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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
a z  E O Q  M N B  V á l a s z t m á n y á n a k  k i b ő v í t e t t  r e n d k í v ü l i  ü l é s é r ő l  

Időpont:  2004. szeptember 2.,  15.00−17.00  
Hely: Hotel Budapest,  I .  emelet,  Üveg-terem 
Résztvevők: Jelenléti  ív szerint (1. melléklet) 

1. A 2004. évi EOQ MNB Küldöttközgyű lés értékelése  

A jelenlevők köszöntése után Dr. Molnár Pál  elnök úgy értékelte,  hogy a 2004. 
május 5-i Küldöttközgyű lés sikeres volt  és visszaigazolta az elmúlt négy évben 
végzett  eredményes munkát.  A 2004. évi választás előkészítése alapos volt  a 
stabilitás,  a folyamatosság, a fiatalítás és a megújulás jegyében. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy az Alapszabályban foglalt  létszám korlátozás miatt  vannak a 
Vezetőségnek és a Választmánynak olyan megválasztott  tagjai,  akik elnyerték az 
50%+1 fő  szavazatot,  mégis csak „vonal alatt” szerepelnek. Ha azonban bármilyen 
okból üresedés lép fel,  ezek a tagok külön választási procedúra nélkül,  a kapott 
szavazatok arányában az eltávozottak helyébe lépnek. A Küldöttközgyű lés 
jegyzőkönyve, továbbá a közhasznúsági jelentés és a mérleg publikálásra kerül a 
„Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban. 

Az 1% SZJA felajánlásokból 346 ezer forint jött  össze, amiért Dr. Molnár Pál  
minden adakozónak köszönetet mondott.  Ugyanakkor jelezte az EOQ MNB pénzügyi 
stabilitását,  ami megerősíti  a szabad adományozás lehetőségét az EOQ MNB 
tisztségviselő i  számára is.  

2. Tájékoztató az EOQ szakember regisztrációjának nemzetközi és hazai 
helyzetérő l  

Az EOQ oklevelek ismertsége és elismertsége Európában egyre terjed, eddig 
összesen több mint 41 ezer oklevelet adtak ki 16 szakember kategóriában. Idén a 
Magyarországon kiadott oklevelek száma is elérte az ezret.  Okleveleseink több mint 
80%-a kéri a hosszabbítást (Európában ez az arány kb. 70%). Nálunk azonban −  
szemben az európai tendenciával −  még mindig jóval több Minőségügyi 
rendszermenedzser van, mint Minőségügyi auditor.  Tovább folytatódik a tapasztalt  
szakemberek tanfolyam nélküli levizsgáztatása. 
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Az EOQ tervezi Élelmiszer-biztonsági auditor és Élelmiszer-biztonsági 
rendszermenedzser oklevél kiadását is.  Ehhez az EOQ MNB −  néhány más ország 
közreműködésével −  elkészítette a harmonizált  követelményrendszert,  amit 
rekordidő  alatt  hagytak jóvá.  
Várható, hogy belátható időn belül adaptáljuk Magyarországon a folyamatmenedzser 
kategóriát is,  tovább bővítve az általunk kiadott oklevelek körét.  Dr. Gődény Sándor  
aktív közreműködésével 2004. április 29-én elfogadtuk a Debreceni 
Népegészségügyi Iskola „Minőségügyi rendszermenedzser az egészségügyben” című  
tanfolyamát.  
Kérdésre válaszolva Dr. Molnár Pál  kijelentette:  Varga Sándornét ,  az MSZT 
tanfolyam felelősét felkértük egy olyan egyszerűsített  lehetőség kidolgozására, ami 
az auditori gyakorlatot szerzett  minőségügyi rendszermenedzserek számára −  a 
szintentartó tanfolyam elvégzésével párhuzamosan −  lehetővé teszi az EOQ 
Minőségügyi auditor cím elnyerését.   
Dr. Szenes Katalin  javasolja,  hogy az eddigi gyakorlat −  a személyek tanúsítása 
mellett  −  az EOQ MNB találjon módot a felkészítő  és az auditáló szervezetek  
ellenőrzésére is.  Dr. Molnár Pál  kérte a konkrét javaslat írásban történő  benyújtását 
az EOQ Szakember-tanúsítási Bizottság ülésén való felvetéshez. 

3. Az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Bizottsága elnökének, titkárának és 7 
tagjának megválasztása 
Dr. Molnár Pál  elnök elmondta, hogy az EOQ MNB szakember-tanúsítási 
tevékenységének auditálása 2005. őszén várható, 500 €/fő  napidíj  fizetése mellett .  
Mivel az Alapszabály értelmében az SZTB −  az elnökön és a ti tkáron kívül −  7 főbő l  
állhat,  a Vezetőség javasolja a két fővel (Mikó György  és Szegedi Erzsébet) történő  
bővítést.  Ennek megfelelően a Vezetőség nevében az SZTB személyi összetételére a 
következő  javaslat került  elő terjesztésre: 
Elnök: Dr. Molnár Pál 
Titkár: Várkonyi Gábor  
Tagok: Dr. Balogh Albert 

Dr. Boross Ferenc 
Földesi Tamás 
Lakat Károly 
Mikó György 
Szegedi Erzsébet 
Dr. Varga Lajos  

08/2004 (IX.2.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
Szakember-tanúsítási Bizottság személyi összetételét.  

Dr. Molnár Pál  megköszönte a bizalmat és felhívta a figyelmet arra,  hogy a 
követelményrendszer EU szinten harmonizált , a vizsga és a vizsgáztatás azonban 
nem. Ez jelenleg állandó felülvizsgálat tárgyát képezi,  melynek bejelentett  célja a 
teljes körű  harmonizálás.   
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4. Az EOQ MNB Etikai Bizottsága elnökének és 2 tagjának megválasztása 
Dr. Bacsa György ,  az Etikai Bizottság korábbi elnöke 2004. januárban elhunyt,  a 
Vezetőség személyi javaslata a következő :  
Elnök: Dr. Veress Gábor 
Tagok: Dányi István 

Hercz Endre  

09/2004 (IX.2.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Etikai 
Bizottság személyi összetételét.  

5. A szakbizottsági választások előkészítése  
Dr. Molnár Pál  bevezetőben kiemelte,  hogy a 18 szakbizottságban nagyon értékes 
szakmai munka folyik; az EOQ MNB szakbizottságaiban több mint 2000 tag 
dolgozik, nem kevesen több szakbizottságban is.  Idén −  szakítva az eddigi 
hagyományokkal −  először kerül sor az EOQ MNB Vezetőségének és 
Választmányának megválasztására, s ezt követik a szakbizottsági választások. 
Radikális változtatások végrehajtására most sincs szükség, a hangsúly a megújításon 
van. 
A Vezetőség a következő  személyi ajánlásokat terjeszti  elő  az egyes 
szakbizottságok tisztségviselő ire:  

Gépjármű  Szb.:  Moór Gyula  elnök 
Dr. Körmendy Ágoston  társelnök 
Vince Róbert  t i tkár 

Gyógyszeripari Szb.: Berényi Vilmos  elnök 
Dr. Répási János  társelnök 
Zalán Györgyné  t i tkár 

Élelmiszer Szb.: Dr. Molnár Pál  elnök 
Dr. Rácz Endre  társelnök 
Dr. Erdős Zoltán  t i tkár 

Építésügyi Szb.: Gálosfai Jenő  elnök 
Kovács J. István  társelnök 
Dr. Karajz Lajos t i tkár 

TQM Szb.:  Mikó György  elnök 
Kálmán Albert  társelnök 
Szegedi Erzsébet  t i tkár 

Szolgáltatási Szb.:  Varga Gábor  elnök  
Kesselyák Péter  társelnök 
Titkár személyére javaslatot várunk. 

Oktatási és Továbbképzési Szb.:  Dr. Balogh Albert  elnök 
Galla Jánosné társelnök 
Szegedi Erzsébet  t i tkár 

(A választás 2004. június 29-én 
sikeresen lezajlott .)  
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Megbízhatósági Szb.:  Nándorfi  Gyuláné dr.  elnök 
Dr. Balogh Albert  társelnök 
Farkas Gabriella  t i tkár 

Terminológiai Szb.:  Dr. Balogh Albert  elnök 
Földesi Tamás  társelnök 
Farkas Gabriella  t i tkár 

Statisztikai Módszerek Szb.:  Bányainé Dr. Sándor Julianna  elnök 
Zukál Endre  társelnök 
Dr. Ittzés András  t i tkár 

Informatikai Szb.:  Dr. Szenes Katalin  elnök 
Társelnök személyére javaslatot várunk. 
Varga Gábor  t i tkár 

MRTA Szb.:  Elnök személyére javaslatot várunk. 
Tarján Gábor  társelnök 
Titkár személyére javaslatot várunk. 
(Petik Ferenc ,  Szalai Lívia) 

Minőségpolitikai Szb.:  Bölcskei András  elnök 
Dányi István  társelnök 
Törőné Hevesi Erzsébet  t i tkár 

Környezetvédelmi Szb.:  Dr. Varga Lajos  elnök 
Sándor Miklós, Dr. Szigeti Tamás társelnökök 
Varga Béla  t i tkár 

Egészségügyi és Szociális Szb.:  Dr. Réthelyi Miklós  elnök 
Dr. Gődény Sándor ,  Nagyné Tarr Judit ,  
Szy Ildikó  társelnökök 
Sinka Miklósné  t i tkár 

Metrológiai Szb.:  Erődi Erzsébet  elnök 
Társelnök személyére javaslatot várunk. 
Dr. Bölöni Péter  t i tkár 

Közigazgatási Szb.:  Dr. Dudás Ferenc  elnök 
Dr. Gera Károly ,  Dr. Zongor Gábor ,  Dr. 
Hazafi Zoltán társelnökök 
Dr. Kovács Ákos  t i tkár 

Hat Szigma Szb.:  Lakat Károly  elnök 
Haimann Péterné  társelnök 
Dr. Büdi Ferenc  t i tkár 

(Krämer Tamás  javaslata: Gabriel Pall  kapjon valamilyen tiszteletbeli  
funkciót.)  

10/2004 (IX.2.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
szakbizottságok tisztségviselő ire tett  személyi javaslatokat,  melyek alapját képezik 
a szakbizottsági választásoknak. 
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6. Az EOQ MNB 2004. második félévi fontosabb rendezvényei  
2004. szeptember 8−9.  
ME-TEST rendezvények: „Beszállítók” és „Mérések minőségbiztosítása” 

2004. szeptember 13−14.  Szintentartó tanfolyam (résztvevő  és tanfolyamfelelős: 
Dr. Varga Lajos) 

2004. szeptember 21−22.,  Pécs 
2004. október 12−13.,  Győr 

2004. október 19.,  15.00 Beszámoló az EOQ 48. Kongresszusáról 

2004. október 28.,  Szeged ”Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban” konferencia 

2004. november 8−11. XIII.  Magyar Minőséghét 

2004. november 22−24. Általános minőségügyi tanfolyam köztisztviselők, i l letve 
minőségügyi szakemberek részére 

2004. december 6−7. Szintentartó tanfolyam (résztvevő  és tanfolyamfelelős: Dr. 
Balogh Albert) 

7. Egyebek 

• Az EOQ tagdíj és/vagy az EOQ oklevelek díjának jelentős mértékű  emelése 
várható (az EOQ MNB éves tagsági díja jelenleg 8000€, azaz 2 MFT és egy 
oklevél ára 32€, azaz 8000,- Ft).  

• Az MTESZ új elnöke Széles Gábor ,  aki komoly ígéretet tett  többek között arra,  
hogy az MTESZ a Gazdasági és Szociális Bizottság tagja lesz. 

• A lemondott Lepsényi István  helyett  Pónyai Györgyöt választották meg a Magyar 
Minőség Társaság elnökévé.  

• Osztrák társszervezetünk (ÖVQ) 2004. október 14-én ünnepli fennállásának 25. 
évfordulóját,  melyre Dr. Sütő  Kálmán  és Dr. Molnár Pál  meghívása várható. 

• Amennyiben az első  évi központi befizetést elengedik, az EOQ MNB kész részt 
venni az Európai Teljesítmény Elégedettségi Index (EPSI) 2004. évi 
munkálataiban.  

• A Közép- és Kelet-Európai Országok 4. Konferenciája 2004. november 29-én és 
30-án kerül megrendezésre Szlovéniában. Magyarországról még nincs sem 
előadói,  sem részvételi  bejelentkezés. 

• A 49. EOQ Kongresszus helye és időpontja: Antalya, Törökország, 2005. április 
25−27. 

Budapest,  2004. szeptember 26. 

 

Készítette:  Várkonyi Gábor 
 ügyvezető  t i tkár 

 

 

Minőségügyi tanfolyam a kis- és közepes 
vállalkozások részére
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Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál 
 elnök 


