
 

 

  

IATF 16949 belső auditor   

(Az új 19011:2018 szabványkövetelmények alapján)  

  
  

A képzés célja:  

Az ISO 9001 szabvány követelményeit figyelembe vevő IATF 16949 szabvány szerinti 

minőségirányítási rendszer kialakítása az autóipari beszállítók számára előnyöket kínál. A korábbi 

külön-külön megszerezhető tanúsítványok (pl. QS 9000, VDA 6.1) helyett egyetlen tanúsítvánnyal 

valamennyi piaci területen érvényes tanúsítási lehetőséget kínál. A tanfolyam olyan szakemberek 

képzését tartja szem előtt, akik képesek lesznek az IATF 16949 szerinti minőségirányítási rendszer 

kialakítására, fenntartására, és saját szervezetük belső auditálásának lebonyolítására.  

  
Képzési tartalom:  
  

• Gépjárműipari szabványok kialakulása, fejlődése  

• IATF szabvány kialakulása, alkalmazási területe;  

• IATF 16949 & PDCA alapú felosztása;  

• Szervezet és környezetének megértése;  

• Érdekelt felek és elvárásaik;  

• Minőségirányítási rendszer és azok folyamatainak azonosítása;  

• Vezetői szerepvállalás;  

• Kockázatok és lehetőségek elemzése, kezelése;  

• Irányítási rendszer megvalósítását támogató eszközök, berendezések, dokumentált 

információk, humán erőforrások követelményei;  

• Működés, kapcsolattartás a vevővel;  

• Termékre, szolgáltatásra vonatkozó követelményeinek meghatározása, 

átvizsgálása, változtatása;  



 

 

• Tervezés és fejlesztés bemenetei, felügyelete, kimenetei;  

• Külső forrásból biztosított termékek, szolgáltatások kiválasztása, felügyelete, 

értékelése;  

• A termelés és a szolgáltatásnyújtás szabályozása;  

  
• Azonosítás és nyomon követhetőség;  

• Vevők külső szolgáltatók tulajdona;  

• Állagmegóvás;  

• Változáskezelés;  

• A termelés és a szolgáltatásnyújtás kibocsájtása;  

• Nem megfelelő kimenetek felügyelete;  

• Teljesítményértékelés;  

• Fejlesztés és tökéletesítés;  

• ISO 19011:2018 szabvány ismertetése;  

• Auditok típusai;  

• Auditprogram célkitűzéseinek meghatározása;  

• Auditprogram kockázatainak és lehetőségeinek meghatározása és értékelése;  

• Auditprogram kidolgozása;  

• Auditprogram megvalósítása;  

• Audit elindítása;  

• Audit tevékenységek előkészítése;  

• Audit tevékenységek végrehajtása;  

• Auditjelentés elkészítése és elosztása;   

• Audit befejezése;  

• Auditot követő tevékenységek végrehajtása;  

• Auditprogram figyelemmel kísérése és mérése;  

• Auditprogram átvizsgálása és fejlesztése;  

• Auditálási gyakorlat ISO 19011:2018 követelményei alapján;  

  

Akiknek ajánljuk  

• minőségügyi mérnököknek  

• auditoroknak  

• beszállító fejlesztő mérnököknek  



 

• folyamat fejlesztő mérnököknek  

• közép és felsővezetőknek •  Ajánlott a főiskolai, egyetemi végzettség.   

Tapasztalat az auditálásban nem elvárás, mivel az alapoktól indul a tanfolyam.  

  

A tanfolyami képzés típusa:   

Gyakorlatorientált, intenzív képzés, előadások, esettanulmányok  

  

  
A tanfolyamhoz való csatlakozás feltételei:  

Középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)  

  

A tanfolyam időtartama:  

4 munkanap  

  

A Képzés díja:   

Képzési díj:HUF+áfa/fő  

Vizsgadíj:HUF+áfa/fő  

  

Számonkérés formája:   

4. nap végén feleletválasztós teszt   

A képzés akkor tekinthető sikeresnek, ha a hallgató a tesztet min. 70%-an teljesítik.  

  

Részvételi igazolás  

A tanfolyam sikeres elvégzéséről a hallgatók ISO 19011:2018-as szabvány követelményein alapuló 

IATF 16949:2016 belső auditori bizonyítványt kapnak. 

Kapcsolat: 

e-mail: info@qlinekft.hu 
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