOQ MNB Energiairányítási 
Belső Auditor” tanúsítványt és plasztikkártyát kapnak magyar és angol 
nyelven. 

Az EOQ MNB tanúsítvány érvényességi időtartama 3 év, amely a következő 3 
évre szintentartó tanfolyam keretében újítható meg. A tanúsítvány 
megújításához az EOQ MNB tagság nem kötelező, de – mivel 10 kreditpontot 
is jelent – erősen ajánlott. Ugyanis az EOQ MNB jogi vagy egyéni tagság 
esetén jobban biztosított a minőségügyi ismeretek változásának nyomon 
követése, ami alapvető elvárás az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkezők 
számára. Ezért az éves tagsági díjat nem fizetőknek (az egyéni tagsági díj 
jelenleg 5.000,- Ft) csak a lejárat évében lesz lehetőségük a tanúsítvány 
megújítására szintentartó tanfolyam keretében. Azután csak új tanfolyam 
elvégzése és sikeres vizsga esetén szerezhetik meg ismét az adott tanúsítványt. 
Az érvényes EOQ MNB tagsággal rendelkezők a tanúsítványt a lejárat évét 
követő év végéig újíthatják meg egy szintentartó tanfolyam elvégzésével. 

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató: 

- Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – e-mailen, faxon vagy postán 
küldve – lehetséges. 

- Igény esetén a tanfolyam 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. 

- A 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 Titkárságán lehet kérni: 

EOQ MNB Központi Titkárság 
Tel: (061) 212-8803,  E-mail: info@eoq.hu 

Jelentkezési lap: http://eoq.hu/akt15/jel150624.doc 


