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FELHÍVÁS
minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek
integrált belső auditor tanfolyamra történő jelentkezésre
Az NymE Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti
Tanszéke és a Certop International Holding Kft. közös szervezésben akkreditált vizsgával
záruló integrált belső auditori tanfolyamot indít minőségirányítási és környezetközpontú
irányítási rendszerek témakörében.

A háromnapos, 20 órás akkreditált tanfolyam sikeres elvégzésének tanúsítására a Certop
International

Holding

Kft.

(felnőttképzés

nyilvántartási

száma:

01058-2010,

intézményakkreditációs lajstromszáma: AL-2414) és a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar által aláírt, sorszámozott tanúsítvány kerül kiadásra.
A tanfolyam időpontja:
2011. november 17-18-19. (csütörtök-péntek-szombat)
Tanórák (naponta): 9.00-13.00 h és 14.00-18.00 h, szombaton 10.00-14.00 h
Az írásbeli vizsga időpontja: 2011. november 19., szombat: 14.00-15.30 h
A tanfolyam helyszíne:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, „P” ép. (Erzsébet kert)
Sopron, Cházár A. tér 1.
A tanfolyam részvételi díja (mely a tanórákon való részvétel díján kívül a tananyag, a
vizsga és az oklevél kiállításának díját tartalmazza):
részvételi díj: 60.000,- Ft/fő + ÁFA
kedvezményes részvételi díj: bruttó 37.500,- Ft/fő, NYME hallgatóknak,
doktoranduszoknak és dolgozóknak (maximum 30 főig)
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és igazoljuk vissza e-mailben.
Jelentkezése megrendelésnek minősül és elküldésével egyben fizetési kötelezettséget
vállal.
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Információk a képzésről:
A felhívás, a jelentkezési lapok (2 db) és a képzési program letölthetők itt:
http://www.emk.nyme.hu
Témafelelős: Polgár András adjunktus
Telefon: 99/518-633 vagy 06/30/3517658; e-mail: apolgar@emk.nyme.hu
Postacím: Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi
Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszék, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Jelentkezés határideje, módja:
Határidő: 2011. november 10.
Módja: A felhívásnak megfelelő mértékű részvételi díj banki befizetéssel vagy átutalással
fizetendő az alábbi számlaszámra:
Certop International Holding Kft.
bankszámlaszám: 10404072-50504954-49571026
közlemény(!): NÉV, Sopron, auditori tanfolyam
és a teljes körűen kitöltött és aláírt:
jelentkezési lapok eredeti példányait (1 db - NYME és 1 db - Kft. adatlapja)
és a felhívásnak megfelelő mértékű részvételi díjról szóló banki befizetés/átutalás
bizonylatának jelentkező által hitelesített fénymásolatát
postán, vagy olvashatóan szkennelve e-mailben a témafelelősnek (Polgár A.) kérjük eljuttatni.
A fenti dokumentumok bármelyikének hiányában a részvétel nem lehetséges!
Lemondás:
A részvétel lemondása a témafelelősnek címezve, írásban, legfeljebb a tanfolyam kezdete
előtt 7 munkanappal lehetséges. Ebben az esetben a tanfolyam részvételi díjának 50%-át
visszatérítjük, a lemondás elmaradása esetén azonban nem áll módunkban a visszafizetés.
A tanfolyam a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható.
Kelt: Sopron, 2011. október 11.
Dr. Pájer József sk.
oktatási dékán-helyettes

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
ERDŐMÉRNÖKI KAR
9400 Sopron, Ady E. u. 5. Tel: 99/518-207 Fax: 99/329-808
E-mail: erdeszdekani@emk.nyme.hu
tárgy: MIR-KIR belső auditori tanfolyam
témafelelős: Polgár András
telefon: 99/518-633, e-mail: apolgar@emk.nyme.hu

JELENTKEZÉSI LAP
minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek
integrált belső auditor tanfolyamra
Kötelező jelentkezési adatok:
Név: …………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ……………………………………………………………………………………….
E-mail (aktív): ………………………………………………………………………………...
Telefonszám (napközbeni): ……………...……………………………………………………
(Az adatokat kérjük olvashatóan megadni! Az adatokat kizárólag az oktatással összefüggő kapcsolattartásra
használjuk. Azokat bizalmasan kezeljük.)

Kijelentem, hogy
jogviszonyban

a

Nyugat-magyarországi
állok.

Egyetemmel

hallgatói

/

alkalmazotti

nem állok.

(Kérjük a megfelelőket aláhúzni. A megjelöléssel az Önre érvényes, felhívásban ismertetett részvételi díjat
határozza meg.)

Alulírott jelentkezem a Certop International Holding Kft. (továbbiakban: KFT) és a Nyugatmagyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet
Környezetvédelmi Intézeti Tanszék (továbbiakban: Egyetem) közös szervezésében
lebonyolított minőségirányítási és környezet központú irányítási rendszerek integrált
„belső auditor”, 3 napos kurzusra.
Tudomásul veszem, hogy a képzés nem az Egyetem képzési rendjébe tartozó, az állam által
nem finanszírozott oktatás. A képzésen csak a felhívásban megállapított rám vonatkozó
részvételi díj megfizetése esetén vehetek részt.
Az akkreditált kurzus sikeres elvégzésének tanúsítására a KFT és az Egyetem által aláírt,
sorszámozott tanúsítvány kerül kiadásra.
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a
valóságnak megfelelnek. A tanfolyamon való részvételre, a részvételi díj fizetésére és
esetleges visszatérítésre vonatkozó feltételeket a magam részére kötelezőnek ismerem el.
Kelt: Sopron, 2011. ……..……..
Aláírás: ………………………….
/Megj.: Kérjük, töltse ki a KFT jelentkezési lapját is (alább következik)!/

JELENTKEZÉSI LAP
Képzés
megnevezése
időpontja:

és

Integrált belső auditor képzés (MIR+KIR) képzés, Sopron, 2011. november 17-18-19.
(csütörtök-péntek-szombat)

Jelentkező neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Szül. hely, idő:
Lakcím:
Levelezési cím:
Telefon:
E-mail cím:
Iskolai végzettsége:
(a megfelelő x-el jelölendő)

 alapfokú

 középfokú

 felsőfokú

A képzéshez kapcsolódó esetleges
szakmai képzettsége, ismeretei,
gyakorlata:
Számlázási név és cím:
Díjfizető további adatai:

Képviselő:
Adószám:
Cégjegyzékszám:

Telefonszám, E-mail cím (központi):
Megjegyzés:
Az alábbi felnőttképzési szolgáltatást kívánom igénybe venni:
Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás
Előzetes tudásszint felmérése
Nem kívánom igénybe venni egyik felnőttképzési szolgáltatást sem.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése megrendelésnek számít, és fizetési kötelezettséget von
maga után.
A Certop International Holding Kft. jelentkezéskor, illetve a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való
részvételüket. A részvételi díj tartalmazza az oktatási anyagokat, a vizsga és az tanúsítvány költségét, valamint az előzetes
tudás / kompetencia felmérést. A tanfolyam kezdete előtt 7 nappal történt lemondása esetén a Certop International Holding Kft.
a képzési díj 50%-ára, 2 napon belüli lemondás esetén a teljes képzési díjra jogosult az alábbiak szerint:
Lemondást csak írásban fogadunk el!
Amennyiben a képzést 6 hónapon belül elindítjuk, és azon a megrendelő részt vesz, úgy a képzés díját csak a
tényleges teljesítést követően kell megfizetnie. Amennyiben a képzés 6 hónapon belül nem indul, vagy azon a
megrendelő nem jelenik meg, úgy a képző a fent leírtak szerinti összegre jogosult.
A számlát legkésőbb a képzés megtartását követő 5 munkanapon belül állítjuk ki.
A Certop International Holding Kft. a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma
nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont
kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.
Dátum: 2011. ……………….
Jelentkező aláírása
CERTOP International Holding Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 32

FNYSZ: 01058-2010

Kiadás: 2011. szeptember 20.

Jelentkezési lap_v2

Változat: 2

AL-2414
Oldal: 1/1

KÉPZÉSI PROGRAM
Képzési program
megnevezése:

Integrált irányítási rendszer (MIR+ KIR) belső auditor
képzés
(Gazdasági és igazgatási képesítések)

A képzés célja:

A képzés során megszerezhető
kompetenciák:

A képzésbe való
bekapcsolódás és a részvétel
feltételei:
Tervezett képzési idő:
Megengedett hiányzás:
A képzés formája:
A képzés módszerei:
Maximális csoportlétszám:
Az alkalmazott értékelő
rendszer:

A képzési program célja, hogy 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.
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)
Minimum középfokú végzettség
A vonatkozó szabványok alapszintű ismerete
20 óra
10%
Csoportos képzés
Tréneri interaktív vetítettképes előadás, tréneri konzultáció,
egyéni/csoportos konzultációk, szituációs gyakorlatok,
esettanulmányok bemutatása, elemzése
40 fő
Szóbeli ellenőrző módszerek (oktatói konzultáció, kérdések-válaszok,
szituációs gyakorlatok)
Írásbeli ellenőrző módszerek (egyéni és csoportos írásbeli feladatok)

A képzés elvégzését igazoló
okmány típusa:
A képzés elvégzését igazoló
okmány kiadásának feltételei:
Személyi és tárgyi feltételek:
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Írásbeli záróvizsga (feleletválasztó tesztkérdések, kifejtős jellegű
kérdések, esettanulmány írásos feldolgozása)
Tanúsítvány
A képzésen való legalább 90%-os részvétel
Írásbeli záróvizsga követelményeinek teljesítése (min. 70%)
Személyi feltételek: szakképzett oktató (felsőfokú szakirányú
végzettség, felnőttképzési gyakorlat)
Tárgyi feltételek:
a résztvevők számától függő nagyságú oktatóterem,
mozdítható asztalokkal és székekkel
flip-chart ill. falitábla
laptop és projektor
írásos hallgatói munkafüzet (a képző intézmény állítja
elő, sokszorosítja és biztosítja a résztvevők számára)

Kiadás: 2011. szeptember 26.

A képzés tartalma: (modulok
leírása):

1. modul:
Az ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos
ismeretek, követelmények
Cél: Az ISO 9001 szabvány és egyéb követelmények
összefüggéseinek áttekintése.
Időtartam: 8 óra (elmélet: 6 óra; gyakorlat: 2 óra)
Témák:
Az MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményei
(alapfogalmak, 4-8 szabványfejezetek)
Dokumentációs rendszer
Nap végi összefoglalás, kérdések-válaszok
2. modul:
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
Időtartam: 8 óra (elmélet: 6 óra; gyakorlat: 2 óra)
Témák:
Környezetvédelmi alapismeretek és fogalmak
Környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001,
EMAS)
Az MSZ EN ISO 14001 szabvány követelményei Környezeti
tényezők, hatások
Nap végi összefoglalás, kérdések-válaszok
3. modul: Az integrált rendszerek belső auditálása.
Cél: Az integrált irányítási rendszer belső auditjának
előkészítése, lebonyolítása és dokumentálása – a vonatkozó
szabványkövetelmények ismertetése.
Időtartam: 4 óra (elmélet: 2 óra; gyakorlat: 2 óra)
Témák:
Integrált dokumentumok kezelése
Belső auditori kompetenciák
A belső auditok tervezésének és lebonyolításának
folyamata
Összefoglalás, kérdések-válaszok
Vizsga
A program zárása
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Kiadás: 2011. szeptember 26.

