Rövid tájékoztató az EOQ MNB tanúsítványokról
Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) Közhasznú
Egyesület eddig már közel 3500 magyar és angol nyelvű EOQ MNB tanúsítványt adott ki a
minőségügy legszélesebben értelmezett területein működő szakemberek részére. A jelenleg
összesen 29 különböző tanúsítvány (http://eoq.hu/regist/tanusitvanyjegyzek.pdf) azt
juttatja kifejezésre és szolgál egyúttal bizonyítékul, hogy a tanúsítvánnyal rendelkezők az
adott tevékenység vonatkozásában magas szintű tudással és kompetenciával
rendelkeznek. Mivel az EOQ MNB Egyesület által elfogadott egyetemi posztgraduális
szakirányú (elsősorban szakmérnöki) képzések és az EOQ MNB Egyesület intenzív
tanfolyamai (beleértve a partnerekkel szervezett tanfolyamait is) megfelelnek az Európai
Minőségügyi Szervezet (EOQ MNB) elvárásainak, ezáltal biztosított az azokat elvégző és
az előírt EOQ MNB vizsgakövetelményeket sikeresen teljesítők számára a vonatkozó
tanúsítvány kiadhatósága. A tanúsítvánnyal rendelkezők azután bekerülnek egy olyan „Elit
Klubba”, akik a hazai és sok esetben a külföldi munkaerőpiacon is a jóval nagyobb siker
reményében pályázhatják meg a kiírt állásajánlatokat, illetve projektfeladatokat. Erre
számos igen pozitív példa van.
A tanúsítványt a továbbképzést sikeresen elvégzők csak meghatározott időszakon belül
kérhetik a csatolt tájékoztató jellegű regisztrációs lap (http://eoq.hu/regist/reglap.doc) az
EOQ MNB Egyesület honlapján megtalálható aktuális változata alapján. Ez a
meghatározott időszak általában 1 év, amely alól az EOQ MNB Egyesület tagjai képeznek
kivételt. Az EOQ MNB tagok a vizsgaévet követő év végéig kérhetik a tanúsítványt, ami
ezáltal maximum közel 2 év is lehet. Ennek az indoka abban található, hogy az EOQ MNB
Egyesület tagjai időközben a minőségügyi szakterület aktualitásairól rendszeresen
hírleveleket kapnak, és figyelemmel kísérik az EOQ MNB egyesület által kiadott
„Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratot is.
Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) követve az Európai Bizottság hivatalosan
meghirdetett elvárásait az „élethosszig tartó tanulás” jegyében, a tanúsítványok 3 évig
érvényesek. Megújításuk egy ún. szintentartó tanfolyam elvégzésével lehetséges, amelyre
a jelentkezés az EOQ MNB honlapján a meghirdetett tanfolyamoknál lehetséges http://eoq.hu/tanfolyam/. Az előző bekezdésben leírt tanúsítványra jogosultak a határidő
lejárta után szintén egy szintentartó tanfolyamon való részvétellel tudják megszerezni a
vonatkozó tanúsítványt.
Az EOQ MNB Egyesület európai harmonizált szakember-regisztrációs rendszerében
szabályozottan megszerzett tanúsítványok mindenkori érvényességét biztosítják tehát az
évente több alkalommal szervezett, ún. szintentartó tanfolyamok. Ezek a tanfolyamok –
az eddigi sok száz résztvevő által 90% feletti elégedettséggel elismert – rendkívül sikeres
működésfejlesztésre
irányuló
műhely-beszélgetéseknek
tekinthetők,
amelyeken
természetesen az EOQ MNB Egyesület által felkért szakértők is a gondosan kiválasztott
témákról tartanak iránymutató előadásokat.
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