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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Bizottságának üléséről 

Időpont: 2005. február 22.   14.00 - 15.00 

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

Jelen voltak:  Dr. Balogh Albert, Földesi Tamás, Lakat Károly, 
Dr. Molnár Pál, Szegedi Erzsébet, Dr. Varga Lajos 

Kimentés: Dr. Boross Ferenc, Mikó György, Várkonyi Gábor 

1. Az EOQ MNB aktuális feladatai a szakember-tanúsítás területén 
1.1. Míg 2005-ben a meghosszabbításra váró EOQ oklevelek száma alig 
haladja meg a 100-at, addig 2006-ban több mint 200 EOQ oklevél jár majd le 
a következő  megoszlásban: 

Minőségügyi rendszermenedzser kb. 135 
Minőségügyi auditor kb. 45 
Minőségügyi szakértő  kb. 2 
Környezetvédelmi rendszermenedzser kb. 15 
Környezetvédelmi auditor kb. 15 
TQM menedzser  1 

Ennek megfelelő  kezelésére az SZTB a következő  határozatokat hozta: 

1/2005 (II. 22.) SZTB sz. határozat: 
A szintentartó tanfolyamok anyaga és lebonyolításuk 2005-ben alapvetően 
nem változik. A tanfolyami anyagban várható kisebb pontosítások, esetleges 
módosítások Szegedi Erzsébet operatív feladata. Az előadók azonban már 
ebben az évben adjanak több lehetőséget az interaktív beszélgetésekre és a 
résztvevők aktív szerepeltetésére. 

2/2005 (II. 22.) SZTB sz. határozat:  

Az EOQ minőségügyi auditorok oklevelének meghosszabbítására 2006-ban 
legalább 2 önálló szintentartó tanfolyamot, illetve annak második napját kell 
kialakítani. 
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1.2. „A minőségügy nemzetközi értelmező  szótára” című  EOQ MNB kiadvány 
álljon valamennyi EOQ okleveles szakember rendelkezésére és képezze 
jelentős mértékben az írásbeli vizsga alapját. 

3/2005 (II. 22.) SZTB sz. határozat: 

A Képzési Központokért felelős SZTB tagok gondoskodjanak arról, hogy a 
megfelelő  tanfolyamok résztvevői kötelező  tananyagként kapják kézhez a 
szótárt. A megrendelést a tanfolyamok megkezdése előtt a Képzési 
Központok összegyűjtve – kedvezményes (1000,- Ft/db) áron – adják fel a 
Központi Titkárságnak. 

4/2005 (II. 22.) SZTB sz. határozat:  

A szintentartó tanfolyamok résztvevői a 2005-2007 közötti időszakban 
haladék nélkül kapják meg a szótár 1-1 példányát. 

1.3. A Debreceni Népegészségügyi Iskola kérte logója elhelyezését az EOQ 
MNB oklevélen, valamint tanfolyamszervezőként az aláírás lehetőségét. 

5/2005 (II. 22.) SZTB sz. határozat:  

Az EOQ MNB oklevélen nem szerepelhet más intézmény logója. Párhuzamos 
aláírásra – igen indokolt esetben – az EOQ MNB SZTB elnökével való 
előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor. 

1.4. Az EOQ MNB szakember-tanúsítási tevékenységének rendszeres belső  
auditja – a nemzetközi akkreditálás által előírt – fontos feladat. Évente 
átlagosan 2 kiemelt témakör vezetői kijelölésére célszerű  sort keríteni. 

6/2005 (II. 22.) SZTB sz. határozat:  

A következő  belső  audit tárgya – visszamenőleges hatállyal – az EOQ MNB 
által elfogadott tanfolyamok felülvizsgálatának eljárási rendje legyen. Azt 
követően a vizsgáztatás rendjének elemzése képezze a belső  audit tárgyát. 

1.5. Az SZTB ülés harmadszorra is foglalkozott az EOQ MNB által kiadandó 
Vizsgaszabályzattal. 

7/2005 (II. 22.) SZTB sz. határozat:  

Az SZTB az előkészített Vizsgaszabályzatot néhány kisebb pontosítás és 
módosítás átvezetése után elfogadta, amelyet a Képzési Központoknak 
alkalmazásra és a SZTB tagjainak tájékoztatásul meg kell küldeni. 

2. Állásfoglalás kialakítása az EOQ oklevelek meghosszabbításához 
szükséges kreditpontok megszerezhetőségével kapcsolatosan 

Kísérleti jelleggel és leegyszerűsített formában célszerűnek látszik az 
EOQ oklevelek meghosszabbításához előírni – a szintentartó tanfolyamon 
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való kötelező  részvétel mellett – bizonyos számú kreditpontok 
megszerzését. Ezt az eljárást a következő  lépésekkel kell bevezetni: 

− Minden EOQ oklevél meghosszabbításához 2006-ban legalább 30, majd 
2007-től kezdve 60 kreditpont megszerzése szükséges. 

− Egy 1 napos szakmai rendezvényre vagy tanfolyamra legfeljebb 10 
kreditpont adható. 

− A kreditpontos rendezvények éves jegyzékét minden év legkésőbb 
február 28-ig az EOQ MNB SZTB elnöke adja ki és küldi meg 
elektronikus levél formájában valamennyi EOQ oklevéllel rendelkező  
szakember részére. 

− A látogatott kreditpontos tanfolyamokat az EOQ oklevél 
meghosszabbítását kérő  szakemberek „önbevallás” jelleggel írják be a 
„Jelentkezési lap” megfelelő  rovatába, amit az EOQ MNB Központi 
Titkársága megfelelés esetén érvényesít. 

− A kreditpontos tanfolyamokon való részvétel beírása más a 2005- évi 
őszi szintentartó tanfolyamra való bejelentkezéseknél kívánatos, de a 
legalább 30 kreditpont felmutatása csak 2006-tól kezdve feltétele az 
EOQ oklevél meghosszabbításának. 

8/2005 (II. 22.) SZTB sz. határozat:  

A kreditpontos rendszert kísérleti jelleggel a fenti irányelveknek 
megfelelően haladéktalanul be kell vezetni, az összes EOQ-okleveles 
szakértőt erről legkésőbb 2005. március 11-ig értesíteni, valamint a 
későbbiek során a kb. 2 éves tapasztalatokat alaposan elemezni és 
értékelni kell. 

3. Egyebek 

− A következő  szintentartó tanfolyam-felelősi tisztségét Szegedi Erzsébet 
és Mikó György felváltva tölti be. 

− A következő  SZTB ülésre várhatóan 2005. május 10-én 14.00 órai 
kezdettel kerül sor, amire azonban még külön meghívó kerül 
kiküldésre. 

Budapest, 2005. február 28. 

 Dr. Molnár Pál 
 EOQ MNB SZTB elnök 


