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EOQ MNB Szakember-tanúsítás

Szakmai Magatartási Szabályzat
1. A regisztrálást kérő szakember kijelenti, hogy az általa a regisztráció igénylése
során megadott adatok, a mellékelt dokumentumok valósak, és amennyiben
további információk szükségesek az értékeléshez, azokat rendelkezésre bocsátja.
2. A regisztrálást kérő szakember ismeri és elfogadja az EOQ MNB tájékoztatóiban
megadott tanúsítási/regisztrációs eljárást, beleértve a követelményeket, a tanúsítvány
használatát, a tanúsítvány érvényességét, a tanúsítvány megújítási feltételeit, a
tanúsítvány visszavonásának feltételeit, a fellebbezési lehetőségeket.
3. A regisztrálást kérő szakember tudomásul veszi, hogy az EOQ MNB által kiadott
magyar és angol nyelvű tanúsítvány az EOQ MNB tulajdonát képezi.
4. Az auditori és tanácsadói regisztrálást kérő szakember ismeri és magára nézve
kötelező érvényűnek tekinti az Etikai Kódexet.
5. A tanúsított szakember mindig a legjobb képességei szerint, a törvényi
előírásokat betartva, tisztességesen és becsületesen alkalmazza szakmai
ismereteit, a vele szerződéses kapcsolatban álló felek (munkáltatók, ügyfelek)
érdekeit saját személyes szempontjaik előtt tartva. Nem vállal olyan munkát,
amelyhez nem rendelkezik elegendő és megfelelő hatáskörrel és ismerettel.
6. A tanúsított szakember minden szükséges lépést megtesz szakmai képességei
fejlesztése érdekében, valamint azért, hogy nyomon kövesse az aktuális
ismereteket saját szakterületén. Mindig úgy lép fel, hogy megőrizze szakmája
rangját és jó hírnevét.
7. A tanúsított szakember nyilvántartást vezet minden, a tevékenységével
kapcsolatban felmerült panaszról, azok kezeléséről. A tanúsított szakember
tudomásul veszi, hogy a vele szemben fellépő súlyos vagy visszatérő panasz,
vagy a tanúsítvány félrevezető módon történő használata esetén az EOQ MNB
kezdeményezi az adott szakember tanúsításának haladéktalan felfüggesztését és a
jegyzékből való törlését, amennyiben a panaszok a kivizsgálás során
megalapozottnak bizonyulnak. Az EOQ MNB ebben az esetben a tanúsított
szakembert a visszavonásról írásban értesíti és felszólítja a tanúsítvány
visszaszolgáltatására. A tanúsított szakember fellebbezhet a regisztráció
megszüntetése és a tanúsítvány visszavonása ellen.
Budapest, 2017. január 21.

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke

