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MEGHÍVÓ
EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser
(kompetencia alapú) intenzív, hat napos szakmai tanfolyamra
Helyszín:
EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A)
Időpont:
megfelelő számú jelentkezés esetén egyeztetéssel
Jelentkezési határidő: folyamatos
Az ISO 9001-es szabvány 2015. évi kiadása világosan rámutatott arra, hogy a minőségügyi
szakértőknek túl kell lépniük a „szabványok” világát. Az új kiadású szabvány megerősítette
azt az elvárást, hogy olyan Minőségügyi Rendszermenedzser tanfolyamot szükséges
indítani, ahol a minőségügyi szakemberek olyan ismereteket tudnak szerezni, amelyek
szükségesek lehetnek a vállalati versenyképesség növelésével szemben állított
rendkívül sokrétű követelmények minél jobb teljesítéséhez.
A tanfolyamot elsősorban a főállású minőségügyi szakembereknek ajánljuk, de számítunk a
KKV-k más vezető munkatársaira is, olyanokra, akik felismerték, hogy a minőségügy a
működésről szól, a versenyképességet támogatja és a sikeres fejlődés egyik meghatározó
tényezője. Ez az új tanfolyam a korábbi EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser
tanfolyam korszerűsített és bővített változata.
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megszerezzék azt a tudást és azokat az információkat,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a minden szintű és értelmezésű irányítási rendszer
sikeres legyen, és szolgálja a szervezet, vállalat céljainak megvalósítását, folyamatokra
épüljön, és összhangban legyen a teljes működéssel, valamint annak a stratégiai és pénzügyi
céljaival.
Ez a továbbfejlesztett 6 napos tanfolyam alapvetően szélesebb ismereteket, gyakorlatot,
egyszóval többlet-kompetenciákat és készségeket ad a minőségügyért felelős
szakembereknek.
Az új tanfolyam kiemelt témakörei:
 Működésfejlesztés és kockázatmenedzsment
 Folyamatmenedzsment és a veszteségek csökkentése (Lean, Kaizen, TPM stb.)
 A minőségügyi rendszermenedzsment gazdasági vonatkozásai és a kontrolling
Feltételek a kompetencia alapú „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” tanúsítvány
megszerzéséhez a tanfolyam elvégzésén kívül:
 Felsőfokú végzettség
 Összesen legalább 5 év szakmai gyakorlat (ezen belül a minőségbiztosítás/ -irányítás
területén is legalább 2 év gyakorlat)
 Sikeres írásbeli és szóbeli vizsga
Díjmentes felnőttképzési szolgáltatások:
 Tudásszint-felmérés
 Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
 EOQ MNB Egyesület könyvtárának látogatása
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A kompetencia alapú Minőségügyi Rendszermenedzser képzés díja:
260 000,- Ft + ÁFA
A részvételi díj tartalmazza a következőket:
 Részvétel a 48 órás, 6 napos tanfolyamon
 Részvételi igazolás
 Írásbeli és szóbeli vizsga
 Eljárás, regisztráció, tanúsítás
 EOQ MNB tanúsítvány, valamint plasztikkártya magyar és angol nyelven
A részvételi díj tartalmazza a fentieken kívül a tanfolyamon nyújtott egyéb ellátást (ebéd,
napközben kávé, üdítő, aprósütemény), a tanfolyam kiadványát, valamint a sikeresen vizsga alapján
a tanúsítványt megszerző résztvevők számára a közzétételt az EOQ MNB Egyesület honlapján, a
„Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban és az EOQ MNB Egyesület Évkönyvében.
A résztvevőnek nyújtott vendéglátás költsége (étkezés) adóköteles, amit a munkáltató/kifizető
köteles befizetni (SZJA törv. 69 § (1). F. pontja).
Az EOQ MNB tanúsítvány érvényességi időtartama 3 év, amely a következő 3 évre szintentartó
tanfolyam keretében újítható meg. A tanúsítvány megújításához az EOQ MNB tagság nem kötelező,
de – mivel 10 kreditpontot is jelent – erősen ajánlott. Ugyanis az EOQ MNB tagság esetén jobban
biztosított a minőségügyi ismeretek változásának nyomon követése, ami alapvető elvárás 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 tagsággal nem rendelkezők a
honlapunkró tölthetik le az egyéni belépési nyilatkozatot (http://eoq.hu/belep-e.doc ).

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:
 Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – faxon, e-mailen vagy postán küldve – lehetséges.
 A résztvevők száma korlátozott, ezért a jelentkezőket időrendi sorrendben fogadjuk el.
 A jelentkezéseket e-mailben igazoljuk vissza.
 Lemondási határidő: a tanfolyamot megelőző 10. munkanap.
 További felvilágosítást az EOQ MNB Egyesület Központi Titkársága ad. Tel: (1) 212-8803

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

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

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