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M E G H Í V Ó  
EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser 

EOQ MNB Quality Systems Manager 
témájú intenzív, öt napos szakmai tanfolyamra 

Helyszín: EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A) 
Időpont: 2015. október 5-6. és 12-14. 
Jelentkezési határidő:  2015. szeptember 21. 

Az intenzív tanfolyamot azoknak a minőségirányítás terén már több éves tapasztalattal 
rendelkező szakembereknek ajánljuk, akik már bizonyos minőségügyi előképzettséggel 
rendelkeznek és ismerik az ISO 9001:2008 szabványt, és a minőségirányítási rendszer 
hatékony kiépítéséhez, működtetéséhez, továbbfejlesztéséhez kívánnak további felkészítő 
ismereteket kapni. Az ezen a tanfolyamon megszerezhető magyar és angol nyelvű „EOQ 
MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” tanúsítvány egy olyan minőségirányítási 
rendszer bevezetésére, fenntartására és továbbfejlesztésére ad képesítést, amely 
elősegíti a vevői elvárások megismerését és figyelembe vételét az egész szervezetben, 
valamint felkészít az irányítási rendszerrel kapcsolatos kérdésekben a külső szervezetekkel 
való partneri együttműködésre. A tanfolyamon előadásra és megvitatásra kerülő anyag 
jól használható a hatékony minőségirányítási rendszer kialakításához, működtetéséhez, 
továbbfejlesztéséhez – legyen szó, akár nagyvállalatról vagy KKV-ról, akár termelő vagy 
szolgáltató szervezetről, beleértve az egészségügyet és a közigazgatást is. 

Az ehhez szükséges tudást 5 nap alatt professzionális előadóval, részletes – a copyright 
szabályainak betartásával a későbbiekben is jól hasznosítható – tananyaggal és a gyakorlati 
tapasztalatok megvitatásával kívánjuk a résztvevők számára elérhetővé tenni. 

Az „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” tanúsítvány az alapja és a feltétele az 
EOQ MNB többi tanúsítványai megszerzésének (pl. EOQ MNB Minőségügyi Auditor, 
EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser, EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági 
Rendszermenedzser), melyeket a vonatkozó tanfolyam elvégzői és sikeres vizsgázói angol 
és magyar nyelven kaphatnak meg. 

Feltételek az „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” tanúsítvány megszerzéséhez a 
tanfolyam elvégzésén kívül: 
• Felsőfokú végzettség 
• Összesen legalább 6 év szakmai gyakorlat (ezen belül a minőségbiztosítás/ -irányítás 

területén is legalább 2 év gyakorlat) 
• Sikeres írásbeli és szóbeli vizsga 

Díjmentes felnőttképzési szolgáltatások: 
• Tudásszint-felmérés 
• Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 
• EOQ MNB könyvtárának látogatása 
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Az „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” tanúsítvány megszerzésének díja:
 196.000,- Ft + ÁFA 
A részvételi díj tartalmazza a következőket: 

• Részvétel a 40 órás, 5 napos tanfolyamon 
• Írásbeli és szóbeli vizsga 
• Eljárás, regisztráció 
• EOQ MNB tanúsítvány, valamint plasztikkártya magyar és angol nyelven 

A részvételi díj tartalmazza a fentieken kívül a tanfolyamon nyújtott egyéb ellátást (ebéd, napközben kávé, 
üdítő, aprósütemény), a tanfolyam kiadványát, valamint a sikeresen vizsgázók számára a közzétételt az EOQ 
MNB honlapján, a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban és az EOQ MNB Évkönyvében. 

A résztvevőnek nyújtott vendéglátás költsége (étkezés) adóköteles, amit a munkáltató/kifizető köteles 
befizetni (SZJA törv. 69 § (1). F. pontja). 

Az EOQ MNB tanúsítvány érvényességi időtartama 3 év, amely a következő 3 évre szintentartó 
tanfolyam keretében újítható meg. A tanúsítvány megújításához az EOQ MNB tagság nem kötelező, 
de – mivel 10 kreditpontot is jelent – erősen ajánlott. Ugyanis az EOQ MNB tagság esetén jobban 
biztosított a minőségügyi ismeretek változásának nyomon követése, ami alapvető elvárás az EOQ 
MNB tanúsítvánnyal rendelkezők számára. Ezért az éves tagsági díjat nem fizetőknek (az egyéni 
tagsági díj jelenleg 5.000,- Ft) csak a lejárat évében lesz lehetőségük a tanúsítvány megújítására 
szintentartó tanfolyam keretében. Azután csak új tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga esetén 
szerezhetik meg ismét az adott tanúsítványt. Az érvényes EOQ MNB tagsággal rendelkezők a 
tanúsítványt a lejárat évét követő év végéig újíthatják meg egy szintentartó tanfolyam elvégzésével. 
Az EOQ MNB tagsággal nem rendelkezők részére csatoljuk az egyéni belépési nyilatkozatot. 

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk: 
• Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – faxon, e-mailen vagy postán küldve – lehetséges.  
• A résztvevők száma korlátozott, ezért a jelentkezőket időrendi sorrendben fogadjuk el. 
• A jelentkezések elfogadását a jelentkezési határidő után pár napon belül e-mailben igazoljuk 

vissza. 
• Lemondási határidő: a tanfolyamot megelőző 10. munkanap.  
• További felvilágosítást az EOQ MNB Központi Titkársága ad. Tel: (1) 212-8803 

Mellékletek: 
• Jelentkezési lap az „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” képzésre 
• Jelentkezési lap az „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” vizsgára 
• Regisztrációs lap az „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” szakember tanúsításhoz/ 

regisztráláshoz 
• Nyilatkozat 
• Szakmai Magatartási Szabályzat (http://www.eoq.hu/mszab.pdf) 
• Egyéni Belépési Nyilatkozat (http://www.eoq.hu/belep-e.doc) 

Jelentkezési lapok: http://eoq.hu/akt15/jel151005.doc 




