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Rövid tájékoztató
az EOQ MNB Egyesület tanúsítványmegújító szintentartó tanfolyamáról
Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) Közhasznú
Egyesület a jelenleg már közel 3500 EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakember
munkájának figyelemmel kísérését kiemelt feladatának tekinti, amit a vonatkozó ISO
17024-es szabvány is követelményként előír. A megfelelő színvonalú tevékenység fontos
előfeltétele a minőségügyi szakmai ismeretek változásainak és fejlődésének folyamatos
figyelése, nyomon követése és helyes alkalmazása. Ez alapvető feltétele az EOQ MNB
tanúsítvány időszakos megújításának és az Európai Bizottság által elvárt élethosszig tartó
tanulásnak.
Ennek az elvárásnak és az EOQ MNB szakember-regisztrációs rendszerében előírt
követelménynek a teljesítését kívánják elősegíteni az EOQ MNB által évente több
alkalommal szervezett, ún. szintentartó tanfolyamok. Ezek a tanfolyamok – az eddigi
résztvevők által igazoltan – rendkívül sikeres működésfejlesztésre irányuló műhelybeszélgetéseknek tekinthetők a kiemelkedő tudással rendelkező okleveles minőségügyi
szakemberek között. A tanfolyamokon való részvétel összességében a következő három
célt szolgálja:
 A tanfolyamon való részvételhez az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező
szakembernek igazolnia kell, hogy az elmúlt mintegy 3 éves időszakban az adott
szakterületen megfelelő volumenű és kifogástalan tevékenységet fejtett ki, valamint
a kapcsolódó szakmai rendezvényeken való részvétellel, a minőségügyi
szakirodalom állandó figyelemmel kísérésével stb. ismereteit folyamatosan
gondozta, bővítette.
 Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek a szintentartó tanfolyamon
saját tevékenységük területéről választott témákról rövid beszámolót tartanak,
amelyekkel bizonyosságot adnak tudásukról, felkészültségükről, vitakészségükről és
alkalmasságukról az EOQ MNB tanúsítvány megújítására. A résztvevők által tartott
kiselőadások – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – igen jól szolgálják a kölcsönös
tájékoztatást, a tapasztalatcserét, valamint a különböző vélemények és álláspontok
vitáját, esetleges tisztázását is.
 Az EOQ MNB Egyesület ugyanakkor fontos feladatának tekinti, hogy egy-egy
kiemelt aktuális témakörről szóló összefoglaló előadások formájában a minőségügy
területén megjelenő új ismeretekről és módszerekről, letisztázott vagy vitatott
álláspontokról és kedvező alkalmazási tapasztalatokról, valamint a várható jövőbeni
trendekről tájékoztatást adjon; azaz – az adott időkeretek között – hozzájáruljon a
résztvevők tudásának frissítéséhez, bővítéséhez.
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