TANFOLYAMOK
BUREAU VERITAS

SOKOLDALÚ TUDÁS
A továbbképzés jelentősége
Egy átfogó képzési program minden vállalatnál fontos szerepet kap, a cég
méretétől és profiljától függetlenül. A jól képzett és szerzett ismereteiket megfelelően
hasznosító munkatársak komoly versenyelőnyt jelentenek minden üzleti szektorban.
Érdemes minden munkavállalónak saját céljaira és igényeire szabott oktatási formát
keresni, hiszen akkor eredményes igazán az oktatás, ha a résztvevők később
mindennapi munkájuk során is gyakorolják az ott szerzett tudást és készségeket.
A hatékony szakmai képzésre biztosíték az oktató cég széleskörű tapasztalata
és szakértő oktatói bázisa. Az elsajátított tudás és képességek nemcsak a
tanfolyamon részt vett munkatársak eredményeire van jó hatással, hanem
hosszabb távon az egész vállalat teljesítményét javítja.

Bureau Veritas
A Bureau Veritas 1828 óta működő, francia székhelyű vállalat, alapvető
tevékenysége a szabványoknak való megfelelés vizsgálata, tanúsítása és
ellenőrzése termékek, rendszerek és projektek vonatkozásában.

Megfelelőségvizsgálat

Oktatás

Nemzetközi szabványok
szerint

Audit/értékelés

Nyílt forma

Helyi/regionális
szabványok szerint

Teszt, mérés

Kihelyezett forma

Iparági szabványok szerint

Inspekció

Vállalati, belső
szabványok szerint

Besorolás

Bureau Veritas által
kidolgozott szabványok
szerint

Megfelelési ajánlás

Tanúsítás

Több mint száz különböző szolgáltatást nyújtunk a legtöbb iparágban, például az
építőiparban, a mezőgazdaságban, az energiaiparban vagy a kereskedelmi
szektorban. Célunk, hogy ügyfeleink minél több területen igénybe vegyék
szaktudásunkat, amely számukra költségkímélést és biztos minőséget jelent.
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A MI ÉRVEINK

AZ ÖN ELŐNYEI

Tanfolyamok a Bureau Veritas-tól

Szaktudás és módszer

Felhasználva
a
partnereinkkel
való
együttműködés
során
szerzett
tapasztalatainkat, több mint 70 országban kínálunk 3 500 különböző tanfolyamot a
minőség-és környezetirányítás, munkaegészségügy és munkabiztonság terén.
Eddig több, mint 500 000- en vettek részt világszerte a Bureau Veritas képzésein.

Oktatóink átfogó elméleti tudással rendelkező, hosszú ideje az adott képzéssel
kapcsolatos területen tevékenykedő szakemberek. A képzésekhez tananyagot
és szakirodalmat biztosítunk, valamint az elméleti ismeretek nyújtása mellett
gyakorlati feladatokkal, esettanulmányokkal, workshop-okkal segítjük a hatékony
tanulást.
Az egyes tréningeket kisméretű csoportokban, 4-15 jelentkező részvételével
tartjuk, a hatékonyság növelése érdekében.

Akkreditáció és képzések Magyarországon
Magyarországon különös hangsúlyt fektetünk az irányítási rendszerek és
szabványok bevezetéséhez, működtetéséhez és továbbfejlesztéséhez szükséges
speciális szaktudás átadására. A már meglévő ismeretek szintjétől függően
alapismereteket nyújtó vagy továbbképző tanfolyamokat is ajánlunk.

Lehetőségek- Nyílt vagy kihelyezett tréning
Tanfolyamokat tartunk nyílt formában, mindenki számára elérhetően, ahol a
különböző gazdasági területeken működő vállalatokból érkező résztevők
megoszthatják egymással szakmai tapasztalataikat és ötleteiket.
Kihelyezett képzéseinket kifejezetten az adott vállalat igényeinek megfelelően,
kényelmesen az adott munkakörnyezetben nyújtjuk a munkatársaknak.

Nemzetközi elismertség
Vezető auditori tanfolyamainkat az IRCA (International Register of
Certified Auditors), a világ legnagyobb auditor tanúsító testülete regisztrálta,
mely garancia az elvégzett tanfolyam elismertségére és a minőségre.

Mérhetőség
A tréning végén az elsajátított tudásanyagot tesztekkel ellenőrizzük,
ugyanakkor magunkat is értékeljük egy, a hallgatók által kitöltött kurzusértékelő
teszttel.
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INFORMÁCIÓK

INFORMÁCIÓK

Gyakorlati tudnivalók
Helyszín

Részvételi díj

Képzéseink budapesti irodánk oktatótermében kerülnek megrendezésre nyílt
tanfolyam esetén.
Kihelyezett tanfolyamot igény szerinti a cégek helyszínén tartunk.

A képzés után, a kiállított számla kézhezvételétől számított 15 banki napon belül
utalandó. Nyílt képzéseink árlistája megtalálható honlapunkon a letölthető
Tanfolyam naptárban.

Elérhetőségek

Ellátás, szállás

Bureau Veritas Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 56 A épület 3. emelet
Tel.: (1) 802-6900, (1) 802-6908
Fax: (1) 206-1999
E-mail: budapest@hu.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hu
http://www.bureauveritas.hu/home/our-services/training

A tanfolyam díja tartalmazza a kávészünetek és étkezés(ek) költségeit.
Igényelhető vegetáriánus/gluténmentes/laktózmentes étrend is.
Kérésre szállást is foglalunk a résztvevőknek több napos képzés esetén.

Képzési tanúsítvány, részvételi igazolás
A képzés sikeres elvégzését követően részvételi igazolást, vagy sikeres vizsgát
követően képzési tanúsítványt adunk át.

Megközelítés
Tömegközlekedéssel: 103, 133, 33-as autóbuszok,1-es villamos
Vonattal: Kelenföldi pályaudvar felől
Autóval: Hengermalom út vagy Budafoki út felől

Parkolási lehetőség az irodaház melletti felszíni parkolóban lehetséges
ingyenesen.

Egyéb információ
Rendelkezésre állunk irodánk fenti elérhetőségén. Egyéb országokban tartott
tanfolyamokkal kapcsolatban kérjük, keresse fel a www.bureauveritas.com
honlapot.

Általános jelentkezési feltételek
Az aktuális jelentkezési lapon megtalálhatóak magyarországi honlapunkon a
Szolgáltatások  Tanfolyamok menüpont alatt.
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TANFOLYAMOK LISTÁJA
Minőségirányítási rendszer
ISO 9001 belső auditor
ISO 9001 vezető auditor

09
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Környezetirányítási rendszer
ISO 14001 belső auditor

11

Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
irányítási rendszer
ISO 45001 belső auditor
ISO 45001 szabványismeretek
Munkavédelmi kultúra fejlesztése

12
13
14

Integrált irányítási rendszerek
ISO 9001 &14001 belső auditor
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 belső auditor

15
16

Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer
ISO 22000 belső auditor
FSMS vezető auditor
FSMS vezető auditor transition
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Élelmiszeripari szabványok
HACCP alapismeretek
IFS Food/ BRC Food belső auditor
IFS Food /BRC Food alapismeretek
FSSC 22000 belső auditor
BRC Packaging (BRC IOP) alapismeretek

19
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Információbiztonsági irányítási rendszer
ISO 27001 belső auditor
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Autóipari minőségirányítási rendszer
IATF 16949:2016 belső auditor

25

Energiairányítási rendszer
ISO 50001 belső auditor
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Területspecifikus képzések
ISCC alapismeretek
Kockázatértékelés- és kockázatkezelés
Business Continuity- Üzletmenet folytonosság
GDPR jogszabály ismertető képzés
Generációs kihívások a huszonévesek előtt
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MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

ISO 9001:2015 belső auditor

ISO 9001:2015 vezető auditor (IRCA)

Célok
A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők képesek lesznek a vállalat
minőségirányítási rendszerének hatékony belső auditálására és annak
eldöntésére, hogy az adott minőségirányítási rendszer teljesíti-e az ISO 9001
szabvány követelményeit.
Kinek ajánljuk?
Ez a képzés nemcsak azok számára lényeges, akik a vállalat belső auditjait
végzik, hanem igen hasznos lehet a felső- és középszintű, valamint a
minőségügyi vezető(k)nek is, akik részesei szeretnének lenni egy sikeres és
hatékony minőségirányítási rendszernek.
Előfeltételek
Az ISO 9001 szabvány követelményeinek előzetes ismerete előny.
A jelentéskészítés lényegének értése is ajánlott.
Tematika
• Minőségügyi
rendszerek:
bevezetés
és
magyarázat
a
minőségbiztosítás, a minőségügyi rendszerek és előterjesztésük, a
minőségi fogalmak és az ISO 9001: 2015-ös szabvány
• Auditok: az auditok lényegének magyarázata, azok célja és
tervezése, szemléletmódja, elvégzése és eredményeinek jelentése
• A belső auditorok szerepe és felelősségi köre. Viselkedési szabályok
• Belső auditálás folyamata, belső auditprogramok készítése és irányítása
• Nemmegfelelőség és észrevétel megfogalmazása

A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján.
A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.
Időtartam
2 napos tanfolyam

Célok
Az ötnapos intenzív képzés az auditáláshoz szükséges elméleti és
gyakorlati ismeretek elsajátítását jelenti magas szinten.
A tanfolyami értékelésnek és az írásos vizsga követelményeinek megfelelő
résztvevők teljesítik az IRCA vezető auditori regisztrációhoz szükséges
képzettségi feltételeket. Így a tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők
nemzetközi auditori regisztrációra jelentkezhetnek. A tanfolyamot a CQI- IRCA
minősítette.
Kinek ajánljuk?
Ez a tanfolyam lényeges az IRCA regisztrációját megszerezni kívánó auditorok
számára, illetve azoknak, akik második vagy harmadik fél által végzett auditokat
teljesítenek. Ugyanakkor egy vállalat saját minőségirányítási vezetőjének is
ajánljuk.
Előfeltételek
Az ISO 9001 szabvány követelményeinek előzetes ismerete, belső auditálási
tapasztalat, PDCA ciklus ismerete.
Tematika
• Minőségirányítási rendszerek: bevezetés és magyarázat, a minőségbiztosítás, a
minőségirányítási rendszerek és előterjesztésük, a minőségügyi fogalmak
• Az ISO 9001 alkalmazásának előnyei, a szabvány áttekintése, ill.
alkalmazhatósága
• Auditok: az auditok lényegének magyarázata, azok célja és
tervezése, szemléletmódja, elvégzése és eredményeinek jelentése
• Auditorok: felelősségük, viselkedési szabályok, az auditorok
kiválasztásának szempontjai. Az auditorok regisztrációs rendszere
• Akkreditáció és tanúsítás: a minőségirányítási rendszerek tanúsításának és
akkreditációjának áttekintése
• A szabvány felülvizsgálatának folyamata: a folyamat áttekintése, a javasolt
új követelmények átvizsgálása és várható hatásuk értékelése
• Szimulált auditálási gyakorlat, szerepjáték
• Esettanulmányok feldolgozása, az audit áttekintése,nemmegfelelõség
megfogalmazása, Auditori viselkedési szabályok és elvek
A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyam két órás írásbeli vizsgával zárul.
Időtartam
5 napos tanfolyam
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KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI
IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

ISO 14001:2015 belső auditor

ISO 45001:2018 belső auditor

Célok
A sikeres belső audit megtervezésének és lefolytatásának elsajátítása érdekében
a tanfolyam kifejezetten gyakorlatorientált. Ezeket a gyakorlatokat a
környezetirányítási rendszer auditok alkalmával általában felmerülő kérdésekre
összpontosítva dolgoztuk ki.

Célok
résztvevők a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal, mint
költséghatékony, üzleti szempontból is hasznos tevékenységgel ismerkednek
meg. Elsajátítják a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási
rendszer auditálásának menetét és gyakorlatát, ami előadások, szituációs
feladat és általános megbeszélés során történik.

Kinek ajánljuk?
Ez a képzés nemcsak azok számára lényeges, akik a vállalat belső auditjait
végzik, hanem igen hasznos lehet a felső- és középszintű, valamint a
környezetvédelmi, minőségügyi vezető(k)nek is, akik részesei szeretnének lenni
egy sikeres és hatékony környezetirányítási rendszernek.
Tematika
A környezeti auditok célja
A magyar környezetvédelmi jog alapjai
A környezetirányítási rendszerek áttekintése
Auditálási technikák
Műhelyvita a jelentésírásról
Gyakorlati feladatok az ellenőrzési, auditálási készségek fejlesztésére

•
•
•
•
•
•

A résztvevők értékelése
A résztvevők folyamatos értékelése a gyakorlatokban mutatott részvételük
alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.

Időtartam
2 napos tanfolyam

Kinek ajánljuk?
A leendő ISO 45001 belső auditorok mellett a tanfolyam hasznos azoknak a
felsőés középszintű, valamint munkavédelmi, minőségügyi vezető(k)nek is, akik
részesei szeretnének lenni egy sikeres és hatékony munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer működtetésének.
Tematika
• Alapismeretek a munkahelyi egészségvédelmi és
biztonságirányítási rendszerekkel kapcsolatban
• A munkahelyi egészségvédelem és biztonság kezelésére szolgáló
dokumentált irányítási rendszer
• A szabvány fejezeteinek és követelményeinek ismertetése
• Kockázatfelmérés
• Az auditálás célja, az auditok lépései, auditálási technikák és ismeretek
• A szabvány egyes pontjainak auditálása
• Gyakorlati feladatok az ellenőrzési, auditálási készségek fejlesztésére

A résztvevők értékelése
A résztvevők folyamatos értékelése a gyakorlatokban mutatott részvételük
alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.
Időtartam
2 napos tanfolyam
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MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS
BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS
BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

ISO 45001:2018 szabványismeretek

Munkavédelmi kultúra fejlesztése

Célok
A résztvevők a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal, mint
költséghatékony, üzleti szempontból is hasznos tevékenységgel ismerkednek
meg. Megismerik a szabványt és annak követelményeit.

Célok
A fenntartható, egész szervezetet átölelő, jól felépített biztonsági kultúra
felülről indul és elsősorban a viselkedésen, gondolkodáson alapszik.
Fontos, hogy a biztonságtudatos gondolkodásmód a vállalat minden
szintjén megjelenjen. Egy jól fejlett szervezetben a biztonság érték. A
biztonsági kultúra felépítését az alapoknál, vagyis a vállalatvezetésnél kell
kezdeni, majd a középvezetésen át minden dolgozóig el kell juttatni. Az
egyik legfontosabb eleme a vezetőség elkötelezettségének és
példamutatásának megnyerése, a képzés arról szól, hogyan érjük el
mindezt.

Kinek ajánljuk?
A leendő ISO 45001 belső auditorok mellett a tanfolyam hasznos azoknak a
felső- és középszintű, valamint munkavédelmi, minőségügyi vezető(k)nek is,
akik részesei szeretnének lenni egy sikeres és hatékony munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer működtetésének.
Tematika
• Alapismeretek a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási
rendszerekkel kapcsolatban
• A munkahelyi egészségvédelem és biztonság kezelésére szolgáló
dokumentált irányítási rendszer bemutatása
• A szabvány fejezeteinek és követelményeinek ismertetése
• Gyakorlat

A résztvevők értékelése
A résztvevők folyamatos értékelése a gyakorlatokban mutatott részvételük
alapján. A tanfolyamon vizsga nincs.
Időtartam
1 napos tanfolyam

Kinek ajánljuk?
A tanfolyam hasznos azoknak a felső- és középszintű, valamint
munkavédelmi, minőségügyi vezető(k)nek és további alkalmazottaknak, akik
részesei szeretnének lenni egy sikeres és hatékony munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer működtetésének.
Tematika
• A vezetőség látható elkötelezettségének, példamutatásának
bemutatása
• Célok, felelősségek meghatározása, proaktív lépések a célok
eléréséhez
• A biztonság, mint első számú szempont
• Jutalmazás és szankció, pozitív visszajelzés, és intézkedés
• Kétirányú kommunikáció
A résztvevők értékelése
A résztvevők folyamatos értékelése a gyakorlatokban mutatott
részvételük alapján. A tanfolyamon vizsga nincs.
Időtartam
1 napos tanfolyam
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INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 kombinált
belső auditor

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 &

Célok
Az ISO 9001 minőségirányítási és ISO 14001 környezetirányítási rendszerek
együttes használata a legelterjedtebb forma az integrált irányítási rendszerek
közül. A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők képesek lesznek a
vállalat mindkét irányítási rendszerének hatékony belső auditálására, amely a
vállalat számára idő-és költségmegtakarítást jelent.

Célok
A tanfolyam hallgatói elsajátítják mindhárom irányítási rendszer, az ISO 9001, az
ISO 14001 és az ISO 45001 szabványok szerinti sikeres belső auditálásához
szükséges ismereteket.

Kinek ajánljuk?
Ez a képzés nemcsak azok számára lényeges, akik a vállalat belső auditjait
végzik, hanem igen hasznos lehet a felső- és középszintű, valamint a
minőségügyi vezető(k)nek is, akik szeretnék mind a minőség-, mind a
környezetirányítási rendszert átlátni és megfelelően működtetni.
Tematika
• Bevezetés az integrált rendszerekbe
• Minőségirányítási (MIR) és környezetirányítási rendszerek (KIR)
áttekintése
• Auditok: az auditok lényegének magyarázata, azok célja és
tervezése, szemléletmódja, elvégzése és eredményeinek jelentése
(MIR, KIR)
• Gyakorlatok (veszélyazonosítás, kockázatértékelés, tényezők és
hatások értékelése)
• A környezetirányítás jogi keretei
• A belső auditorok szerepe és felelősségi köre. Viselkedési szabályok
• Belső auditálás folyamata, belső auditprogramok készítése és
irányítása
• Nemmegfelelőség és észrevétel megfogalmazása

A résztvevők értékelése
A résztvevők folyamatos értékelése a gyakorlatokban mutatott részvételük
alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.

ISO 45001:2018 kombinált belső auditor

Kinek ajánljuk?
Belső auditoroknak, leendő belső auditoroknak, illetve azoknak felső- és
középszintű, valamint a minőségügyi vezető(k)nek is, akik szeretnék mindhárom
irányítási rendszert átlátni és megfelelően működtetni.
Tematika
• Bevezetés az integrált rendszerekbe
• Minőségirányítási (MIR), környezetirányítási (KIR) és munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási (MEBIR) rendszerek áttekintése
• Auditok: az auditok lényegének magyarázata, azok célja és tervezése,
szemléletmódja, elvégzése és eredményeinek jelentése (MIR, KIR, MEBIR)
• Gyakorlatok (veszélyazonosítás, kockázatértékelés, tényezők és hatások
értékelése)
• A környezetirányítás jogi keretei
• A belső auditorok szerepe és felelősségi köre. Viselkedési szabályok
• Belső auditálás folyamata, belső auditprogramok készítése és irányítása
• Nemmegfelelőség és észrevétel megfogalmazása

A résztvevők értékelése
A résztvevők folyamatos értékelése a gyakorlatokban mutatott részvételük
alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.
Időtartam
4 napos tanfolyam

Időtartam
3 napos tanfolyam
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ÉLELMISZERBIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI
RENDSZER

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI
RENDSZER

ISO 22000:2018 belső auditor

Food Safety Management SystemsFSMS vezető auditor (IRCA)

Célok
A résztvevők esetpéldákon, csoportmunkákon keresztül sajátítják el az
élelmiszerbiztonság- irányítási szabvány szerinti hatékony belső auditálásának
folyamatát. A tanfolyam átfogó ismereteket nyújt a rendszer elméleti
koncepciójától az audit gyakorlati oldaláig, az élelmiszeripar minden területére
alkalmazhatóan.

Célok
A kurzus célja, hogy a hallgatók megszerezzék az ISO 19011, ISO / IEC
17021, ISO 22000 és ISO 9001 szabványoknak megfelelően, az első,
második és harmadik fél általi sikeres auditok lefolytatásához szükséges
tudást és készségeket, emellett teljes képet kapjanak az élelmiszerbiztonsági
rendszerek követelményeiről, azoknak való megfelelésről.

Kinek ajánljuk?
Elsősorban
minőségügyi
és
élelmiszerbiztonsági
területen
dolgozó
szakemberek, valamint az élelmiszerbiztonság- irányítási rendszerek
kialakításával foglalkozó, illetve azok alkalmazásában közreműködő
munkatársak számára.

Előfeltételek
Az ISO 22000, ISO 9001
élelmiszerbiztonsági
irányítási
részvétel/közreműködés.

Előfeltételek
A HACCP szabvány legalább alapszintű ismerete elősegíti a kurzus hatékony
elvégzését.
Tematika
• Az élelmiszerbiztonság-irányítási rendszer alapkoncepciója
• Az ISO 22000 szabvány alapkövetelményei
• Kapcsolódás más szabványokhoz (ISO 9001:2015, HACCP)
• Az auditor szerepe és felelőssége
• Az audit elve és gyakorlata, auditálási technikák
• Egy belső audit fázisai: tervezés, végrehajtás, jelentés, feljegyzés, követés, zárás
• Nemmegfelelőség és észrevétel megfogalmazása
• Hatékony jelentés készítése és prezentálása
• Gyakorlat
A résztvevők értékelése
A résztvevők folyamatos értékelése a gyakorlatokban mutatott
részvételük alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.
Időtartam
2 napos tanfolyam

és HACCP szabványok ismerete,
rendszer
belső
auditjában
való

Kinek ajánljuk?
Olyan
szakemberek
számára,
akik
gyakorlati
tapasztalattal
és
felkészültséggel rendelkeznek legalább egy élelmiszeripari szakmában, és
akik az ISO 22000 élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer kiépítéséhez,
auditálásához kívánnak vezető auditori ismereteket szerezni.
Tematika
• Élelmiszerbiztonsági kérdések
• Az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek áttekintése
• Auditor technikák
• A menedzsment felelőssége
• A megfelelő kommunikáció
• Biztonságos termékek tervezése
• Élelmiszerbiztonsági rendszerek fejlesztése
• Akkreditációs kérdések (ISO 17021, ISO 22003) Auditor kompetencia (ISO
19011, CQI-IRCA normák)
• Gyakorlatok, esettanulmányok, audit szituációk, szerepjátékok
A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyam két órás írásbeli vizsgával zárul.
Időtartam
5 napos tanfolyam
A tanfolyam elérhető IRCA Transition képzésként is,
mely csak a szabványváltozásokra koncentrál és 2 napos.
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ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNYOK

ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNYOK

HACCP alapismeretek

IFS Food v6/ BRC Food v8 belső auditor

Célok
A tanfolyam elvégzése után a résztvevők eredményesen közreműködhetnek az
élelmiszerbiztonsági
rendszerek
kialakításában,
bevezetésében
és
fenntartásában. A törvényi szabályozás a HACCP eljárást tekinti az
élelmiszerbiztonság-szavatolás szigorú módszerének, alkalmazása az
élelmiszergyártók, -kereskedők és a vendéglátó-ipari egységek számára
kötelező.

Célok
Az áruházláncok élelmiszer-beszállítói számára kötelező szabványok nemcsak a
nagy élelmiszerláncok számára hasznosak. Ezen rendszerek alkalmazása
a beszállító cég számára is előnyös, hiszen hatékonyabbá válik a termelés, a
hibák elkerülésével csökkenthetők a költségek, és a biztonságos termék
hosszútávon vevői bizalmat épít.
A tanfolyam megismerteti a résztvevőket a szabvány értelmezésével, annak
előnyeivel és felkészíti őket az IFS Food vagy BRC Food szerinti belső
auditálásra.

Kinek ajánljuk?
Az élelmiszerbiztonsági rendszer koordinátorai, a HACCP csoport tagjai, ill. a
HACCP rendszert működtető dolgozók számára egyaránt ajánlott.
Előfeltételek
Élelmiszeripari ismeretek és gyakorlat előny.
Tematika
• A HACCP rendszer kifejlesztésének nemzetközi és hazai háttere
• A GMP (Helyes Gyártási Gyakorlat) és a GHP (Helyes Higiéniai Gyakorlat), mint a
HACCP alapja
• A szabvány ismertetése és követelményei
• A HACCP rendszer kiépítése, bevezetése és fenntartása
• A HACCP rendszer alkalmazásának gyakorlatban előforduló hibái
A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyamon vizsga nincs.
Időtartam
•
1 napos tanfolyam

Kinek ajánljuk?
Elsősorban minőségügyi és élelmiszerbiztonsági területen dolgozó szakemberek,
valamint az élelmiszerbiztonság-irányítási rendszerek kialakításával foglalkozó,
illetve azok alkalmazásában közreműködő munkatársak számára.
Előfeltételek
A HACCP szabvány legalább alapszintű ismerete elősegíti a kurzus hatékony
elvégzését.
Tematika
• Az élelmiszerbiztonság-irányítási rendszer alapkoncepciója
• Az ISO 22000 és IFS Food /BRC Food szabványok alapkövetelményei
• Kapcsolódás más szabványokhoz (ISO 9001:2015, HACCP)
• Az auditor szerepe és felelőssége
• Az audit elve és gyakorlata, auditálási technikák
• Egy belső audit fázisai: tervezés, végrehajtás, jelentés, feljegyzés, követés,
zárás
• Nemmegfelelőség és észrevétel megfogalmazása
• Hatékony jelentés készítése és prezentálása
• Gyakorlatok
A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.
Időtartam
2-3 napos tanfolyam, modulszámtól függően
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ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNYOK

ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNYOK

IFS Food v6/ BRC Food v8 alapismeretek

FSSC 22000 belső auditor

Célok
Az áruházláncok élelmiszer-beszállítói számára kötelező szabványok nemcsak a
nagy élelmiszerláncok számára hasznosak. Ezen rendszerek alkalmazása
a beszállító cég számára is előnyös, hiszen hatékonyabbá válik a termelés, a
hibák elkerülésével csökkenthetők a költségek, és a biztonságos termék
hosszútávon vevői bizalmat épít. A tanfolyam megismerteti a résztvevőket a
szabvány értelmezésével.

Célok
Az FSSC 22000 szabvány legfrissebb kiadásának áttekintése, a
szabványkövetelmények ismertetése, a szabvány felépítésének áttekintése. A
tanfolyam felkészíti a résztvevőket az FSSC 22000 szerinti belső auditálásra.

Kinek ajánljuk?
Elsősorban
minőségügyi
szakemberek,
valamint
kialakításával foglalkozó,
munkatársak számára.

és
élelmiszerbiztonsági
területen
dolgozó
az
élelmiszerbiztonság-irányítási
rendszerek
illetve azok alkalmazásában közreműködő

Tematika
• Az élelmiszerbiztonság-irányítási rendszer alapkoncepciója
• Az ISO 22000 és IFS Food /BRC Food szabvány alapkövetelményei,
értelmezése
• Kapcsolódás más szabványokhoz (ISO 9001, HACCP)
• Gyakorlatok

A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyamon vizsga nincs.
Időtartam
1 napos tanfolyam

Kinek ajánljuk?
Elsősorban minőségügyi és élelmiszerbiztonsági területen dolgozó szakemberek,
valamint az élelmiszerbiztonság-irányítási rendszerek kialakításával foglalkozó,
illetve azok alkalmazásában közreműködő munkatársak számára.
Tematika
Az FSSC 22000 szabvány felépítése
A szabvány követelményei
Az auditor szerepe és felelőssége
Az audit elve és gyakorlata, auditálási technikák
Egy belső audit fázisai: tervezés, végrehajtás, jelentés, feljegyzés, követés,
zárás
• Nemmegfelelőség és észrevétel megfogalmazása
• Hatékony jelentés készítése és prezentálása
• Gyakorlatok
•
•
•
•
•

A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.
Időtartam
2 napos tanfolyam
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ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNYOK

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI
RENDSZER

BRC Packaging (BRC IOP) alapismeretek

ISO 27001:2013 belső auditor

Célok
A képzés célja a BRC Packaging (BRC IOP) szabvány felépítésének és
követelményeinek ismertetése. Az előadások elméleti anyaga mellé beillesztett
esettanulmányok hatására fejlődik a résztvevők élelmiszerbiztonsági
tudatossága, szemlélete.

Célok
A szabványkövetelmények megismerésével és azok értelmezésével a
résztvevők képessé válnak szervezetük információbiztonság-irányítási
rendszerének belső auditálására.

Kinek ajánljuk?
Elsősorban
minőségügyi
szakemberek,
valamint
kialakításával foglalkozó,
munkatársak számára.

és
élelmiszerbiztonsági
területen
dolgozó
az
élelmiszerbiztonság-irányítási
rendszerek
illetve azok alkalmazásában közreműködő

Tematika
A BRC Packaging (BRC IOP) szabvány felépítése
A szabvány követelményei
Minősítés és személyiségi szempontok
A hatásosság vizsgálata
Gyakorlatok, esettanulmányok

•
•
•
•
•

A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyamon vizsga nincs.
Időtartam

Kinek ajánljuk?
Elsősorban azoknak a szakembereknek, akik vállalatuknál felelősek az
informatikai és/vagy egyéb információs rendszerben kezelt adatok hatékony
kezeléséért, védelméért és továbbításáért, illetve akik részt vesznek
szervezetük egységes információvédelmi irányítási rendszerének kiépítésében,
működtetésében. Hasznos lehet azok számára is, akik e téren beszállítók,
alvállalkozók auditálását végzik.
Tematika
• Az információbiztonság-irányítási rendszerek, szabványok és kapcsolatuk
• Az ISO 27001 szabványkövetelményei
• A belső auditor szerepe és felelősségei
• A belső auditálás folyamata, auditok irányítása
• Hatékonyság, kommunikáció és belső auditálási módszerek
• Gyakorlatok, esettanulmányok
•A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.

1 napos tanfolyam

Időtartam
2 napos tanfolyam
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AUTÓIPARI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

IATF 16949:2016 belső auditor

ISO 50001:2011 belső auditor

Célok
Az IATF 16949:2016 nemzetközi autóipari szabvány által elvárt követelmények
ismertetése, a szabvány felépítésének áttekintése. Az előadások elméleti
anyaga mellé beillesztett esettanulmányok hatására fejlődik a résztvevők
tudatossága, szemlélete a témában. A kurzus célja, hogy a résztvevő önállóan
értelmezni tudja a szabványt, értse az autóipari rendszer működtetés
követelményeit, valamint tudatosodjanak benne az előírt követelmények.

Célok
A képzés során a résztvevők megismerkednek az ISO 50001:2011 szabvány
felépítésével, követelményeivel, és a 27/2012/EK direktíva, valamint az
energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény elvárásaival. A kurzus célja,
hogy a résztvevő önállóan értelmezni tudja a szabványt, értse a rendszer
működtetés követelményeit, valamint tudatosodjanak benne a hatóság által előírt
követelmények.

Kinek ajánljuk?
A tanfolyam olyan, az autóiparban tevékenykedő szakemberek számára készült,
akik az autóipari minőségirányítási rendszer kidolgozásáért, megvalósításáért
vagy működtetéséért felelősek. A közép-és felsővezetők, érintett munkatársak
számára egyaránt ajánlott.
Tematika
• Az IATF 16949:2016 autóipari szabvány felépítése
• A szabvány követelményei
• A szabvány alkalmazási lehetőségei, a hatásosság vizsgálata
• Állandó fejlesztés
• A belső auditor szerepe és felelősségei
• A belső auditálás folyamata, auditok irányítása
• Hatékonyság, kommunikáció és belső auditálási módszerek
• Gyakorlatok, esettanulmányok
A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.

Kinek ajánljuk?
A tanfolyam olyan, az energiaiparban tevékenykedő szakemberek számára
készült, akik az energiairányítási rendszer kidolgozásáért, megvalósításáért vagy
működtetéséért felelősek. A közép-és felsővezetők, érintett munkatársak számára
egyaránt ajánlott.
Tematika
• Az 2012/27/EU irányelven alapuló magyar törvényi előírások
• Az ISO 50001:2011 szabvány felépítése
• A szabvány követelményei, alkalmazási lehetőségei
• A belső auditor szerepe és felelősségei
• A belső auditálás folyamata, auditok irányítása
• Hatékonyság, kommunikáció és belső auditálási módszerek
• Gyakorlatok, esettanulmányok
A
• résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.
Időtartam
2 napos tanfolyam

Időtartam
2 napos tanfolyam
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TERÜLETSPECIFIKUS KÉPZÉSEK

TERÜLETSPECIFIKUS KÉPZÉSEK

ISCC alapismeretek

Kockázatértékelés- és kockázatkezelés

Célok
A képzés célja az ISCC EU rendszer szabvány, az ISCC PLUS
követelményeinek, előírásainak átfogó ismertetése és az ÜHG számítás
ismertetése. A képzés elvégzésével a résztvevő alkalmazni tudja a fent említett
követelményeket az ISCC EU rendszer elemeinek kialakításában,
fenntartásában és folyamatos fejlesztése érdekében.

Célok
A tanfolyam célja, hogy naprakész elméleti feladatokon és interaktív gyakorlati
példákon keresztül megismertesse a kockázatkezeléssel és kockázatértékeléssel
kapcsolatos követelményeket az Irányítási Rendszerekben, különös tekintettel az
ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok követelményeihez illeszkedően.

Kinek ajánljuk?
A képzés azoknak a vezetőknek és alkalmazottaknak ajánlott, akik cégükön
belül foglalkoznak az ISCC rendszer bevezetésével, annak működtetésével.
Tematika
Jogi keretek ismertetése
Az ISCC rendszer célja
A rendszerek típusai
A rendszer szereplői és a rájuk vonatkozó követelmények
A nyomon követés eszközei
A tömegmérleg
ÜHG számítás, gyakorlatok

•
•
•
•
•
•
•

A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyamon vizsga nincs.

Kinek ajánljuk?
Vezetőknek és alkalmazottaknak egyaránt, akiket érdekel a téma és cégükön
belül foglalkoznak kockázatmenedzsmenttel.
Tematika
• Kockázatokkal kapcsolatos követelmények az integrált irányítási rendszerekben
• A kockázat fogalmi megközelítései
• Külső kockázatok, belső kockázatok
• Kockázatmenedzsment (ISO 31000 szabvány)
• A kockázatkezelés alapelvei
• Kockázatkezelési intézkedések
• Kockázatértékelési mátrix
• Veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok
• SWOT analízis
• Hibamód és – hatás elemzés (FMEA)
• Ok- hatás elemzés, ok-hatás mátrix
• Kockázat kommunikáció
• Gyakorlat
A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyamon vizsga nincs.

Időtartam
1 napos tanfolyam

Időtartam
1 napos tanfolyam
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TERÜLETSPECIFIKUS KÉPZÉSEK

TERÜLETSPECIFIKUS KÉPZÉSEK

Business Continuity- Üzletmenet folytonosság

GDPR jogszabály ismertető képzés

Célok
A képzés célja hogy a résztvevők megismerjék az Üzletmenet Folytonossági
Irányítási Rendszert, annak célját, alapelveit, folyamatait és az alkalmazott
technikákat.

Célok
A képzés célja, hogy annak sikeres elvégzésével a résztvevő megismerje az EU
2016/679 számú GDPR rendeletének követelményeit és előírásait, önállóan
képes legyen értelmezni azokat, hozzájárulva a sikeres implementációhoz. Alapos
jogi háttértudás átadása példákkal együtt, mely nagy segítséget nyújt a
résztvevőknek a rendeletnek való folyamatos megfelelésben.

Kinek ajánljuk?
A képzés azoknak a vezetőknek és alkalmazottaknak egyaránt ajánlott, akik
cégükön belül folyamat menedzsmenttel, üzleti folyamatokkal, optimalizálással
foglalkoznak vagy szeretnének a jövőben.
Tematika
A folyamatszabályozási alapelvek
Az üzleti folyamat definíciója
Szerepkörök és felelősségek meghatározása
Üzleti hatás elemzés számítási módszertana
Kockázat elemzés módszertan
Üzletmenet folytonossági terv készítése
Gyakorlatok

•
•
•
•
•
•
•

Kinek ajánljuk?
Vezetőknek és alkalmazottaknak egyaránt, akiket érdekel a téma és cégükön
belül foglalkoznak a GDPR rendeletnek való folyamatos megfeleléssel, vagy
frissíteni szeretnék tudásukat a témában.
Tematika
• Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak ismertetése
• A GDPR rendelet történeti hátterének, előzményeinek áttekintése, a
szabályozás bevezetése
• Az EU adatvédelmi rendeletének alapelvei, főbb pontjai, szerkezeti felépítése
• A szabályozandó adatkezelési folyamatok
• Példák és adatvédelmi problémák a vállalkozásoknál

A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyamon vizsga nincs.

A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyamon vizsga nincs.

Időtartam
1 napos tanfolyam

Időtartam
1 napos tanfolyam
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TERÜLETSPECIFIKUS KÉPZÉSEKKOMMUNIKÁCIÓ
Generációs kihívások a huszonévesek előtt
Célok
A tanfolyam elvégzése után a résztvevők képesek lesznek könnyebben kezelni
a munkahelyi kihívásokat, hatékonyabban tudnak kommunikálni az idősebb
generációkkal, ezáltal csökken a munkahelyi légkörben érezhető feszültség,
javul a munkamorál.
Kinek ajánljuk?
Ez a képzés nemcsak a bármely szektorból érkező fiatal munkavállalók
számára lehet érdekes, hanem a cégek HR-es munkatársai és vezetői számára
is, akik delegálni tudják a fiatalokat a képzésre.
Tematika
Munkahelyi kihívások a fiatalok számára
A munkanélküliség veszélye
Hogyan kezeljük a generációk közötti konfliktusokat
X, Y és Z generációk jellemzői
Konfliktus megoldási módszerek
Hatékony időbeosztás és asszertív kommunikáció
Gyakorlati példák, esettanulmányok

•
•
•
•
•
•
•

A résztvevők értékelése
A résztvevők teljesítményének folyamatos értékelése elméleti és gyakorlati
szempontok alapján. A tanfolyamon vizsga nincs.
Időtartam
1 napos tanfolyam
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