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Tájékoztató  
„EOQ Információbiztonsági auditor” oklevél megszerzési lehetőségéről 

Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) eddig legsikeresebb projektje az a harmonizált képzési 
és regisztrációs program, melynek eredményeképpen az EOQ az elmúlt években több mint 22000 
minőségügyi rendszermenedzser és közel 30000 minőségügyi auditor oklevelet adott ki. 
Közismert, hogy a minőségügyi auditorok képzése a rendszermenedzseri képzésen alapul, 
valamint az is, hogy a nemzetközi EOQ regisztrációt, illetve hosszabbítását egyre nagyobb 
arányban főként az auditorok kérik. Ennek oka többek között arra vezethető vissza, hogy a 
minőségirányítási rendszertanúsítás nemzetközi jellege az utóbbi időben tovább erősödött, 
valamint arra, hogy a meghatározó nagyvállalatok növekvő számban alkalmaznak belső auditorként 
is EOQ oklevéllel rendelkező szakembereket. 

Ezzel szemben Magyarországon – az egyébként sikeresen adaptált EOQ képzési program és 
regisztráció keretében - az EOQ oklevéllel rendelkező minőségügyi rendszermenedzserek 
száma már meghaladja a 1000-et, de az EOQ minőségügyi auditorok száma még 300 alatt 
van.  

Ezért az EOQ MNB készül további Minőségügyi auditor tanfolyam indítására az EOQ 
Minőségügyi rendszermenedzser oklevéllel és bizonyos auditori gyakorlattal rendelkező 
szakemberek részére. A tanfolyam alapja az ISO 19011: 2002 szabvány, de egyúttal olyan korszerű 
auditori gyakorlatot közvetít, amely hozzájárul a tanúsítás színvonalának emeléséhez. Az EOQ 
Minőségügyi auditor oklevél előnyt jelent különböző tanúsítási feladatok elnyerésénél és egyes 
Minőségi Díjak értékelői megbízásainál is. 

Az EOQ Minőségügyi auditor oklevél megléte – a szakirányú rendszermenedzseri tanfolyamok 
elvégzését követően - további oklevelek („EOQ Környezeti auditor”, „EOQ Élelmiszerbiztonsági 
auditor”, „EOQ Információbiztonsági auditor”, „EOQ TQM felülvizsgáló” oklevél) megszerzésére 
is feljogosít. 

Az „EOQ Minőségügyi auditor” oklevéllel rendelkezők részére az „EOQ Információbiztonsági 
auditor” oklevél megszerzéséhez a következő feltételek teljesítése szükséges: 

- „EOQ Információbiztonsági rendszermenedzser” oklevél 
-  Részvétel a szakirányú egynapos tanfolyamon 
-  Sikeres írásbeli és szóbeli vizsga 

Lényeges könnyebbítést jelent, hogy az EOQ oklevelek 3 évenkénti megújítása egyedileg is 
lehetséges. Az EOQ harmonizált követelményrendszere megengedi, hogy pl. csak az „EOQ 
Információbiztonsági auditor” 3 évenkénti megújítására kerüljön hosszú távon sor. 

Budapest, 2009. március 25. Dr. Molnár Pál 
 EOQ MNB elnök 
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J e l e n t k e z é s i  l a p  
EOQ Információbiztonsági auditor 

(ISSA - Information Security Management System Auditor) 
témájú egynapos kiegészítő szakmai tanfolyamra  

„EOQ Információbiztonsági rendszermenedzser” és „EOQ Minőségügyi auditor” oklevéllel 
rendelkezők részére 

Jelentkező neve:....................................................................................................................................  

Beosztása: .............................................................................................................................................  

Munkahelyének neve: ..........................................................................................................................  

Címe: ....................................................................................................................................................  

Telefon:.....................................      Fax: ..............................   e-mail: ................................................  

Számlázási cím (vevő, aki részére a számla kiállítandó):.....................................................................  

................................................................................................................................................................  

Számla postázási címe (ha eltér az előzőtől): ......................................................................................  

.....................................................................................................................................  

Előzetes tudásszint felmérést kér-e?  igen nem 

………………………….., 2010. ………………….. 

………………………….. 
cégszerű aláírás 

Részvételi díj: 34 000 Ft+ ÁFA  

Visszaküldendő lehetőleg postai úton a következő címre:  

 EOQ MNB, 1530 Budapest, Pf. 21. 

 Tel: (1) 212-8803, Fax: (1) 212-7638, E-mail: info@eoq.hu 
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Jelentkezés i  lap 
EOQ MNB vizsgára EOQ, illetve EOQ MNB oklevél megszerzéséhez 

 SZAKEMBER KATEGÓRIA: 

EOQ Információbiztonsági auditor  

 A JELENTKEZÉS ALAPJA az EOQ MNB tanfolyamainak elvégzése 

 JELENTKEZŐ NEVE: ..........................................................................................  

Legfelső iskolai végzettsége: ..........................................................................................................  

Születési helye: .................................…………….   Időpontja:.....................................................  

 MUNKAHELYÉNEK: 

Neve: ...............................................................................................................................................  

Címe (irányítószámmal): ................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

Munkahelyi beosztása:....................................................................................................................  

Tel.: ..................……..  Fax:..............….…..………  E-mail: ........................................................  

 SZÁMLÁZÁSI CÍM (ha a munkahelyétől eltérő): 

Név:.................................................................................................................................................  

Cím (irányítószámmal): ..................................................................................................................  

........................................................………..…...............................................................................  

A vizsganapok meghirdetésére a vonatkozó tanfolyamok záró konzultációján kerül sor. 

A szükséges dokumentumokat a Nyilatkozathoz csatolom. 

………………………….., 2010. ………………….. ………………………….. 
 aláírás 

Vizsgadíj és az EOQ oklevél megszerzésének díja: 34 000,-Ft + ÁFA 

Visszaküldendő lehetőleg postai úton a következő címre:  

 EOQ MNB, 1530 Budapest, Pf. 21.  

 Tel: (1) 212-8803, Fax: (1) 212-7638, E-mail: info@eoq.hu 

X
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R E G I S Z T R Á C I Ó S  L A P  
EOQ , illetve EOQ MNB szakember tanúsításhoz/regisztráláshoz 

 SZAKEMBER KATEGÓRIA: 
EOQ Információbiztonsági auditor  

 A JELENTKEZÉS ALAPJA 
 
 JELENTKEZŐ Neve:.......................................................................................  
Legfelső iskolai végzettség: .............................................................................  
Születési hely: ...................................  Időpont: ..............................................  
Lakcím (irányítószámmal)  .............................................................................  
Telefon: .................................………….  E-mail: ............................................  

 MUNKAHELYÉNEK: 
Neve: ..............................................................................................................  
Címe: ..............................................................................................................  
Munkahelyi beosztása: .....................................................................................  
Telefon: .....................………………   Fax: .....................................................  
E-mail: ............................................................................................................  
Postacím: ........................................................................................................  

 SZÁMLÁZÁSI CÍM (ha a munkahelytől eltérő): 
Név: ................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
Cím: ................................................................................................................  

Tagja az EOQ MNB-nek:  igen, nem, nem kívánok tag lenni. 

 
………………………….., 2010. ………………….. ………………………….. 

 aláírás 

Visszaküldendő lehetőleg postai úton a következő címre:  

 EOQ MNB, 1530 Budapest, Pf. 21. 

 Tel: (1) 212-8803, Fax: (1) 212-7638, E-mail: info@eoq.hu 

X
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NYILATKOZAT 

Mint tanúsításért/regisztrálásért folyamodó minőségügyi szakember kijelentem, hogy az 
általam megadott adatok és mellékelt dokumentumok valósak, valamint az EOQ MNB 
tájékoztatójában megadott tanúsítási/regisztrációs követelményeket, valamint az eljárást 
ismerem és elfogadom. Az EOQ oklevél kiadásához szükséges információkat az EOQ MNB 
számára átadom. 

Az EOQ MNB Szakembertanúsítás – Szakmai Magatartási Szabályzatot ismerem, 
elfogadom és szakmai tevékenységem során betartom. 

Amennyiben a tanúsításom megfelelő eredménnyel zárul, hozzájárulok ahhoz, hogy az 
EOQ MNB nevemet és más adataimat az EOQ által Regisztrált Minőségügyi Szakemberek 
Jegyzékébe felvegye és azt szakfolyóiratokban, valamint más kiadványokban közzé tegye. 

………………………….., 2010. ………………….. 
 

 ………………………….. 
 aláírás 

Mellékletek: 

1. Részletes szakmai önéletrajz. 

2. Egyetemi/főiskolai vagy azzal egyenértékű végzettséget igazoló oklevél másolata. 

3. EOQ Minőségügyi rendszermenedzser, EOQ Információbiztonsági rendszermenedzser 
és EOQ Minőségügyi auditor oklevél másolata vagy száma 

4. A szakmai területet érintő képzések igazolása. 

5. Szakmai gyakorlat igazolása (Az oklevél elnyerése előtt legalább 4 év gyakorlat 
szükséges. A jelentkezőknek az információbiztonság területén is legalább 2 éves 
gyakorlattal kell rendelkeznie. Igazolnia kell továbbá 4 külső vagy belső nagyobb 
méretű rendszerauditban való részvételt összesen legkevesebb 20 nap terjedelemben 
(ebből legalább 10 nap a helyszínen) az EOQ oklevél megszerzése előtti 3 évben.) 

Visszaküldendő lehetőleg postán a következő címre: 
EOQ MNB 1530 Budapest, Pf. 21.  
Fax: (1) 212-7638 

További információk: Tel: (1) 212-8803, E-mail: info@eoq.hu 
 


