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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Szakember-tanúsító Testületének (SZTT) és Szakember-tanúsítási 

Tanácsadó Bizottságának SZTB) üléséről 
Időpont:  2007. július 11. 15.00 – 17.00 
Helyszín:  EOQ MNB Székhely (Budapest, II. Nagyajtai u. 2/B) 
Jelen vannak: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Földesi Tamás, Horváth 

Eszter, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Szegedi Erzsébet, Varga 
Sándorné, Várkonyi Gábor 

Kimentve:  Mikó György, Dr. Varga Lajos 

1. Beszámoló az EOQ PRU Prágában megtartott üléséről 
Dr. Molnár Pál elnök előremutatónak minősítette a 2007. május 19-én Prágában 
megtartott egésznapos PRU ülést és a legfontosabb témákról a következők szerint 
adott tájékoztatást: 
A 2006-os év az EOQ 3. legjobb éve volt az oklevélkiadás szempontjából mivel a 
tartalmi előrelépéseken kívül 4847 oklevél került kiadásra. 
Statisztika az EOQ oklevelek kiadásáról: 

2006 Összesen 

1. Németország 1906 db 1.  Németország 34825 db 

2.  Ausztria 889 db 2.  Ausztria 3606 db 

3.  Románia 290 db 3.  Svájc 3044 db 

4.  Spanyolország 267 db 4.  Spanyolország 2089 db 

5. Magyarország 230 db 5. Csehország 1721 db 

6.  Svájc 189 db 6.  Svájc 1695 db 

  7. Magyarország 1572 db 

  8.  Olaszország 1506 db 

• A tanácsadók vizsgafeltételei elfogadásra kerültek, de csak akkor válnak 
érvényessé, ha a honlapon is megjelenik a harmonizált követelményrendszerbe 
beépítve. Mivel ez az ülés végéig még nem történt meg, ezért a 
vizsgafeltételek egyelőre változatlanok. 

• Egységes határozat született az auditor képzéssel kapcsolatban. 
Nem lesz külön „EOQ Minőségügyi auditor az egészségügyben” oklevél, mivel 
nincs ISO vagy más nemzetközi szabvány az egészségügyi minőségirányítási 
rendszerre vonatkozóan. Ahol a szakterületre vonatkozóan külön irányítási 
rendszerszabvány van hatályban, ott nem elég a specifikus rendszermenedzser 
és a minőségügyi auditor oklevél a specifikus auditori oklevélhez, hanem 
külön képzésen való részvétel szükséges. Ezt az EOQ MNB egynapos speciális 
képzés formájában oldja meg. 
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1/2007 (VII.12.) SZTT-SZTB sz. határozat:  
Speciális irányítási szabványok esetén a meglévő  minőségügyi auditor képzést 
egynapos speciális tanfolyammal kell kiegészíteni, melyek tananyaga a 
vonatkozó rendszermenedzseri képzésbe részben beépíthető ,  de minden 
esetben külön vizsgaköteles. 

A fenti határozat megvalósítása érdekében az élelmiszerbiztonsági területen az 
ISO TS 22003: 2007-es angol nyelvű  szabványról Várkonyi Gábor ismertetőt 
készít a leendő  „EOQ Élelmiszerbiztonsági auditorok” részére. Az ismertető  a 
kiegészítő  továbbképzésen elhangzottakat egészíti ki, ami a szeptemberi vizsgára 
való felkészülésben segíti a szakembereket. 

A tájékoztatás még a következő  fontosabb határozatokra terjedt ki: 

• Döntés született a harmonizált sémák átdolgozásával kapcsolatban a QT, QSM, 
QA kategóriákra vonatkozóan, ami közzététellel válik hatályossá és példaként 
szolgál a többi séma átdolgozásához is. 

• Ismét szorosabb együttműködés várható az ISO-val, mivel Thomas Szabo a 
továbbiakban nemcsak Ausztriát képviseli, hanem az egész EOQ-t. 

• A spanyol tagszervezet által előterjesztett Képzési Központok elfogadásával 
foglalkozó tervezet hasonlít a magyar gyakorlathoz, így elfogadása esetén a 
hazai eljárásban változás nem várható.  

• Dr. Molnár Pál bemutatta az angol nyelvű  élelmiszerbiztonsági tananyagot, 
melynek hasznosítása a tagszervezetek által megkezdődhet. 

2. Beszámoló az intézmény akkreditációról 

Varga Sándorné ismertette az EOQ MNB Intézmény akkreditációjával kapcsolatos 
tudnivalókat. A Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület üléséről külön 
jegyzőkönyv készül. 

3. Földesi Tamás felvetésére az SZTB a következő  határozatot hozta: 

2/2007 (VII.12.) SZTT-SZTB sz. határozat:  
Az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottsága az ISO 17024 
szerinti Alrendszer Bizottság rendszernek megfelel. Az Alrendszer Bizottság 
szakmailag az EOQ MNB illetékes szakbizottságaira támaszkodik. 

4. Magyar Minőség Hét 

3/2007 (VII.12.) SZTT-SZTB sz. határozat:  
A Magyar Minőség Héten nem javasolt külön EOQ szekció felállítása, az 
oktatási napon viszont az EOQ képzési rendszeréről új témájú előadás 
tartandó. 

Budapest, 2007. július 12. 

 Készítette:  
 Horváth Eszter 
 EOQ minőségügyi felelős  

Jóváhagyta:  
 Dr. Molnár Pál 
 EOQ MNB elnök 


