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FELHÍVÁS
minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek
integrált belső auditor
képző workshopra,
(ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015)
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet
Környezetvédelmi Intézeti Tanszéke és a Mikromentor Vállalatirányítási és Minőségirányítási
Tanácsadó Bt. képző workshopot szervez, minőségirányítási és környezetközpontú irányítási
rendszerek integrált belső auditja témakörében, az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015
szabványok szerint.
A résztvevők a program előadásain való részvétel, valamint sikeres írásbeli teszt alapján ISO
9001:2015 MIR és ISO 14001:2015 KIR követelményei szerinti integrált MIR-KIR belső auditori
tanúsítványt (regisztrált) kapnak. A sorszámozott tanúsítványt a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdőmérnöki Kara és a Mikromentor Bt. közösen állítja ki.
Időpont:
2016. december 1-2-3. (csütörtök-péntek-szombat). Naponta: 10.00-13.00 h és 14.00-18.00 h. Az
írásbeli vizsga időpontja: 2016. december 3., szombat: 16.00-18.00 h
Teljes időtartam: 21 óra
Helyszín:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
„P” ép. (Erzsébet kert), Sopron, Cházár A. tér 1.
Ajánljuk azoknak, akik:
• még nem rendelkeznek integrált MIR-KIR belső auditor végzettséggel, de szeretnék igazoltan
megszerezni,
• MIR-KIR belső auditori munkakört szeretnének ellátni,
• már rendelkeznek ISO 9001:2008 és vagy ISO 14001:2005 ismeretekkel és feladatuk az ISO
9001:2015-re és ISO 14001:2015-re történő átállás,
• meg szeretnék ismerni az új szabványok szellemiségét, alapelveit, követelményeit.
Célja:
A résztvevők ismereteket szerezzenek a minőség- és környezetirányítási rendszer alapelvekről,
legyen konkrét ismeretük a vonatkozó nemzetközi és nemzeti szabványok elemeiről,
követelményeiről, a rendszerek bevezetésének menetéről, a dokumentációs rendszerek felépítéséről.
A résztvevők sajátítsák el a belső auditok előkészítésének, tervezésének és lebonyolításának
folyamatára vonatkozó ismereteket, legyenek képesek integrált irányítási rendszer belső auditokat
lefolytatni a tervezéstől egészen a javító intézkedések megtételéig.
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Megszerezhető kompetenciák:
Az integrált menedzsment rendszerek felülvizsgálatára, folyamatos fejlesztésére vonatkozó
kompetencia. Az integrált menedzsment rendszerek belső auditjainak előkészítésére, tervezésére és
végrehajtására, a megfelelő dokumentálási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kompetencia.
Auditori személyes kompetenciák (kommunikáció, kérdezéstechnika, etikus viselkedés szabályai).
Tematika:
 Az ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos ismeretek, követelmények
Cél: Az ISO 9001 szabvány és egyéb követelmények összefüggéseinek áttekintése.
 Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerekkel kapcsolatos ismeretek,
követelmények
Cél: Az ISO 14001 szabvány és egyéb követelmények összefüggéseinek áttekintése. (KIR,
EMAS stb.). Megismertetni az ISO 14001 alkalmazási területét és a speciális
szakkifejezéseket, a szabvány követelményeit
 Az integrált rendszerek belső auditálása.
Cél: Az integrált irányítási rendszer belső auditjának előkészítése, lebonyolítása és
dokumentálása – a vonatkozó szabványkövetelmények ismertetése.
 Vizsga
Jelentkezés:
A programon való részvétel regisztráció köteles (maximum 40 főig).
Jelentkezési határidő: 2016. november 24.
Részvételi szándékát válasz e-mailben jelezze a polgar.andras@nyme.hu ÉS a
minoseg@mikromentor.hu címen az alábbi jelentkezési lap megküldésével (mindkét címre kérjük
beküldeni!).
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk. A jelentkezés a részvételi díj befizetése
után válik csak érvényessé és ezután igazoljuk vissza e-mailben.
Jelentkezése megrendelésnek minősül és elküldésével egyben fizetési kötelezettséget vállal.
A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltétele: BSc/főiskolai, MSc/egyetemi végzettség,
vagy BSc/MSc hallgatói jogviszony igazolása (bármely egyetemen, főiskolán). Oklevél vagy
végzettség igazolás, vagy hallgatói jogviszony igazolás másolatának bemutatása szükséges.
A részvételi díj
 NymE hallgatók/volt hallgatók/dolgozók részére kedvezményes: 31.496 Ft + áfa, bruttó
40.000 Ft;
 külső résztvevőknek 70.000 Ft + áfa, bruttó 88.900 Ft.
A bruttó díj befizetése a jelentkezési lap kitöltését és megküldését követően a Mikromentor Bt.: BB
10103386-10329827-00000000 bankszámlaszámára történik előre (jelentkezési határidőig). Ez
feltétele a részvételnek.
Az utalás közleményében kérjük feltüntetni: NÉV, auditor workshop.
Jelentkezés érvényesítése céljából kérjük a felhívásnak megfelelő összegű részvételi díjról szóló
banki befizetés/átutalás bizonylatának jelentkező által hitelesített másolatát is megküldeni a fenti email címekre.
Lemondás:
A részvétel lemondása a témafelelősnek címezve (Dr. Polgár András, telefon: 06303517658, e-mail:
polgar.andras@nyme.hu), írásban, legfeljebb a workshop kezdete előtt 7 munkanappal lehetséges.
Ebben az esetben a workshop részvételi díjának 50%-át a Mikromentor Bt. visszatéríti, a lemondás
elmaradása esetén azonban nem áll módunkban a visszafizetés.
Kérdésére szívesen válaszolunk. Üdvözlettel:
Dr. Pájer József
tanszékvezető egyetemi docens
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi
Intézeti Tanszék
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JELENTKEZÉSI LAP
minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek
integrált belső auditor képző workshopra (ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015)
Jelentkezés határideje: 2016. november 24.
Beküldési címek (mindkettőre el kell küldeni!):
polgar.andras@nyme.hu ÉS minoseg@mikromentor.hu
Jelentkezési adatok:
Név: ……………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………
E-mail (aktív): ………………………………………………………………………………..............................
Telefonszám (napközbeni): …………...………………………………………………………………………..
Legmagasabb iskolai végzettség: ………………………………………………………..............................
Számlázási név és cím: ………...……...……………………………………………………………………….
Díjfizető további adatai (pl. képviselő, adószám, cégjegyzékszám):……………………………………….
…………………..………...……...………………………………………………………………………………..
(Az adatokat kérjük olvashatóan megadni! Az adatokat kizárólag a kapcsolattartásra használjuk fel, azokat
bizalmasan kezeljük.)
Kijelentem, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetemmel hallgatói / alkalmazotti jogviszonyban
állok
álltam ( ….… /……/…... éééé/hh/nn)
nem állok.
(Kérjük a megfelelőket aláhúzni, kitölteni. A megjelöléssel az Önre érvényes, felhívásban ismertetett
részvételi díjat határozza meg.)
Alulírott jelentkezem a Mikromentor Vállalatirányítási és Minőségirányítási Tanácsadó Bt. (továbbiakban: Bt.) és a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti
Tanszék (továbbiakban: Egyetem) közös MIR-KIR integrált belső auditor képző workshopjára.
Tudomásul veszem, hogy a workshop nem az Egyetem képzési rendjébe tartozó, az állam által nem
finanszírozott oktatás. A workshopon csak a felhívásban megállapított rám vonatkozó részvételi díj megfizetése
esetén vehetek részt.
A kurzus sikeres elvégzésének tanúsítására a Bt. és az Egyetem által aláírt, sorszámozott tanúsítvány kerül
kiadásra.
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek.
A workshopon való részvételre, a részvételi díj fizetésére és esetleges visszatérítésre vonatkozó feltételeket a
magam részére kötelezőnek ismerem el.

Kelt:………………….., 2016. ……..……………
Aláírás: ………………………….
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