
EOQ MNB SZTB értekezlet (2006. május 3.) Jegyzőkönyv 1 / 2 

 
KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET     Alapítva: 1972     http://eoq.hu

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b.     ♦       1535 Budapest, Pf. 740 
 2128803, 2251250    ♦    Fax: 2127638    ♦    E-mail: info@eoq.hu 

 

JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának üléséről 

Időpont: 2006. május 3., 14.00 - 15.00 

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

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

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

1.1. Az EOQ Minőségügyi auditorok számának növelése 

• Dr. Molnár Pál ismételten hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb feladat az EOQ 
Minőségügyi auditorok számának növelése, ugyanis a legtöbb országban más az EOQ 
Minőségügyi rendszermenedzser / auditor arány, mint nálunk. Jelenleg csak az MSZT készít 
fel minőségügyi és környezeti auditorokat.  

• Dr. Bede Klára (MSZT) írásbeli javaslatot készített az MSZT auditorképző tanfolyamának 
továbbfejlesztésére, a javaslatok közül néhány nem felel meg az EOQ harmonizált sémájában 
lefektetett követelményeknek, ezért az EOQ MNB azok módosítását szükségesnek tartja.  

• Az EOQ MNB először 2005. február 14-én, majd 2006. április 11-én ismételten írásban 
tájékoztatta a legnagyobb tanúsító testületek elsőszámú vezetőjét az EOQ Minőségügyi 
auditor oklevél fontosságáról, felajánlva számukra egy olyan továbbképzést, amelyet 
elvégezve lehetővé válik a nemzetközi oklevél megszerzése. A kiküldött 18 levélre csak az 
MSZT-től és az SGS-től érkezett válasz, de érdemi előrelépésre nem tettek javaslatot.  

• Amennyiben szükséges, az EOQ MNB saját maga is szervez auditorképző tanfolyamot, mivel 
az illetékesek informálisan felvetették, hogy az MSZT mint rendszer-tanúsítást is végző 
szervezet, versenytársként van jelen a tanúsítók között, ez is okozhatja azt, hogy nem kívánnak 
részt venni az általa szervezett tanfolyamokon. 

• Ennél nagyobb problémát jelent az, hogy az OKJ (Oktatási Képzési Jegyzék) képzések 
keretében is lehet minőségügyi belső auditor, ill. tanúsító képzettséget szerezni, amelyhez 
középfokú végzettség is elegendő, ill. a képzés díja is jóval alacsonyabb.. 

6/2006 (V. 3.) SZTB sz. határozat: 
Az EOQ MNB teremtsen kapcsolatot a vonatkozó oktatási törvény kidolgozóival, az illetékes 
minisztériumi felelősöket közvetlenül is keresse meg javaslataival. 
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7/2006 (V. 3.) SZTB sz. határozat: 
A „Minőség és Megbízhatóság”, valamint a „Magyar Minőség” következő számai közöljenek 
tudományos cikkeket és részletes információt az auditorok szerepéről. 
 
8/2006 (V. 3.) SZTB sz. határozat: 
Mikó György az auditorok számának növelése érdekében tegyen további határozott 
lépéseket a Veszprémi Egyetem szakmérnökképző tanfolyamának elfogadása érdekében. 

 
1.2 Az elfogadott tanfolyamok, Képzési Központok felügyeleti tevékenységének (éves 

felügyeleti és megújító auditok) egyeztetése 
 

Az éves ütemterv 2006. februárjában elkészült. Az MSZT esetében az eredetileg tervezett 
időpontok helyett - az MSZT anyagi helyzetét is figyelembevéve – 2006. októberében kerül 
sor az EOQ Minőségügyi rendszermenedzser és az EOQ Minőségügyi auditor képzések éves 
felülvizsgálatára, valamint az EOQ Környezeti rendszermenedzser és az EOQ Környezeti 
auditor képzések megújító auditjára. 

 
9/2006 (V. 3.) SZTB sz. határozat: 
Szegedi Erzsébet az ütemtervben vezesse át a változtatást, az ütemtervről tájékoztassa a 
Képzési Központokat, ill. az EOQ MNB SZTB részéről a felelősöket. 

 
2. Felkészülés az akkreditációs felülvizsgálatra 

 
Az EOQ MNB akkreditációs felülvizsgálata 2006. július közepén esedékes, végzi Wolfgang 
Schondey és Jan Hnátek.  
 
Szegedi Erzsébet beszámolt arról, hogy e-mailen megkapta a tájékoztatást az elküldendő 
dokumentációkról, nyiltakozatokról. A belső felülvizsgálattal kapcsolatos kérdésére még nem 
érkezett válasz. Mivel a belső felülvizsgálatok magyar nyelven zajlottak, a résztvevők 
egyetértettek abban, hogy elektronikusan a belső felülvizsgálat tapasztalatait, tennivalóit 
összeítő értékelést küldik meg angol nyelvre lefordítva.  
 
10/2006 (V. 3.) SZTB sz. határozat: 
Szegedi Erzsébet 2006. május 15-én a júliusi auditálás előkészítésére küldje el e-mailen 
Wolfgang Schondey részére: 
• az angolra fordított Minőségügyi Kézikönyvet,  
• a 9 oldalas kitöltött kérdőívet,  
• a nyilatkozatokat a minőségügyi rendszermenedzser, a minőségügyi auditor, illetve a 

minőségügyi szakértő képzésről, 
• valamint a belső felülvizsgálat tapasztalatait összesítő értékelés angol nyelvű 

fordítását. 
 

3. Egyebek 
• Gabriel Pall 2006. májusi Hat Szigma tanfolyama iránt kevés érdeklődés mutatkozik, 

ösztönözni kell tehát a jelentkezéseket. 
• Angol nyelven megjelent az ISO 9000:2005 szabvány: Alapok és szótár. 

 
Budapest, 2006. május 3. 

Készítette: Jóváhagyta: 
Szegedi Erzsébet Dr. Molnár Pál 
az SZTB titkára az SZTB elnöke 


