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A képzés célja: 

A tanfolyamon résztvevő munkatársak tudásának és gyakorlatának olyan elérése, hogy az ISO 9001:2015 szerinti 

minőségirányítási rendszer belső felülvizsgálatát el tudják végezni, az ISO 19011:2018 szabvány figyelembevétele mellett. 

Mindezekkel a résztvevők mélyebben fogják érteni a minőségirányítási rendszer piactámogató működését, a 

minőségirányítás és az auditálás hét alapelvét, alkalmazni fogják:  

- az ISO 9001 követelményeit a folyamat orientált belső felülvizsgálatokon, 

- képesek lesznek megtervezni és lebonyolítani az ISO 19011 szerinti belső felülvizsgálatokat,  

- képesek lesznek meghatározni az eltéréseket, gyakorlatot szereznek a belső felülvizsgálatok végrehajtásához és a 

konfliktusok kezeléséhez. 

Akiknek ajánljuk: Minőségügyi vezetők, termelési vezetők 

 

  
 

  

1.   nap 

 

Bevezetés 

- Meghatározó gondolatok. 

- A Minőség értelmezése.  

- A minősére ható alapértékek. 

Gyakorlat: Egy szervezet értékelésének szempontjai. 

- Rávezető gyakorlat az irányítási rendszerekhez. 

- Interaktív megbeszélés. 

 

Az új ISO 9001:2015-ös szabvány 

- kialakításának szakmai háttere 

- az egységes követelmények SL melléklet jelentősége 

 

Az ISO 9001:2015-ös szabvány 

- áttekintése 

- alapelvek 

- szerkezete 

- tartalmi részletek 

- fejezetek 

- fontos kiemelések 

- gyakorlati megfontolások a szabvány alkalmazással 

kapcsolatban 

- Kapcsolódási pontok az integrált irányítási 

rendszerekhezZ 

- Az irányítási rendszerek megfelelősége 

- Az auditok csoportosítása 

- A belső felülvizsgálati folyamat jelentősége 

 

2.  nap 

 

Az ISO 19011:2018 audit szabvány (Útmutató) 

- koncepciója 

- fejezetei 

- A belső auditok tervezése, irányítása 

Gyakorlat: Auditprogram készítés.  

Az auditálás folyamata 

- az audit lebonyolítása 

- az audit szakaszok 

Gyakorlat: Auditterv készítés. 
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A helyszíni audit 

- Felkészülés 

Gyakorlat: Ellenőrző (Emlékeztető) lista készítés. 

- Lebonyolítás 

- Az eltérések értelmezése 

Gyakorlat: Mintadokumentáció alapján eltérések 

(nemmegfelelőségek) keresése. 

Az audit jelentés 

- Visszaellenőrzés 

- Az audit lezárása 

Gyakorlat: Tudásellenőrző gyakorlat. 

Workshop 

- A résztvevők tapasztalatai a vállalat gyakorlatával 

kapcsolatban. 

A belső audit 

- szerepe 

- helye a fejlesztésekben 

- gyakorlati technikái 

- folyamatközpontú audit 

Auditor a középpontban 

- szereplők 

- viselkedés 

- kommunikáció 

Gyakorlat: Audit szituációk, konfliktusok kezelése. 

 

Vizsga 

 

 


