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A KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE IDİTARTAM 
DÍJ: 

FT/Fİ+ÁFA 
AUG SZEPT OKT NOV DEC 

ANNEX SLSZABVÁNY KERETRENDSZER  ALAPOZÓ                 
E-LEARNING  

- 27.000 folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 

ISO 9001:2015 MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
BELSİ AUDITOR KÉPZÉS 2 NAP 75.000 - 6-7. 5-6. 2-3. 7-8. 

ISO 9001:2015 MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
VEZETİ AUDITOR KÉPZÉS 
(IRCA)  

5 NAP 195.000 - - 16-20. - - 

ISO 9001 MIR TRANSITION – MIR (MIN. BELSİ) 
AUDITOROK TOVÁBBKÉPZÉSE A 2015-ÖS 
SZABVÁNYRA  

1 NAP 35.000 - 21. 25. 20. - 

ISO 9001:2015 KOCKÁZATALAPÚ GONDOLKODÁS – 
MIT IS VÁR EL AZ ÚJ SZABVÁNY A KOCKÁZATOKKAL 
KAPCSOLATBAN? 

1 NAP 35.000 - 29. - 27. - 

ISO 14001:2015 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI 
RENDSZER BELSİ AUDITOR KÉPZÉS  

2 NAP 75.000 - - 26-27. 11.30.-12.01. - 

ISO 14001:2015 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI 
RENDSZER VEZETİ AUDITOR KÉPZÉS (IRCA)  5 NAP 195.000 - - 9-13. - - 

ISO 14001 KIR TRANSITION – KIR (MIN. BELSİ) 
AUDITOROK TOVÁBBKÉPZÉSE A 2015-ÖS 
SZABVÁNYRA  

1 NAP 35.000 - 22. 24. 21. - 

ISO 50001:2011 ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 
BELSİ AUDITOR KÉPZÉS 2 NAP 75.000 - 14-15. - 13-14. - 

AS REV.D TRANSITION SZABVÁNYVÁLTOZÁS 1 NAP 45.000 - 4. - - - 

IATF 16949:2016 TRANSITION SZABVÁNYVÁLTOZÁS 1 NAP 45.000 - 26. - - - 

IATF 16949:2016 AUDITOR/SZAKÉRTİ KÉPZÉS 2+1 NAP 140.000 - 18-19. és 25. - - - 

HACCP RENDSZER A GYAKORLATBAN 2 NAP 75.000 - 11-12. - 16-17. - 

HALAL KÖVETELMÉNYRENDSZER ALAPOZÓ 
KÉPZÉS 

1 NAP 50.000 - - - 8. - 
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A KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE IDİTARTAM 
DÍJ: 

FT/Fİ+ÁFA 
AUG SZEPT OKT NOV DEC 

IFS BELSİ AUDITOR KÉPZÉS 2 NAP 75.000 - - 2-3. 23-24. - 

ISO 13485 MD TRANSITION - ORVOSTECHNIKAI 
ESZKÖZ  MIR SZABVÁNYVÁLTOZÁS 1 NAP 35.000 - 5. - - - 

ISO 13485:2016 MD ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ 
GYÁRTÓI MIR BELSİ AUDITOR KÉPZÉS 2 NAP 75.000 - - - - 4-5. 

ISO 27001:2013 INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI 
IRÁNYÍTÁSI RENDSZER VEZETİ AUDITOR (IRCA)  5 NAP 235.000 08.28.-09.01. - - - - 



  

AMIT ÉRDEMES TUDNI 
Az SGS nyílt tantermi képzései a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1§ (5).b) paragrafusa alá eső képzések, így a 
törvény hatálya nem terjed ki képzéseinkre, kivétel a 21. § (4) bekezdése (OSAP – Országos Statisztikai Adatszolgáltató Program felé 
való adatszolgáltatási kötelezettség). 

A változtatás lehetőségét fenntartjuk! 

JELENTKEZÉS 

A jelentkezési lapot honlapunkról is le tudja tölteni, de e tájékoztató végén is talál. Amennyiben a képzés díját a munkáltató fizeti, 
akkor a jelentkezési lapon hivatalos, céges aláírásnak kell szerepelnie, ellenkező esetben nem áll módunkban elfogadni a jelentkezést. 
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, juttassa vissza címünkre e-mailben, faxon vagy postai úton a képzés előtt legkésőbb 2 héttel:  

SGS Hungária Kft.: 1124 Budapest, Sirály u. 4. 

                                � 1531 Budapest, Pf. 25 

 

Keresztúti Ágnes, képzésszervező 

Telefon:    (06-1) 309-3363 

Telefax:    (06-1) 309-3333 - Jelentkezését a képzés/tájékoztató megkezdése előtt legkésőbb 7 nappal igazoljuk vissza e-mailben.  

E-mail:      agnes.keresztuti@sgs.com / training.hu@sgs.com 

JELENTKEZÉS LEMONDÁSA, MEGVÁLTOZTATÁSA  

A tanfolyam kezdete előtt 7 naptári napon belüli lemondás esetén az eredeti számlát sztornírozzuk és az adott tanfolyam teljes díjának 
10%-át számlázzuk. A tanfolyam napján történő lemondás vagy meg nem jelenés esetén a tanfolyam díját nem áll módunkban 
visszatéríteni. 

Ha szeretné a tanfolyam időpontját módosítani és egy későbbi tanfolyamon részt venni, további díj felszámítása nélkül megteheti, 
amennyiben az eredeti jelentkezési lapon feltüntetett tanfolyam megkezdése előtt legalább 7 naptári nappal jelzi módosítási szándékát 
tanfolyamszervező kollégánknál. 

Amennyiben bármilyen oknál fogva nem tud részt venni a tanfolyamon, további díj felszámítása nélkül elfogadjuk, ha Ön helyett egy 
kollégája vesz részt a képzésen. A személycsere iránti igényt írásban kell jelezni felénk. 

TANFOLYAM TÖRLÉSE 

Képzéseink minimális induló létszámhoz kötöttek. Az SGS fenntartja magának a jogot a képzés elhalasztására vagy törlésére, 
amennyiben nem jön össze elegendő számú jelentkező, vagy az SGS által nem befolyásolható esemény következik be. Legkésőbb a 
képzés tervezett indítása előtt 7 naptári nappal, írásban (e-mailben) értesítjük a jelentkezőket a tanfolyam törléséről, elhalasztásáról. 
Ilyen esetben a jelentkezőt semmilyen díjfizetés nem terheli, és a jelentkező sem élhet semmilyen keresettel az SGS felé. Ilyen 
esetben rendezvényszervező segít megtalálni a jelentkező számára a legalkalmasabb, következő tanfolyamot. 

TANDOLYAM DÍJA 

A tanfolyam díja minden esetben az aktuális képzési programban található. Amennyiben adott személy több, nem egymásra épülő 
képzésen is részt vesz adott naptári évben, akkor a második képzéstől kezdődően a képzési díjból 5%kedvezményt nyújtunk. Kérjük, 
jelezze a jelentkezési lapon, amennyiben több képzésen is részt kíván venni.  

A képzés díja magában foglalja a képzés, a tananyag, az esetleges vizsga és a tanúsítvány/igazolás díját, valamint az ebédet és a 
szünetekben felszolgált frissítők díját, amelyet közvetített szolgáltatásként külön soron tüntetünk fel a számlán. 

FIZETÉSI  FELTÉTELEK 

A tanfolyam díját az SGS által a képzés/tájékoztató (utolsó) napján kiállított számla ellenében, 15 napos fizetési határidővel kell 
megfizetni. Ettől eltérő fizetési feltételek iránti igényét kérjük, írásban előre jelezze, a tanfolyam megkezdése előtt legkésőbb 10 naptári 
nappal! A tanfolyam elvégzését igazoló okmányt (tanúsítvány/igazolás) csak akkor áll módunkban rendelkezésre bocsátani, ha a 
képzés/tájékoztató díját rendezték. 



  

KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉNEK IGAZOLÁSA 

Az adott képzés képzési programja tartalmazza, hogy milyen feltételek mellett és milyen típusú igazolást ad egy adott képzés. 

Vizsgával záruló képzéseink sikeres elvégzése esetén a hallgató tanúsítványt kap, amennyiben a képzés díját maradéktalanul 
megfizette és a megengedett hiányzást nem lépte túl. 

Vizsga nélküli képzéseinkről, illetve sikertelen vizsga esetén a hallgató részvételi igazolást kap, amennyiben a képzés díját 
maradéktalanul megfizette és a megengedett hiányzást nem lépte túl. 

Képzéseinken hiányzás nem lehetséges, hacsak a képzési program ettől eltérően nem rendelkezik. 

 

Minden felszerelést, amire szüksége lehet a tanfolyam során – tankönyv, kölcsönzött szabványok, toll stb. – biztosítunk Önnek. 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

GPS-KOORDINÁTÁINK: 47°29’21.28” ; 19°1’6.77” 

 

Autóval érkezők kérjük, figyeljenek arra, hogy a környező utcákban szinte mindenhol parkolási díjat kell fizetni! 

Közvetlen közelünkben egy fizetős védett mélygarázs is rendelkezésre áll (http://larusevent.hu/informacio/parkolas), illetve az utcán 
való parkolást mobilon keresztül is lehet intézni sms formájában a parkolóautomatára kihelyezett mobilszámra való sms-küldéssel. 
Bővebb információk a fizetős és a nem fizetős zónákról: http://www.hegyvidekiparkolas.hu/ 

A vidékről érkező hallgatók szállásról maguk gondoskodnak.  



  

             JELENTKEZÉSI LAP 
KÉPZÉS ADATAI 

Képzés neve:   

Képzés idıpontja:   Képzés díja:                                        + ÁFA / fı 

A képzés nem bentlakásos, helyszíne: SGS Székház: 1124 Budapest, Sirály utca 4. 
Autóval érkezık kérem, figyeljenek arra, hogy a környezı utcákban parkolási díjat kell fizetni! Az SGS fenntartja magának a jogot, hogy a képzést más, budapesti 

helyszínen rendezze meg, de errıl külön tájékoztatja Önt a visszaigazoló levélben.  

A képzésrıl elılegszámlát nem küldünk, a képzés (utolsó) napján 15 napos fizetési határidejő számlát állítunk ki a részvételrıl. A számlán külön sorban tüntetjük fel az 

ellátás mint közvetített szolgáltatás díját. 

SZEMÉLYES ADATOK  

Vállalat neve:*  Vállalat címe:*  

Számlázási név/cím: *  Adószám:*  

Levelezési cím:*  Cégjegyzékszám:*  

A képzési számlára kötelezıen ráírandó megrendelıszám vagy egyéb hivatkozási szám:*  

Bankszámlaszám: *  

Résztvevı(k):  

 

Beosztása:   

Telefon:   

 

Email:   

SZERZİDÉSES FELTÉTELEK ÉS JELENTKEZÉS 

Kijelentem, hogy ezennel benyújtom a jelentkezésemet a fent megnevezett képzésre és elfogadom az SGS képzési részvételi feltételeit, amely a következı helyen érhetı el: http://www.sgs.hu/booking_a_course_hu  

A képzés díja magában foglalja a tananyag, a tanúsítvány/igazolás, valamint az ebéd és a frissítık díját, melyet külön soron tüntetünk fel a számlán. Amennyiben a képzéshez vizsga társul, a vizsgáért az SGS külön díjazást 

nem számít fel.  

Kérjük, jelentkezését juttassa vissza levélben, telefaxon vagy szkennelve az SGS Hungária Kft. részére legkésıbb a képzés elıtt két héttel: 

Postacím: 1531 Budapest, Pf. 25 Telefaxszám: +36 1 309-3333  E-mail: agnes.keresztuti@sgs.com 

 

 

Cégszerő aláírás: _______________________________________________________________________        Dátum:  _____________________________________  

E-mailes visszaigazolást a tanfolyam megkezdése elıtt legkésıbb egy héttel küldünk. 

A jelentkezés csak a visszaigazolással és az alábbi nyilatkozat rubrika kitöltésével együtt érvényes! 

NYILATKOZAT: a képzés finanszírozása  állami vagy EU-s forrás terhére történik:   NEM    IGEN, éspedig: _______________________________ 

HÍRLEVÉL 

 Hozzájárulok ahhoz, hogy az SGS hírlevelet küldjön részemre és így elsık között értesüljek a szabványokkal, tanúsítással és az iparági szabályozással kapcsolatos 

változásokról, hírekrıl, oktatásokról. (A hírlevélrıl egy kattintással bármikor le lehet iratkozni. Adatvédelmi szabályzatunk a honlapunkról WWW.SGS.HU letölthetı.)  

Honnan hallott a képzésünkrıl? 

 SGS honlap   Hírlevél  Hirdetés  Személyes ajánlás      Egyéb:______________________________________________ 

Képzéseink minimális induló létszámhoz kötöttek. Amennyiben a jelentkezık száma nem éri el ezt, akkor a képzést késıbbi idıpontban rendezzük meg, melyrıl külön értesítjük Önt. 

* Céges finanszírozás esetén kitöltendı!                   www.sgs.hu 




