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Képzés megnevezése ISO/IEC 17025 belső auditor tréning 

Helyszín Online tréning (MS Teams) 

A képzés célja  

• Az ISO/IEC 17025:2017 követelményeinek ismeretének megerősítése 

• Formális laboratóriumi minőségirányítási rendszer kialakítása és felépítése, amely 
megfelel a szabvány követelményeinek 

• Kockázatértékelések elvégzésének megismerése a szabvány előírásai szerint 

• Akkreditáció elvárásainak és megszerzéséhez szükséges megvalósítási lépések 
megismerése 

• A szabványnak megfelelő belső auditok tervezésének és végrehajtásának 
megismerése 

Amire nem fog kiterjedni 
Laboratórium működéséhez kapcsolódó műszaki szabványok követelményeinek és 

módszereinek ismertetése 

Jelentkezés Online formában 2023.03.10-ig! A jelentkezési lapot ide kattintva éred el. 

A képzés időtartama  2 nap 

Menetrend 
9:00-tól 16:00-ig tart a képzés, közben rövid szünetek és egy hosszabb ebédszünet. 

Kérjük, hogy a kezdés előtt 5-10 perccel jelentkezz be! 

Szükséges alapismeretek Nincsenek szükséges alapismeretek 

Kinek ajánljuk? 

• Laboratóriumvezetőknek 

• Vizsgálómérnököknek, technikusoknak 

• Minőségügyi vezetőknek, megbízottaknak, belső auditoroknak 

• Minőségügyi tanácsadóknak és auditoroknak 

Tréning díja? 120.000 + ÁFA / fő 

Mit tartalmaz a díj? 

• Egy fő számára a részvételi lehetőséget, letölthető anyagokat, valamint az 
előadás anyagát elektronikus formában is. 

• Sikeres vizsga esetén névre szóló Belső Auditor Oklevelet. 

Kedvezmények? 

• Hazai mikrovállalkozások* 25% kedvezményre jogosultak a fenti díjból!  
Kedvezményre jogosító kód: MK25 

Ettől eltérő kedvezményekkel hírleveleinkben vagy együttműködő partnereink 
meghívóiban találkozhat. 

Minden esetben az Önt megillető legmagasabb kedvezményt vesszük figyelembe!  
(A kedvezmények nem összevonhatóak!) 

*Mikrovállalkozás: 10 fő alatti létszám és évi 2 m€ alatti forgalom 

Egyéb feltételek 

Az elhangzott program (beleértve az esetleges kérdéseket, kommenteket) rögzítésre 

kerülhet, amelyen a résztvevők is szerepelhetnek. A jelentkezésükkel ezt elfogadják, 
a készült felvételek felhasználásához hozzájárulnak, azokkal kapcsolatban semmilyen 
követelést nem támasztanak! 

Adatszolgáltatási 
kötelezettség felnőttképzés 
esetén  

 

A bejelentés és engedély alapján végezhető felnőttképzési tevékenységgel 
kapcsolatban a felnőttképzőknek adatszolgáltatási kötelezettségük van, melyet a 
felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren (FAR) keresztül kell teljesíteniük. Ebből 
adódóan a képzésen résztvevőknek adatszolgáltatási kötelezettségük van, melyet egy 
online adatlap kitöltésével teljesíthetnek, amelynek elérési linkjét a képzést 
megelőzően kiküldünk.  

Lemondási feltételek 
A részvételt a tréning megtartása előtti 5 naptári nappal lehet lemondani, ellenkező 
esetben a szervező jogosult a teljes részvételi díjat kiszámlázni. 

https://www.saasco.hu/Tanfolyamok/Tanfolyam/TanfolyamJelentkezes/17025_BAT_230316
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MODUL MEGNEVEZÉSE MODUL CÉLJA MODUL TARTALMA 

1. Alapok  
Szabályozás hátterének és 
elvárásának megismerése. 
Minőségirányítási alapok dióhéjban. 

• Akkreditálás alapelvei, 
jelentősége, szerepe 

• Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

eljárásrendje 

• 765/2008/EK rendelet és 2015. évi 
CXXIV. törvény 

• Minőségirányítás alapjai és 
kapcsolódása az ISO 17025 

szabvánnyal 

2. ISO/IEC 17025 szabvány 
A szabvány követelményeinek 
elméleti megismerése és gyakorlati 
alkalmazhatósága.  

• Szabvány követelmények 
ismertetése  

(4 – 8 pontok) 

• EA / ILAC útmutatók kapcsolódása 

a szabvány követelményeihez 

• Kockázatmenedzsment 
kiépíthetősége  

• Gyakorlati megvalósíthatóság 

3. Belső auditok 
A szabvány követelménye szerinti 
belső auditok végrehajtása. 

• ISO 19011 szabvány szerinti belső 
auditok végrehajtása 

➢ Auditok típusai; 

➢ Auditprogram készítése és 
fejlesztés 

➢ Audit előkészítése és 
végrehajtása 

➢ Auditjelentés elkészítése 

➢ Auditot követő tevékenységek 
végrehajtása; 

• Belső auditok tervezésének és 
végrehajtásának gyakorlása 

4. Vizsga (online)   

 


