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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testületének üléséről 

Időpont: 2006. december 6., 16.00 – 16.30 

Helyszín: EOQ MNB Székhely (Budapest, II., Nagyajtai u. 2/B) 

Jelen vannak: Dr. Boross Ferenc, Földesi Tamás, Lakat Károly, Mikó György, 
Dr. Molnár Pál, Szegedi Erzsébet 

Meghívottak:  Horváth Eszter,  

Kimentve:  Dr. Balogh Albert 

1. Bevezetés 

Dr. Molnár Pál röviden bemutatta Horváth Esztert, az EOQ MNB minőségügyi 
és oktatási felelősét, aki megbízást kapott az SZTB titkári feladatok ellátására 
is.  

Az SZTT és az SZTB jelenlevő tagjai tudomásul vették a megbízást, és 
köszönetüket fejezték ki Szegedi Erzsébetnek, aki az SZTB titkári funkcióit 
az EOQ MNB Központi Titkárságából való távozásig kiváló színvonalon látta 
el.  

2. A Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület megalakulása 

Dr. Molnár Pál írásban felkérte az FSZTT tagjait és elnökét, hogy továbbra is 
segítsék az EOQ MNB Felnőttképzési tevékenységét. 

A felkért szakemberek a megbízást elfogadták. A felkérések másolatai az 
FSZTT dossziéban tárolnak. 

Az FSZTT titkári feladatait – az FSZTT egyik tagja, Szegedi Erzsébet látja el. 

Az FSZTT ügyrendjét az FSZTT soron következő ülésén kell megtárgyalni és 
elfogadni. Az ügyrend javaslatát az EOQ MNB minőségügyi és oktatási 
felelőse készíti el. 

1/2006 (XII.6.) FSZTT sz. határozat: 

• Az FSZTT jelenlévő tagjai elfogadják az EOQ MNB 2007. évi 
felnőttképzési programját (képzési tervét). (Mellékelve) 

• Az FSZTT jelenlévő tagjai elfogadják az EOQ MNB Minőségpolitikáját és 
a 2007. évi Minőségcéljait. (Mellékelve) 
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• Az FSZTT jelenlévő tagjai elfogadják az EOQ MNB 2006. évi 
beszámolóját a Felnőttképzési tevékenységről. (Mellékelve) 

• Az EOQ MNB önértékelési szabályzatát és 2006. évi önértékelését az 
FSZTT megtárgyalta és elfogadta. 

21/2006 (XII. 6) SZTB sz. határozat:  
Az „Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser” tananyagát 2007. március 31-
ig angol nyelvre kell fordítani és arról az EOQ Főtitkárságát haladéktalanul 
tájékoztatni.  

• Az ülésen nagy vitát váltott ki a regisztrált szakemberek ISO/EN 17024 
szerinti rendszeres felülvizsgálata (ellenőrzése), amelyet a Nemzetközi és az 
Európai Akkreditálási Fórumok (IFA és EAF) az EOQ számára egyaránt 
előírnak. Az éves ellenőrzés nagy adminisztrációs terhet jelentene; a jelenlegi 
általános felülvizsgálati gyakorlatot, amely az oklevelek 
meghosszabbításához kapcsolódik, az IAF és EAF viszont nem fogadná el. A 
tárgyalások folytatására és egy egységes álláspont kialakítására munkacsoport 
létesült. 

• Az előző témával is összefüggésben ismét napirendre került az EOQ 
oklevelek érvényességi időtartama. Hosszabb vita és több szavazási kör után 
többséget kapott az az álláspont, hogy a felsőfokú végzettséghez kapcsolt 
EOQ oklevelek érvényessége egy 2 éves átmeneti időszak után legkésőbb 
2009. január 1. hatállyal 5 évről 3 évre csökken. Az egyes országok 
felhatalmazott szervezetei azonban már előbb is bevezethetik ezt a szabályt, 
de arról tájékoztatni kell az EOQ Főtitkárságát. Annak ellenére, hogy a 
mielőbbi egységesítés számos adminisztratív előnnyel járna, a vita a 
következő kompromisszumos eredményhez vezetett: 

22/2006 (XII.6.) SZTB sz. határozat:  
Az EOQ MNB figyelemmel kíséri a legtöbb EOQ oklevelet kiadó országok 
(Németország, Ausztria) nyilatkozatát, és ennek ismeretében hoz új 
határozatot a 3 éves érvényesség bevezetése időpontjának esetleges 
előrehozataláról. 

Budapest, 2007. január 5. 

 

 Készítette: 
 Horváth Eszter 
  

Jóváhagyta: 
 Dr. Molnár Pál 


