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Tisztelt EOQ Minőségügyi rendszermenedzser! Ikt.: L/ 98 /09/06 
 
Ön korábban – vagy az EOQ MNB által szervezett intenzív tanfolyamot sikeresen elvégezve - megszerezte az „EOQ 
Minőségügyi rendszermenedzser” oklevelet. Mivel az agrárgazdaság és az élelmiszeripar területén már több éves 
gyakorlata van, ezért lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy gyorsan és költséghatékonyan megszerezhesse az 
„EOQ Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser” oklevelet is. 
 
Ennek érdekében a 3 napos tanfolyamot és az azt követő vizsgát ezalkalommal csak EOQ MNB tagok részére rendkívül 
kedvezményesen – a későbbi tanfolyamok összesített díjának töredékéért – hirdetjük meg. Jelezzük, hogy ezt a 
bevezető jellegű tanfolyamot nem ismételjük meg; a többi tanfolyam időtartama 40 óra lesz. 
 
A jelenleg meghirdetésre kerülő tanfolyam ezért csak a kiemelten fontos témakörökre koncentrál és feltételezi egyes 
szakmai területek (pl. GHP; GMP; HACCP) alapos ismeretét. 
 
A fenteikből adódóan most a következő témakörök kerülnek koncentrált formábana programba: 
• Az élelmiszerbiztonság jogi szabályozása 
• Veszély- és kockázatelemzés 
• Élelmiszerbiztonsági rendszerek, különös tekintettel az ISO 22000-es szabványsorozatra 
• Élelmiszerbiztonsági rendszerek validálása 
 
Az előadásokat és konzultációkat a következő szakemberek tartják: 

Dr. Erdős Zoltán, a Qualiment Kft. ügyvezetője 
Kétszeri Dávid, az EAN Magyarország Kht. projekt menedzsere 
Dr. Molnár Pál, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi magántanára 
Petró Ottóné dr., a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szakértője 
Dr. Rácz Endre, az FVM osztályvezetője 
Dr. Sebők András, a Campden & Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet Magyarország Kht. cégvezetője 

 
A 3 napos tanfolyam díja 30.000,- Ft + ÁFA 
Az írásbeli és szóbeli vizsga díja, valamint az EOQ oklevél és az EOQ MNB oklevél díja összesen 20.000,- Ft + ÁFA. 
 
A részvételi díj (összesen 50.000,- Ft + ÁFA) tartalmazza a tanfolyamon való részvétel költségeit (ebéd, napközben 
kávé és üdítő), a tanfolyam fóliaanyagát, a vizsga és a regisztráció díját, továbbá a sikeresen vizsgázók számára az EOQ 
oklevelet és plasztikkártyát, valamint az EOQ MNB oklevelét, továbbá a közzétételt az EOQ MNB honlapján és 
Minőség és Megbízhatóság szakfolyóiratban.  
 
Ezeken a kedvezményeken túlmenően Ön az elsők között szerezheti meg az „EOQ Élelmiszerbiztonsági 
rendszermenedzser” oklevelet!  
 
A tanfolyamra 2006. október 9-11. között kerül sor Budapesten. 
A tanfolyam időbeosztása:  október 9. (hétfő) 10.00 – 18.00 
 október 10. (kedd)   8.00 – 18.00 
 október 11. (szerda)   8.00 – 12.00 
 
Az írásbeli és szóbeli vizsgára október 11-én 13.00 – 18.00 óra között kerül sor. 
 
Üdvözlettel: 

 Dr. Molnár Pál 
Budapest, 2006. szeptember 13. az EOQ MNB elnöke 
 
Mellékletek: 

- Jelentkezési lap a tanfolyamra 
- Regisztrációs lap  


