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AZ EOQ MNB EGYESÜLET MINŐSÉGPOLITIKÁJA
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület olyan szervezet, mely az EOQ teljes jogú
nemzeti minőségügyi szervezeteként a szakmai igényesség folyamatos növelésével kíván megfelelni a
Magyarországon, illetve a globalizáció által támasztott minőségügyi követelményeknek.
Az EOQ MNB alapvető feladatának tekinti a magyar minőségügy eredményeinek megismertetését az
EOQ-ban és más nemzetközi fórumokon, valamint a nemzetközi tapasztalatok átadását a
magyarországi szakembereknek szoros együttműködésben a minőségügyben érdekelt hazai
intézményekkel, vállalatokkal, szakértőkkel és más – a minőségügy területén működő – non-profit, illetve
érdekvédelmi szervezetekkel.
Az önkéntesség elvén alapuló tagságával és választott tisztségviselőivel törekszik elősegíteni a hazai
minőségi színvonal fejlett, nemzetközi szintre emelését, az általános magyar minőségkultúra
fejlesztését.
Az EOQ MNB ennek érdekében szakbizottságai közreműködésével
 a lehető legszélesebb körben terjeszti a minőség és a minőségirányítás korszerű szemléletét és
szakmaspecifikus bevezetését;
 minőségügyi és minőséggel kapcsolatos rendezvényeket és felnőttképzéseket szervez a tagság és más
érdeklődők számára,
 szerkeszti és kiadja a „Minőség és Megbízhatóság” című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratot és
más, minőséggel kapcsolatos kiadványokat;
 közreműködik minőségügyi projektek megvalósításában, valamint
 kapcsolatot tart a nemzeti és a nemzetközi minőségügyi szervezetekkel.
Az EOQ MNB olyan személyzettanúsítási szervezetet működtet, hogy az EOQ által bevezetett
különféle EOQ tanúsítványt csak olyan szakemberek nyerhessék el Magyarországon is, akiknek
felkészültsége, ismeretei és gyakorlata megfelelnek az EOQ harmonizált követelményeinek.
Az EOQ MNB az élethosszig tartó tanulás megvalósulását piacképes, korszerű és széles körben elismert
felnőttképzésekkel és felnőttképzési szolgáltatásokkal segíti. Cél a partnerekkel hosszú távú, jó kapcsolat
megvalósítása és a bizalom erősítése. Cél továbbá olyan kiváló minőségügyi, környezetvédelmi,
élelmiszerbiztonsági, információbiztonsági és TQM szakemberek tanúsítása, akik alkalmazásán keresztül
munkáltató szervezeteik jelentős munkakultúra-fejlődést is elérnek annak érdekében, hogy mind maguk, a
munkáltató szervezetek, mind pedig az ő vevőik elégedettek legyenek.
Ennek elérése érdekében az EOQ MNB pártatlan és független tanúsítási szervezettel rendelkezik és a
teljes tanúsítási folyamat során biztosítja az információk bizalmas kezelését.
AZ EOQ MNB MSZ EN ISO 90001 szerinti minőségirányítási rendszert működtet, amelynek folyamatos
fejlesztésével – a partnerek igényeinek folyamatos figyelembevétele mellett – szolgáltatásai minőségi
színvonalát javítja.
Szolgáltatásait minden, erre alkalmas, jól felkészült szervezet és képzett személy részére
megkülönböztetés nélkül, a lehető legköltségkímélőbb módon, „testreszabottan” teszi lehetővé.
Az EOQ MNB Vezetősége elkötelezett a minőségpolitikai célkitűzések betartására, a munkatársak
bevonásával, közös munkával való megvalósításra.
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