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MSZ EN ISO 15189:2013 SZABVÁNY SZERINTI    
SZABVÁNYISMERTETŐ ÉS BELSŐ AUDITORI, 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI VEZETŐI TANFOLYAM 

 
A tanfolyam résztvevői megismerhetik az MSZ EN ISO 15189:2013 követelményeit. Segítséget nyújtunk abban, hogy fel 
tudják készíteni laboratóriumukat a szabvány előírásainak teljesítésére, el tudják készíteni a minőségirányítási kézikönyvet 
és a kapcsolódó dokumentációt, továbbá lefolytathassák a belső auditot és a vezetőségi átvizsgálást, összeállítsák a 
minőségpolitikai nyilatkozatot és a minőségcélokat, elláthassák a minőségirányítási vezetői feladatokat, kockázatértékelést 
végezhessenek, működtessék és fejleszthessék a minőségirányítási rendszerüket.  
A tanfolyam végén a szabvány ismertető tanfolyamról részvételi igazolást adunk ki. A sikeresen vizsgázók belső auditori 
és minőségirányítási vezetői, valamint minőségirányítási rendszer felügyeletét ellátó feladatkörre vonatkozó 
bizonyítványt kapnak.  
A bizonyítvány igazolja, hogy a sikeres vizsgázó laboratóriumi belső auditor lehet az MSZ EN ISO 15189:2013 szabvány 
szerinti belső auditok során, továbbá laboratóriumi minőségirányítási vezetői feladatot elláthat és a kialakított 
minőségirányítási rendszer felügyeletéhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges ismereteket elsajátította. A 
bizonyítvány az akkreditálási eljárás követelményeinek megfelelő igazolás.  
 

A képzés ideje   

2 nap (ONLINE formában) 
 

Következő, tervezett képzési napok 

     2021. június 29-30. 

Lehetőség van csak az első napon részt venni, ebben az esetben nincsen vizsga és kizárólag 

a szabvány ismertető oktatáson való részvételt igazolja a kiadott dokumentum. Abban az 

esetben, ha már rendelkeznek szabvány ismertető oktatási dokumentummal, annak 

benyújtása általunk elfogadásra kerül lehetőség van kizárólag a második napon részt venni. 

A vizsga után kiadott bizonyítványon hivatkozunk az Önök által benyújtott bizonyítványra. 

 

 Program 
1. nap (9h-17) 

Megnevezés Tervezett időtartam 

[perc] 

Kapcsolat tesztelés 10 

Az MSZ EN ISO 15189:2013 szabvány ismertetése - 1-4.7 szabvány szakaszok 90 

Az MSZ EN ISO 15189:2013 szabvány ismertetése – 4.8-4.15 szabvány szakaszok 90 

Az MSZ EN ISO 15189:2013 szabvány ismertetése – 5.1-5.4 szabvány szakaszok 90 

Az MSZ EN ISO 15189:2013 szabvány ismertetése – 5.5-5.10 szabvány szakaszok 90 

2. nap (9h-17h) 
Megnevezés Tervezett időtartam 

[perc] 

Kapcsolat tesztelés 10 

1. Irányítási rendszerek 45 
2. Az akkreditálás folyamata 45 
3. Belső audit és értékelések, kockázatelemzés az MSZ EN ISO 15189:2013 szabvány előírásai szerint 90 
4. Nyilvántartások és a megfelelő működéshez szükséges tervek MSZ EN ISO 15189:2013 szabvány előírásai szerint 45 
5. A vizsgálatok minőségbiztosítása MSZ EN ISO 15189:2013 szabvány előírásai szerint 45 

6. Adat és információ kezelés - laboratóriumi információs rendszer MSZ EN ISO 15189:2013 szabvány előírásai szerint 45 

Teszt 30 

Teszt megbeszélése 20 

     

A képzés díja   

49.000 Ft/fő (+ÁFA) 

1 napos becsatlakozás esetén: 35.000 Ft/fő (+ÁFA) 

A képzések helyszíne: ONLINE KÉPZÉS 

„Kihelyezett” formában is, illetve 

kontaktórás képzéssel is igény esetén! 
(min. 10 fő) 

Jelentkezés: A jelentkezéseket a http://narvaloktatas.hu/jelentkezes/ linken 

lehetséges. Nagyobb létszám esetén kérje árajánlatunkat. 

További információ: WWW.NARVALOKTATAS.HU 
Narvál Kft. (2316 Tököl, Csépi út 221.) 

Tel.: (06-24) 515-115  
Földiné Gáspár Anita 06-30/678-5727 

                            Szakmai kérdésekben: 

                        Karsai Ferencné 06-70/244-7579  

 

http://narvaloktatas.hu/jelentkezes/
http://www.narvaloktatas.hu/

