Hírlevél
Tisztelt Partnerünk!

2018 A SZABVÁNYÁTÁLLÁS ÉVE!
2015. szeptember 15-én megújult az irányítási rendszerek két legnépszerűbb szabványa,
melyek már magyar nyelven is beszerezhetők.
A kiadványokkal együtt szabályozást tett közzé a nemzetközi szabványosító szervezet
(ISO) az áttérési időszakra, melyben meghatározta a korábbi szabványok szerint kiadott
Tanúsítványok lejáratát, azaz 2018. szeptember 15-öt.

MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények
alkalmazási útmutatóval
Tanúsító szervezetünk ebben az időszakban minden meglevő és jövőbeli Partnerét
támogatja az eredményes áttérésben, tanúsításának megújításában, közvetlen
kapcsolatfelvétellel és szakmai képzésekkel.

Tudjon meg többet a változásokról, látogasson el honlapunkra, jelentkezzen
meghirdetett képzéseinkre!

2018. április 16. KIR Belső auditor képzés
2018. április 23. MIR Belső auditor képzés
Auditor képzéseinket elsősorban a vállalkozásvezetők, irányítási rendszer vezetők, belső
auditorok, megbízottak figyelmébe ajánljuk, akik mélyebb szabvány ismeretekkel kell
rendelkezzenek az átállás időszakában és a sikeres megújító tanúsítás folyamatában.

Az irányítási rendszerek új megközelítése:
STRATÉGIA

→

KONCEPCIÓ

→

HATÉKONYSÁG

Az új Tanúsítvány megszerzését elsősorban Megújító audit keretében javasoljuk.
Tanúsító szervezetünk Felügyeleti audit eljárásban is biztosítja szerződött Partnerei számára az
áttérési lehetőséget, mely esetben az aktuális felügyeleti díj mellett a Tanúsítványok
újraregisztrálási költsége merül fel. Partnereink Rendkívüli audit eljárásban is kezdeményezhetik
újratanúsításukat, mely külön megállapodás tárgya.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 valamint az MSZ EN ISO 14001:2005
nemzetközi szabványok szerint kiadott Tanúsítványok
2018. szeptember 15-ig érvényesek.
Kérjük meglevő és jövőbeli Partnereinket, ne hagyják az áttérési feladatokat az „utolsó
percekre”, kísérjék figyelemmel a www.konformitas.hu oldalt, ahol minden segítséget és
információt szeretnénk Önöknek megadni az eredményes közös munkához.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal és
keresse képzéseinket!
E-mailben: info@konformitas.hu
Telefonon:
Benákné Szűcs Katalin, ügyvezető
Révész Csaba, minőségirányítási vezető
Radványi Endréné, irodavezető
Szűcs Eszter, asszisztens

(20) 97 111 21
(70) 61 88 905
(62) 482 853; (30) 536 70 40
(62) 482 853; (30) 536 70 40

Személyesen:
Konformitás Tanúsító Kft.
6724 Szeged, Gelei József u. 20.
(bejárat Bartucz Lajos u. 5. felől, 18-as csengő)

Bármilyen további kérdésben, készséggel állunk rendelkezésükre.
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