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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Bizottságának üléséről 

Időpont: 2004. november 30., 14.00 – 15.00 

Helyszín: EOQ MNB Székhely (Budapest, II., Nagyajtai u. 2/B) 

Jelen vannak: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Gyaraky Zoltán, Lakat 
Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Szegedi Erzsébet, Dr. Varga 
Lajos, Várkonyi Gábor  

Kimentés: Földesi Tamás  

1. Az EOQ MNB aktuális feladatai a szakember-tanúsítás területén 

Dr. Molnár Pál elmondotta, hogy az éves kimutatások szerint a Magyarországon 
kiadott oklevelek száma szintén csökkenő tendenciát mutat: a csúcs 2001-ben volt, 
amikor kb. 300 oklevelet adtunk ki. 

Hallgatói jelzés (Németh Zsolt) alapján az SZTB megtárgyalta a Veszprémi 
Egyetem Minőségügyi szakmérnök képzés EOQ harmonizált követelmények 
szerinti akkreditálásának lehetőségét. Amennyiben a Veszprémi Egyetem hivatalos 
úton ilyen jellegű kérést terjeszt elő, azt az EOQ MNB a szokásos eljárás szerint 
megvizsgálja és valószínűleg pozitívan fogja értékelni. 

Mikó György vállalja a Debreceni Egyetem és a Veszprémi Egyetem EOQ 
akkreditálásának előkészítését. 

5/2004 (XI.30.) SZTB sz. határozat: 
Dr. Boross Ferenc minden SZTB ülésen közölje a folyó évben kiadott oklevelek 
számát és időszakosan a honlapon is tüntesse fel a kiadott oklevelek összes és éves 
megoszlásának számadatait. 

A kidolgozott audit kérdésjegyzéket − az első alkalmazási tapasztalatok alapján −  
Dr. Varga Lajos kedvezően értékelte és azt indítványozta, hogy a kérdéseket 
legalább 1 héttel az audit tervezett időpontja előtt a felkészüléshez küldjük ki. 

6/2004 (XI.30.) SZTB sz. határozat: 
Az eddig kedvező tapasztalatok ellenére az Auditálási Szabályzat alkalmazása a 
következő időszakban kísérleti jelleggel folytatódjon, mivel a véglegesítéshez még 
további tapasztalatokat kell gyűjteni. 

A továbbiakban Dr. Molnár Pál ismételten nyomatékosan kifejtette, hogy a 
vizsgákat az EOQ MNB felügyeli. A Képzési Központok írásbeli bejelentése 
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alapján általában két héttel a vizsga időpontja előtt zárt borítékban 
megkapják az írásbeli vizsgakérdéseket. A dolgozatok értékelésére szolgáló 
sablont az EOQ MNB képviselője viszi magával a helyszíni javítás 
lebonyolításához. Dr. Balogh Albert javasolja a 20 írásbeli vizsgakérdés tárgy 
szerinti megoszlásának figyelemmel kísérését a harmonizált követelményrendszer 
szerint. 

7/2004 (XI.30.) SZTB sz. határozat: 
A jövőben − az EOQ eddigi meghatározó gyakorlata alapján − az írásbeli és 
szóbeli vizsga alsó sikerességi kritériuma 60% lesz. 

2. Tájékoztató és állásfoglalás kialakítása az EOQ oklevelek 
meghosszabbítására kreditpontok alapján 

Dr. Molnár Pál kifejtette, hogy a jövőben kreditpontos megoldás is elképzelhető a 
szintentartó tanfolyamok eredményesebbé tételéhez. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
rendezvényeken való részvétel meghatározott kreditpontok jóváírásával jár, ami 
beszámít az oklevél meghosszabbításához szükséges kreditpontok számába, ami 
várhatóan 60 pont lesz. Ennek megfelelően szóba jöhet a továbbra is kötelező 
szintentartó tanfolyamok időtartamának 1 napra történő lecsökkentése is.  

8/2004 (XI.30.) SZTB sz. határozat: 
Az SZTB megvitatta a kreditpontos rendszer esetleges bevezetésének lehetőségét a 
szintentartó tanfolyamokkal kapcsolatban, amiről döntéshozatal a következő SZTB 
ülésen várható. 

3. Egyebek 

9/2004 (XI.30.) SZTB sz. határozat: 
Szegedi Erzsébet szakmai és minőségügyi igazgató 2005. január 15-ig az EOQ 
szakember-tanúsítással kapcsolatos hazai tennivalókról részletes feladattervet 
készít.  

Budapest, 2004. december 15.  

 Készítette: 
 Várkonyi Gábor 
 a Szakember-tanúsítási Bizottság titkára 

  

Jóváhagyta: 
 Dr. Molnár Pál 
 a Szakember-tanúsítási Bizottság elnöke 


