KÉPZÉSI

TEMATIKA

Új ISO 14001:2015 (KIR) Környezetközpontú irányítási rendszer
Vezető auditor képzés

1. Általános modul: Környezetvédelmi jogi szabályozás


A magyar környezetvédelmi jogrendszer felépítése, ismertetése (magyar jogi
szabályozás, kiindulás az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelméről
(környezetvédelmi törvény) Európai Uniós csatlakozás, jogharmonizáció, európai
direktívák)



Környezeti tényezők (levegő, víz, talaj), környezeti hatások (hulladék, veszélyes
anyag, zaj, rezgés) és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályok, jogszabályi
kötelezettségek ismertetése



Nemzetközi trendek a magyar környezetvédelemben, jogi szabályozásban (IPPC, CP,
EMAS)

Időtartam: 2 munkanap, azaz 8 óra

2. Szakmai modul: Auditálási ismeretek, próbaaudit
Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001:2014, EMAS) - Tervezés,
Bevezetés, Működés, Ellenőrző és helyesbítő tevékenység, Vezetőségi átvizsgálás


KIR szabványsorozat és az új MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány



Környezeti politika. KIR politika



Környezeti tényezők, környezeti hatások, kockázatok meghatározása, értékelése



KIR célok, előirányzatok és KIR programok



Szervezeti felépítés és felelősség, a környezetvédelmi szervezet



Képzés, kommunikáció, környezettudatosság



KIR dokumentációja, KIR dokumentumok kezelése



A környezetközpontú irányítási rendszer működés szabályozása



Felkészülés és reagálás környezeti vészhelyzetekre



Figyelemmel kísérés és mérés



Nem megfelelősség, valamint helyesbítő és megelőző tevékenység



ISO 14001:2015 belső audit



Vezetőségi átvizsgálás



KIR gyakorlati ismeretek
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KIR audit - elmélet










ISO 14001:2015 audit alapfogalma, KIR audit célja, az audit felépítése és folyamata
szabvány elemzése: MSZ EN ISO 19011
ISO 14001:2015 KIR auditorokkal szemben támasztott követelmények
Auditálási technikák ismertetése
Audit típusok ismertetése az audit tárgya szerint:
o Termékaudit
o Folyamataudit
o Rendszeraudit
o Jogszabályi audit
o Személyaudit
Audit típusok ismertetése a szereplők szerint:
o Belső audit (first party audit - első fél által végzett audit)
o Külső audit
 Beszállítói audit (second party audit - második fél által végzett audit)
 Tanúsító audit (third party audit - harmadik fél által végzett audit)
 Közös audit (Joint audit)
Auditok esedékessége szerint
o Előaudit
o Utóaudit
o Tanúsító audit
o Felügyeleti audit
o Megújító audit
o Rendkívüli audit
o Kombinált audit (integrált rendszer)

ISO 14001:2015 KIR próbaaudit - gyakorlat







KIR auditok tervezése, előkészítése, ISO 14001 audit vezetése, audit csoport
összeállítás
o Gyakorlat: KIR auditterv, KIR auditprogram összeállítása az MSZ EN ISO
14001:2015 elvárások szerint
A környezetközpontú irányítási rendszer auditjának végrehajtása, lebonyolítása az
auditprogram alapján, nyitó értekezlet
o Gyakorlat: KIR mintadokumentáció felülvizsgálata, tényleges ISO 14001
szerinti audit elvégzése, üzemi környezetvédelmi próbaaudit végrehajtása
Cég területi bejárása, cégre szabott KIR audit lebonyolítása és értékelése
Az auditok lezárása: Záró értekezlet és audit jelentés készítése, az audit
ténymegállapításainak elemzése az ISO 14001:2015 követelményei alapján
o Gyakorlat: ISO 14001 auditjelentés, nem megfelelőségi jelentés, helyesbítőmegelőző intézkedések megtétele

Időtartam: 3 munkanap, azaz 24 óra
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