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MEGHÍVÓ
EOQ MNB Kockázatmenedzsment
EOQ MNB Risk Management

intenzív, öt napos szakmai tanfolyamra
Helyszín:

EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A)

Időpontok: megfelelő számú jelentkezés esetén egyeztetéssel
Jelentkezési határidő: folyamatos
Az EOQ MNB Egyesület egyik kiemelt feladatának tartja, hogy a vállalkozások és szervezetek
működésfejlesztése területén dolgozó szakemberek részére különféle tanúsítványok
megszerzésének lehetőségét biztosítsa. Az „EOQ MNB Kockázatmenedzsment” képzés azt
biztosítja, hogy e tanúsítvány birtokosa magas színvonalon képes kezelni és gondozni a vállalkozás
vagy szervezet központi kockázatirányítási rendszerét, amely egységesen összefogja és integrálja a
különböző jellegű szakterületi kockázatok kezelését.
A 40 órás „EOQ MNB Kockázatmenedzsment” tanfolyam a következő főbb témaköröket
tartalmazza:
 Kockázatmenedzsment az ISO 9001:2015 tükrében
 Kockázatmenedzsment fogalma, célja, értelmezése
 Kockázatmenedzsmenttel szembeni elvárások (belső, külső, szabványok, jogi elvárások)
 Kockázatmenedzsment működési modellje a vállalat menedzsment-rendszerében (ISO 31000
alapján, PDCA, integrált kockázatmenedzsment)
 A kockázatmenedzsment működéséhez kapcsolódó szerepkörök, szervezeti feladatok
 A kockázatmenedzsment dokumentációja
 A legfontosabb kockázatelemzési, kezelési módszerek, technikák bemutatása (ISO 31010)
 Áttekintés speciális kockázati területekről, úgy mint: pénzügyi/gazdasági kockázatok, stratégiai
kockázatok, működési (pl. termeléshez kapcsolódó) kockázatok, pszichológiai/humán
kockázatok, környezetvédelmi kockázatok, katasztrófavédelmi kockázatok, tűzvédelem/
munkavédelem/egészségbiztonság kockázatai, projekt kockázatok, információbiztonság és IT
biztonság kockázatai, objektumvédelem/vagyonvédelem (fizikai biztonság) kockázatai stb.
 Üzletmenet-folytonosság kapcsolódó kérdései
 Kockázatmenedzsment IT támogatása
Mindezt az ismeretanyagot 5 nap alatt professzionális előadók közreműködésével, valamint
részletes dokumentációval és a gyakorlati tapasztalatok elmélyült megvitatásával kívánjuk a
résztvevők számára elérhetővé tenni. A részletes tananyagot kizárólag a résztvevők kapják meg,
amit – a copyright szabályainak betartása mellett – a későbbiekben is jól tudnak hasznosítani.
Feltételek az „EOQ MNB Kockázatkezelő Menedzser” tanúsítvány megszerzéséhez (annak
kérése esetén) a tanfolyam elvégzésén és a sikeres vizsgán kívül:
 Felsőfokú végzettség.
 Valamely kapcsolódó kockázatmenedzsment területen szerzett legalább 2 év gyakorlat.
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Az intenzív, 5 napos „EOQ MNB Kockázatmenedzsment” tanfolyam díja:
196 000,- Ft + ÁFA
A részvételi díj tartalmazza a következőket:
 Részvétel a 40 órás, 5 napos tanfolyamon, amiről „Részvétei Igazolás”-t adunk ki.
 Írásbeli és szóbeli vizsga (tanúsítvány kérése esetén).
 Eljárás, regisztráció (tanúsítvány kérése esetén).
 EOQ MNB tanúsítvány, valamint plasztikkártya magyar és angol nyelven (tanúsítvány
kérése esetén).
A részvételi díj tartalmazza - a fentieken kívül - a tanfolyamon nyújtott vendéglátást (ebéd,
napközben kávé, üdítő, aprósütemény), valamint a tanúsítvány megszerzése esetén 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 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.

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:
 Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon lehetséges, amelyet e-mailen, faxon vagy postán lehet





az EOQ MNB Egyesület címére eljuttatni.
A résztvevők száma korlátozott, ezért a jelentkezőket időrendi sorrendben fogadjuk el.
A jelentkezések elfogadását a jelentkezési határidő után e-mailben igazoljuk vissza és küldjük meg a
szükséges információkat.
Lemondási határidő: a tanfolyamot megelőző 10. munkanap.
További felvilágosítást az EOQ MNB Egyesület Központi Titkársága ad. Tel: (1) 212-8803

Mellékletek:
 Jelentkezési lap az „EOQ MNB Kockázatmenedzsment” képzésre
 Jelentkezési lap az „EOQ MNB Kockázatkezelő Menedzser” vizsgára (tanúsítvány kérése

esetén)
 Jelentkezési lap az „EOQ MNB Kockázatkezelő Menedzser” szakember tanúsításhoz/
regisztráláshoz (tanúsítvány kérése esetén)
 Nyilatkozat (tanúsítvány kérése esetén)
 Szakmai Magatartási Szabályzat (https://eoq.hu/mszab.pdf)

Jelentkezési lapok: https://eoq.hu/tanf/jel-risk.doc
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