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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Szakember –Tanúsító Testületének és Szakember-tanúsítási 

Bizottságának rendkívüli üléséről 

Időpont: 2006. december 6., 14.00 – 16.00 

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

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

Meghívottak:  Horváth Eszter, Pallóné Dr. Kisérdi Imola 

Kimentve:  Dr. Balogh Albert 

1. Beszámoló a Szentpétervári PRU ülés fontosabb határozatairól 

Dr. Molnár Pál elnök előremutatónak minősítette a 2006. december 4-én 
Szentpéterváron megtartott EOQ PRU ülést és a legfontosabb döntésekről a 
következők szerint adott tájékoztatást: 

• Az EOQ MNB átvette a szlovén, spanyol, cseh, román és lengyel 
társszervezet társaságában meghosszabbított akkreditációs oklevelét, amely 
alapján 2009. szeptember 20-ig jogosult EOQ oklevelek kiadására. Az EOQ 
MNB időközben teljesen átdolgozott Minőségügyi Kézikönyve, amelyet angol 
nyelven 2007. január 15-ig kell az EOQ Főtitkárságához elektronikusan 
eljuttatni, egyértelműen tartalmazza az oktatás (képzés), vizsgáztatás és 
regisztrálás (tanúsítás) megfelelő szétválasztását. 

• Az EOQ MNB az oklevélkiadás a 2006. november 27-én lezárt 
statisztikájában 230 oklevéllel az 5. helyen szerepel (1. DGQ/DE 1686; 2. 
ÖVQ/AU 733; 3. ARC/RO 290; 4. AEC/ES 257). Az EOQ a fenti időpontig 
2006-ban 4317 oklevelet és mindeddig összesen 50861 oklevelet adott ki, ami 
rendkívül kedvező eredmény. Figyelemre méltó az új oklevél-kategóriák 
előretörése, melyek közül a tanácsadói, valamint az információ- és 
élelmiszerbiztonsági oklevelek növekvő száma emelendő ki. Az EOQ MNB 
statisztikájában az auditorok aránya továbbra is jelentősen elmarad a többi 
ország hasonló adataitól. 

• Dr. Molnár Pál az EOQ PRU ülésen rövid előadást tartott az EOQ MNB által 
kidolgozott „Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser” tananyagról, melynek 
angol nyelvre fordítását az EOQ Főtitkársága támogatni fogja. Az angol 
nyelvű tananyagot egyenként 2000 EUR összegért a tagszervezeteknek 
felajánljuk, és a várható bevételt az EOQ Főtitkársága az EOQ MNB-vel 
megosztja. 
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21/2006 (XII. 6) SZTT-SZTB sz. határozat:  
Az „Élelmiszerbiztonsági rendezvénymenedzser” tananyagát 2007. március 
31-ig angol nyelvre kell fordítani és arról az EOQ Főtitkárságát 
haladéktalanul tájékoztatni.  

• Az ülésen nagy vitát váltott ki a regisztrált szakemberek ISO/EN 17024 
szerinti rendszeres felülvizsgálata (ellenőrzése), amelyet a Nemzetközi és az 
Európai Akkreditálási Fórumok (IFA és EAF) az EOQ számára egyaránt 
előírnak. Az éves ellenőrzés nagy adminisztrációs terhet jelentene; a jelenlegi 
általános felülvizsgálati gyakorlatot, amely az oklevelek 
meghosszabbításához kapcsolódik, az IAF és EAF viszont nem fogadná el. A 
tárgyalások folytatására és egy egységes álláspont kialakítására munkacsoport 
létesült. 

• Az előző témával is összefüggésben ismét napirendre került az EOQ 
oklevelek érvényességi időtartama. Hosszabb vita és több szavazási kör után 
többséget kapott az az álláspont, hogy a felsőfokú végzettséghez kapcsolt 
EOQ oklevelek érvényessége egy 2 éves átmeneti időszak után legkésőbb 
2009. január 1. hatállyal 5 évről 3 évre csökken. Az egyes országok 
felhatalmazott szervezetei azonban már előbb is bevezethetik ezt a szabályt, 
de arról tájékoztatni kell az EOQ Főtitkárságát. Annak ellenére, hogy a 
mielőbbi egységesítés számos adminisztratív előnnyel járna, a vita a 
következő kompromisszumos eredményhez vezetett: 

22/2006 (XII.6.) SZTT-SZTB sz. határozat:  
Az EOQ MNB figyelemmel kíséri a legtöbb EOQ oklevelet kiadó országok 
(Németország, Ausztria) nyilatkozatát, és ennek ismeretében hoz új 
határozatot a 3 éves érvényesség bevezetése időpontjának esetleges 
előrehozataláról. 

2. Egyebek 

Dr. Molnár Pál röviden bemutatta Horváth Esztert, az EOQ minőségügyi 
felelősét, aki megbízást kapott az SZTB titkári feladatok ellátására. 

23/2006 (XII.6.) SZTT-SZTB sz. határozat:  
Az SZTT és az SZTB jelenlevő tagjai tudomásul vették a megbízást, és 
köszönetüket fejezték ki Szegedi Erzsébetnek, aki az SZTB titkári 
funkcióit az EOQ MNB Központi Titkárságából való távozásig kiváló 
színvonalon látta el.  

 

Budapest, 2007. január 5. 

 

 Készítette: 
 Horváth Eszter 
 EOQ minőségügyi felelős 
 

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


