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MEGHÍVÓ 
„Aktualitások a minőségirányításban – előtérben a 

kockázatértékelés és az energiahatékonyság” 
témájú rendezvényre 

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium,  
1055 Budapest, Kossuth tér 11. Darányi Ignác terem 

Időpont: 2016. február 25. (csütörtök) 10.00-15.00 (Regisztráció 9.30-tól) 

Az új ISO 9001:2015 és az új ISO 14001:2015 minőség- és környezetirányítási 
rendszerszabvány fontos tartalmi változásokat tartalmaznak. A hosszú ideje tartó elmélyült 
szakértői munka és a lefolytatott szakmai viták eredményeképpen színvonalas új 
szabványok állnak rendelkezésre. A tartalmi változtatások közül kiemelendő a 
kockázatmenedzsment, amely méltó helyet kapott az új szabványokban a vállalatirányítás 
színvonalának és stabilitásának javításához. Az energiahatékonyság növelésének 
jelentősége pedig nem csak a viszonylag új ISO szabványban, hanem az arról szóló 
magyarországi törvényben és annak végrehajtási rendeletében jut kifejezésre. A 
kerekasztal résztvevői rövid előadásban fejtik majd ki álláspontjukat az adott témáról, 
majd a bejelentkező részvevők által a jelentkezési lapon beküldött kérdésekre adnak 
válaszokat. Az időmenedzsment lehetőséget fog adni a helyszínen feltett kérdések rövid 
megválaszolására is. 

Program: 

10.00 Megnyitó 
Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke 

10.15 Kerekasztal az új ISO 9001:2015 minőségirányítási és az új ISO 
14001:2015 környezetirányítási rendszerszabványról 
Sződi Sándor, minőségügyi szakértő, Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
 Bevezető gondolatok a 2 új szabvány jelentőségéről 
Kőrösi György, vezető auditor, Vincotte International Hungary Kft. 
 ISO 9001:2015 – Változások; Fókuszban a kockázatelemzés,  
 avagy hogy gondolkodjuk a saját cégünkről? 
Bolya Árpád, vezető auditor, ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
 Az ISO 14001:2015 szabvány változásai 
Zrupkó János, ügyvezető igazgató, DNV Magyarország Kft. 
 Auditok változásai a 2 új szabvány alapján 



11.30 Kerekasztal a kockázatértékelésről az ISO 31000 és 31010 tükrében 
Dr. Horváth Zsolt, ügyvezető igazgató, INFOBIZ Kft. 
 Kockázatmenedzsment a vállalat menedzsmentrendszerében 
Dr. Fekete István, ügyvezető igazgató, SzigmaSzerviz Kft. 
 A kockázatfelmérés és -kezelés gyakorlatára vonatkozó szabványok 
Solymosi Ildikó, ügyvezető igazgató, TQM Consulting Kft. 
 Önálló területek kockázatai 
Péter Lajos, vezető auditor, Vincotte International Hungary Kft. 
 A megfelelő kockázatértékelés 

12.45 Ebédszünet 

13.15 Kerekasztal az energiamenedzsmentről és energiaauditról az ISO 50001 
tükrében 
Tóth Tamás, osztályvezető, Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 
 Energiahatékonyság - Energiairányítási rendszer - Energiaaudit a jogi  
 szabályozás tükrében 
Nagy Tibor, energia auditor, Független Energia Tanácsadó Mérnök Iroda 
 Energia teljesítménymutatók egy energetikus szemével 
Kis Levente Balázs, vezető auditor, Vincotte International Hungary Kft. 
 Az energetikai auditálás és az ISO 50001 összehasonlítása: Előnyök és  
 hátrányok 
Papp Zsolt Csaba, vezető auditor, ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
 Az energiaaudit első tapasztalatai 
Haiman Zsuzsa, ügyvezető igazgató, Quality Line Kft. 
 Belső energiaaudit 

14.45 Összefoglaló és zárszó 
Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke 

Jelentkezési határidő: 2016. február 23. 
Részvételi díj: 12.000,- Ft + ÁFA 

(az EOQ MNB, az ISO 9000 Fórum és az MMT tagjai, valamint 
ugyanazon cég kettőnél több munkatársa részére: 10 000,- Ft + ÁFA) 

A résztvevők pogácsát, kávét, üdítőt és szendvicsebédet kapnak. 
A részvétellel kapcsolatos egyéb információk: 
− Jelentkezés a neten lévő Jelentkezési lapon – elektronikusan, faxon vagy postán, de 

lehetőleg:  On-line jelentkezés: http://eoq.hu/akt16/jel160225.htm 
− A jelentkezéseket a bejelentkezés után közvetlenül, majd a jelentkezési határidő után a 

számla megküldésével igazoljuk vissza. 
− A Jelentkezési lap elküldése és az On-line bejelentkezés aláírt szerződésnek minősül. 
− A Jelentkezési lapon kérjük a felmerülő kérdéseket megadni, melyekre a kerekasztal 

során az illetékes előadók válaszolnak. 
− Lemondási határidő: 2016. február 23. 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 


