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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
az EOQ MNB Választmányának kibővített üléséről 

Időpont: 2006. május 9., 15.00−16.45 
Hely: Hotel Budapest, I. emelet, Üveg-terem 
 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47. 
Résztvevők: Jelenléti ív szerint (1. melléklet) 

Az ülés megkezdése előtt Dr. Molnár Pál elnök röviden méltatta az EOQ MNB 35 éves 
jubileumát.  
Az előzetesen kiküldött napirenddel kapcsolatban észrevétel vagy javaslat nem hangzott el. 

1. Tájékoztató az EOQ szakember-regisztrációjának hazai helyzetéről 

A szakember-tanúsítás és -regisztráció az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) 
továbbra is kimagaslóan legjobb projektje Szemben a 2005. évi mindössze 90 
oklevéllel, 2006-ban már összesen 328 oklevelet adtunk ki, ebből 173 EOQ 
Minőségügyi rendszermenedzser volt. Előrelépést jelent az is, hogy a Budapesti 
Műszaki Főiskola együttműködésével 54 EOQ minőségügyi asszisztens oklevelet 
tudtunk kiadni. Új tanfolyamként beindult az EOQ Élelmiszerbiztonsági 
rendszermenedzser, az EOQ Információbiztonsági rendszermenedzser továbbá az EOQ 
Minőségirányítási rendszer tanácsadó és a vezető tanácsadó képzés is. A lejárt 
oklevelek megújítási aránya nálunk korábban elérte a 80%-ot, szemben az 52%-os 
európai átlaggal. Az utóbbi évben ez az arány nálunk is lecsökkent 62%-ra, így már 
nagyjából azonos szinten vagyunk Svájccal (58%). Az EOQ MNB Közgyűlésével 
egyidejűleg 2007. május 24-én további 41 oklevelet adunk ki. Még mindig nagy 
gondot jelent, hogy az 1998. évi akkreditálásunkat követően közel négyszer annyi 
EOQ Minőségügyi rendszermenedzseri oklevelet adtunk ki, mint auditorit − más 
országokban és EOQ szinten ugyanis az auditori oklevelek aránya általában már 
felülmúlja a rendszermenedzserekét. Továbbra is dolgozni kell a helyes arány 
kialakításán.  

2.  Beszámoló az EOQ MNB 2007-ben lebonyolított rendezvényeiről, tanfolyamairól 

Rendezvényeink és tanfolyamaink elsősorban az élelmiszerelőállítás és a 
mezőgazdaság területére koncentrálódtak. A jelentősebb rendezvények és tanfolyamok 
felsorolása után Dr. Molnár Pál elnök megállapította, hogy a központi rendezvények 
száma 2002−2006. között éppen megduplázódott, azaz 15-ről 30-ra emelkedett. A 
szakbizottsági rendezvények száma viszont gyakorlatilag szinten maradt (62−64 
rendezvény/év), a résztvevők száma azonban jelentősen csökkent 3520-ról 2800-ra. Az 



2 

összes rendezvények száma ugyanakkor 4 év alatt némileg emelkedett, 79-ről 92-re. 
Ezen adatok tükrében felül kell vizsgálnunk a szakbizottsági rendezvények kérdését, 
mert a rendezvények nagy ráfordítást igényelnek, ugyanakkor csökken a hatékonyság 
és a látogatottság. 

3. Az EOQ MNB 2007. II. félévi központi rendezvényei, tanfolyamai 
2007. II. félévben a tervek szerint 3-4 központi rendezvényre és 9 tanfolyamra kerül 
sor, melyek a honlapra fel vannak téve és az Évkönyvben is szerepelnek. A 
Választmány tagjai lehetőség szerint működjenek közre a résztvevők toborzásában, 
elsősorban a tanfolyamok vonatkozásában. 

4. Az EOQ MNB 2007. évi Közgyűlésének előkészítése 
Dr. Molnár Pál elnök röviden ismertette a Közgyűlés előzetes napirendjét és a 
közgyűlési tisztségviselők javasolt névsorát az alábbiak szerint: 
Jegyzőkönyvvezetők: Várkonyi Gábor és Vass Sándor 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Balogh Albert és Gyaraky Zoltán 
Mandátumvizsgáló Bizottság: Mikó György, Haiman Péterné és  

Dr. Nándorfi Gyuláné 
Szavazatszámláló Bizottság: Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly és Tarr Judit 
Jelölőbizottság: Edvy Zoltán, Dr. Horváth Zsolt, Kálmán Albert, 

Dr Ködmön István. Dr. Réczei Géza és  
Szegedi Erzsébet 

1/2007 (V.9.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Közgyűlés 
előzetes napirendjével, a közgyűlési tisztségviselők javasolt névsorával, illetve a 
Jelölőbizottság új tagokkal való kiegészítésével. 
Az EOQ MNB 2006. évi elszámolása jól megfelelt az előirányzatnak. Némileg 
túlteljesítettük a tagdíjbevételeket. Kedvezően alakult a rendezvények, tanfolyamok és 
projektek pénzügyi hozadéka is. Nem valósultak meg viszont az egyéb bevételek, 
mivel a leírt számítógépek és a más tárgyi eszközök értékesítése nem hozta a várt 
anyagi bevételt.  
A kiadások területén nem lehetséges leszorítani a nemzetközi kötelezettségek 
teljesítésével járó kiadásokat, bár igyekszünk minél többet megtakarítani ezen a 
területen. Sikerült ugyanakkor ledolgozni a "Minőség és Megbízhatóság" szakfolyóirat 
veszteségének egy részét, illetve alacsonyan tartani a rendezvények, tanfolyamok és 
projektek költségeit is. Így a 2006. évben a tervezett 600 ezer forinttal szemben 2684 
ezer forint eredmény jelentkezett.  

2/2007 (V.9.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta az EOQ 
MNB 2006. évi elszámolásának és a Közhasznúsági jelentésének előterjesztését a 
Közgyűlés elé. 
Dr. Molnár Pál az alábbi kitüntetendő személyek neveit terjesztette a Választmány elé: 

Foreign Honorary Member of HNC for EOQ:  
Prof. Shoji Shiba 

Életmű Díj: Dr. Sütő Kálmán, az EOQ MNB alapító elnöke 
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Az EOQ MNB Örökös Tagja: Dr. Veress Gábor, az EOQ MNB volt elnöke 

3/2007 (V.9.) VAH sz. határozat: 
Egyéb észrevétel, kérdés vagy javaslat nem hangzott el. A Választmány egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a fenti kitüntetésekre javasolt 
személyeket. 

Az „EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja”: Erődi Erzsébet, Galla Jánosné 

„Minőségért 2007”: Dr. Horváth Zsolt, Marton Ildikó 
Tóthné Dr. Veinperl Ilona, Varga Béla 
Vass Sándor 

4/2007 (V.9.) VAH sz. határozat: 
Egyéb észrevétel, kérdés vagy javaslat nem merült fel. A Választmány ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta az „EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja”, illetve a 
„Minőségért 2007” kitüntetésekre javasolt személyeket. 
Jubileumi Emléklap, "35 éves az EOQ MNB" felirattal: 

Dr. Balogh Albert, Dr. Dudás Ferenc, Földesi Tamás 
Gyaraky Zoltán, Meleg Edit,  Takács János 
Dr. Vajda László 

A Választmány javasolta Bányainé Dr. Sándor Julianna kitüntetését is a Jubileumi 
Emléklappal, de a következő 3 napon belül írásos indoklással még egyéb javaslat is 
benyújtható. 

5/2007 (V.9.) VAH sz. határozat: 
A Választmány ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Jubileumi 
Emléklap kitüntetésre javasolt személyeket. 

5.  Tájékoztató az EOQ MNB 35 éves rendezvénysorozatáról 
Dr. Molnár Pál elnök az alábbiak szerint röviden ismertette az EOQ MNB 35 éves 
rendezvénysorozatának előzetes programját: 

12.30-tól  Regisztráció 

13.00   Új oklevelek kiadása 

13.30-14.30 Közgyűlés 

14.30−15.00  Kormányzati vendégek fogadása (Dr. Molnár Pál és Dr.Varga Lajos, 
Vass Sándor, Várkonyi Gábor) 

15.00  Előadások 

18.00 Kitüntetések átadása, köszöntők,  
vonósnégyes fellépése vagy Dévai Nagy Kamilla műsora.  
Köszöntőt mondanak: Dr. Dudás Ferenc, Dr. Vajda László, 
 Pónyai György, Dr. Simon Attila, 
 Rózsa András, Kapusy Pál 

19.30−22.00 Büfé, ünnepi vacsora 

6/2007 (V.9.) VAH sz. határozat: 
A Választmány 17:12 arányban úgy döntött, hogy a rendezvénysorozat kulturális 
programjában lehetőség szerint a vonósnégyes szerepeljen. 



4 

6.  Aktuális helyzetértékelés a Szakbizottságok tevékenységéről  
Dr. Molnár Pál elnök − különösebb részletezés nélkül − néhány nehézségre hívta fel a 
Választmány figyelmét: 
− A Gépjármű Szakbizottságnak csak elnöke van, mielőbb titkárt kell választani. 
− Az Építésügyi Szakbizottság vezetőségének megújítása terén nem sikerült előre lépni. 
− Az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság társelnök-jelöltje Dr. Horváth Zsolt, a 

titkári funkció vonatkozásában változás várható. 
− Az Egészségügyi és Szociális Szakbizottság elnöke, Dr. Réthelyi Miklós írásban 

lemondott; elnök-jelölt: Dr. Gődény Sándor. 
− A Közétkeztetési, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság továbbra is 

létszámgondokkal küszködik.  

7.  Egyebek 
− A Magyar Közigazgatási Minőség Díj szakértői hátterét túlnyomórészt továbbra is 

az EOQ MNB adja; a pályázatok alapértékelését Szegedi Erzsébet készíti el. 
− Az ISO 9000 Fórum közgyűlésén határozatot hoztak az egyéni tagság bevezetéséről. 

A székhelyüket Dunaújvárosból áttették a Controll Zrt.-hez és erre a virtuális 
titkárságra is megkapták a tanúsítványt. 

− Az IAMA Világfórum és Konferencia Budapesten lesz 2009-ben. Az EOQ MNB 
nyerte el a rendezés jogát, de az elvárt szponzorálás még várat magára. A közös 
rendezés a Cseh Köztársasággal, Lengyelországgal, valamint Szlovákiával sok 
nehézséget rejt magában és hatványozott leterheltséget jelent. A tudományos 
témakörök és a javaslatok 1. tervezete kialakult, amiben Pallóné Dr. Kisérdi Imola 
már eddig is rendkívül sokat dolgozott. 

− Egyre eredményesebb együttműködés alakul ki a KÖVET−INEM és a 
Környezetvédelmi Szakbizottság között. 

− Dr. Gődény Sándor könyve megjelentetésének elősegítésére az EOQ MNB 
100.000,- Ft  összeget irányzott elő.  

− Az EOQ MNB jogi tagok részére 2008-tól kezdve differenciált tagdíj kialakítását 
kell előkészíteni, ugyanis egy iskola, kórház vagy önkormányzat nem tud annyit 
fizetni, mint egy közepes vagy nagyobb gyártó vagy szolgáltató cég. 

− A rendkívül nagy leterheltségünk miatt sürgetővé vált a Központi Titkárság 
létszámfejlesztése, de a bővítés fedezete bizonytalan. Ezért egy másik forgatókönyv 
szerint vállalásainkat mérsékelnünk kell, bár a feladatok volumene a minőség 
területén ennek ellentmond.  

Budapest, 2007. május 17. 

Készítette: Jóváhagyta: 

 Várkonyi Gábor  Dr. Molnár Pál 
 ügyvezető  t i tkár   EOQ MNB elnök 


