1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b.
http://eoq.hu
Alapítva: 1972
1530 Budapest, Pf. 21, Tel.: 2128803, Tel./Fax: 2127638, Mobil: 304565208, E-mail: info@eoq.hu

MEGHÍVÓ
EOQ MNB Minőségügyi Auditor
EOQ MNB Quality Auditor (QA)
intenzív, öt napos szakmai tanfolyamra
Helyszín:
EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A)
Időpont:
megfelelő számú jelentkezés esetén egyeztetéssel
Jelentkezési határidő: folyamatos
Korszerűen képzett minőségügyi auditorok szükségesek ahhoz, hogy a tanúsítások és a belső
auditok hozzáadott értéke jelentősen növekedjen. A továbbfejlesztett „EOQ MNB Minőségügyi
Auditor” tanfolyam alapul veszi az új MSZ EN ISO 9001:2015 szabványon túl az MSZ EN ISO
19011:2012 „Útmutató irányítási rendszerek auditálásához” szabványban és más előírásokban
foglalt, az auditorok kompetenciájával kapcsolatos követelményeket is.
Nemzetközi összehasonlításokból ismeretes, hogy az európai országokban jelentősen több „EOQ
Minőségügyi Auditor” tanúsítvány van érvényben, mint „EOQ Minőségügyi Rendszermenedzser”
oklevél. Magyarországon viszont az „EOQ MNB Minőségügyi Auditor” tanúsítványok száma
elfogadhatatlanul alacsony a rendszermenedzseri oklevelek – európai viszonylatban is – elismerésre
méltó számához képest. Ezen a helyzeten azért is változtatni kell, mivel az Európai Unió
országaiban a meghatározó nagyvállalatok növekvő számban alkalmaznak belső auditorként is
EOQ tanúsítvánnyal rendelkező minőségügyi auditort.
Az ehhez szükséges tudást 5 nap alatt professzionális előadóval, részletes – a copyright
szabályainak betartásával a későbbiekben is jól hasznosítható – tananyaggal és a gyakorlati
tapasztalatok megvitatásával kívánjuk a résztvevők számára elérhetővé tenni.
Feltételek az „EOQ MNB Minőségügyi Auditor” tanúsítvány megszerzéséhez a tanfolyam
elvégzésén és a sikeres vizsgán kívül:
• Felsőfokú végzettség.
• Összesen legalább 4 év szakmai gyakorlat, ezen belül a minőségirányítással kapcsolatosan
legalább 2 év tevékenység.
• Igazolás legalább 5 külső, illetve nagyobb belső rendszerauditban való részvételről legkevesebb
20 nap terjedelemben a jelentkezés előtti 3 évben.
Azok a jelentkezők, akik rendelkeznek „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser”
tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű képesítéssel, sikeres vizsga magas színvonalú letétét
követően (minden részvizsgán legalább 50%-os eredmény) „EOQ MNB Vezető Minőségügyi
Auditor” tanúsítványt kapnak.
Az „EOQ MNB Minőségügyi Auditor” tanúsítvány megszerzésének díja:
196 000,- Ft + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a következőket:
• Részvétel a 40 órás, 5 napos tanfolyamon
• Írásbeli és szóbeli vizsga
• Eljárás, regisztráció, tanúsítás
• EOQ MNB tanúsítvány, valamint plasztikkártya magyar és angol nyelven.
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A részvételi díj tartalmazza a fentieken kívül a tanfolyamon nyújtott vendéglátást (ebéd,
napközben kávé, üdítő, aprósütemény), a tanfolyam kiadványát, valamint a sikeresen
vizsgázók számára a közzétételt az EOQ MNB honlapján, a „Minőség és Megbízhatóság”
szakfolyóiratban és az EOQ MNB Évkönyvében.
A résztvevőnek nyújtott vendéglátás költsége (étkezés) adóköteles,
munkáltató/kifizető köteles befizetni (SZJA törv. 69 § (1). F. pontja).
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Az EOQ MNB tanúsítvány érvényességi időtartama 3 év, amely 3 évenként szintentartó
tanfolyam keretében újítható meg. A tanúsítvány megújításához az EOQ MNB tagság nem
kötelező, de ajánlatos. Ugyanis az EOQ MNB tagság esetén biztosított leginkább a
minőségügyi ismeretek változásának nyomon követése, ami alapvető követelmény az EOQ
MNB tanúsítvánnyal rendelkezők számára. Ezért az éves tagsági díjat nem fizetőknek csak
a lejárat évében lesz lehetőségük a tanúsítvány megújítására szintentartó tanfolyam
keretében. Azután csak új tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga esetén szerezhetik meg
ismét az adott tanúsítványt. Az érvényes EOQ MNB tagsággal rendelkezők a tanúsítványt a
lejárat évét követő év végéig újíthatják meg egy szintentartó tanfolyam elvégzésével.
Az „EOQ MNB TQM Menedzser” és az „EOQ MNB Minőségügyi Auditor” tanúsítvánnyal
rendelkező szakember bármikor kérheti az „EOQ MNB TQM Felülvizsgáló” tanúsítványt.

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:
• Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon lehetséges, amelyet e-mailen, faxon vagy

postán lehet az EOQ MNB címére eljuttatni.
• A résztvevők száma korlátozott, ezért a jelentkezőket időrendi sorrendben fogadjuk el.
• A jelentkezések elfogadását e-mailben igazoljuk vissza.
• A Jelentkezési lap szerződésnek minősül. Lemondási határidő: a tanfolyamot megelőző

10. munkanap.
• További felvilágosítást az EOQ MNB Központi Titkársága ad. Tel: (1) 212 8803

Mellékletek:
• Jelentkezési lap az „EOQ MNB Minőségügyi Auditor” képzésre
• Jelentkezési lap az „EOQ MNB Minőségügyi Auditor ” vizsgára
• Regisztrációs lap az „EOQ MNB Minőségügyi Auditor” szakember tanúsításhoz/

regisztráláshoz
• Nyilatkozat
• Szakmai Magatartási Szabályzat (http://www.eoq.hu/mszab.pdf)
• Etikai Kódex (http://www.eoq.hu/etika.pdf)

Jelentkezési lapok: http://eoq.hu/2018/jel-ma.doc
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