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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB kibővített vezetőségi üléséről 

Időpont: 2010. december 20., 17:00 − 18:30 
Helyszín: EOQ MNB Központi Titkárság 

1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b 
Jelen voltak: Dr. Balogh Albert, Benyhe Ildikó, Dr. Boross Ferenc, Földesi Tamás, 

Gáll Zsuzsanna, Dr. Horváth Zsolt, Lakat Károly, Mikó György, Molnár 
Ingrid, Dr. Molnár Pál, Pallóné Dr. Kísérdi Imola, Szegedi Erzsébet, 
Várkonyi Gábor, Vass Sándor 

A résztvevők meleg üdvözlése után Dr. Molnár Pál elnök a kibővített rendkívüli 
vezetőségi ülés célját abban jelölte meg, hogy a 2010. december 17-én Bécsben az EOQ 
Vezetőségi ülésén a Kongresszussal kapcsolatban elhangzottakról tájékoztassa a 
jelenlevőket.  

Az EOQ vezetése összességében meg van elégedve az előkészületekkel, de némi 
aggodalom mutatkozott amiatt, hogy a meghívott és a felkért előadók még nincsenek a 
programtervezetben. A Kongresszus valamilyen transzparensét szeretnének feltenni az 
honlapjára, majd szétküldeni a tagszervezeteknek. Dr. Boross Ferenc már ezen dolgozik. 

Június 20-án, hétfőn plusz helyiséget kérnek 2-3 órára az EOQ bemutatására. 

Mind az 5 legutóbbi EOQ Kongresszus veszteséges volt, s ilyenkor csak 5000 EUR 
szerepel a költségvetésben, amit nagyobb veszteségek esetén el is engednek. A belső 
szabályzat szerint egyébként maximum a nettó árbevétel 20%-át kell befizetni. Jelen 
esetben az adott tájékoztatás alapján – pozitív eredmény esetén – a nettó árbevétel 10%-
ára számítanak. Nagy anyagi terhet jelentett volna, ha az EOQ vezetői által javasolt igen 
drága – általunk nem ismert – szakembert meghívott előadóként elfogadtuk volna. A vita 
eredményeképpen végül is kompromisszum született: egyik európai előadóként 
elfogadták Greg Watsont, egyik magyar előadóként, Dr. Szabó Gábort, mint a Magyar 
Innovációs Szövetség elnökét; egy globális előadó lehet Val Feigenbaum vagy Shoji 
Shiba. Kértük és várjuk a színvonalas és ismert európai előadókra vonatkozó 
javaslatokat. 

Alapos megvitatás tárgyát képezte, hogy hol lehet megtakarításokat elérni? Nem jó 
jelenleg túl hosszú rendezvényeket tartani, meg kellene próbálni az 1 napos lerövidítést. 
Ennek eredményeképpen az elő-kongresszusi rendezvények már június 20-án, hétfőn 
megkezdődnének. Pallóné Dr. Kísérdi Imola nézze meg, hogy hétfőn az elő-kongresszusi 
szeminárium a VM-ben megtartható-e. 

A kulturális program terén is sokat várnak tőlünk, de a fogadások helyszínének 
kiválasztásában szabad kezet kaptunk. Benyhe Ildikó felveszi a kapcsolatot Dr. Szenes 
Katalinnal, aki kedvező árú zenekart tudna biztosítani. 
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Az ünnepi megnyitón Viktor Seitschek mondana rövid köszöntőt, de az EOQ Vezetése 
szerint nincs érdeklődés a többi regionális szervezet köszöntője iránt. Az EOQ MNB 
Vezetősége viszont továbbra is ragaszkodik a regionális szervezetek (pl. az ASQ) 
vezetőinek rövid köszöntéséhez. 

A nyitó fogadás (kb. 400 fő) hétfő este az Európai Kongresszusi Központban lehet, vagy 
más kedvező árfekvésű helyszínen lehetne..  

A gálavacsora helyszínével kapcsolatosan a Lázár Tanya lehet a befutó, de Benyhe Ildikó 
és a jelenlevők többféle lehetőséget is felsoroltak (Művészetek Palotája, múzeumok, 
Magyar Nemzeti Galéria, Európa Hajó). Döntés később várható. 

A záró plenáris ülés szerda délután lehet, 16:00 óra körül, záróakkordként az 56. EOQ 
Kongresszusra szóló meghívóval. 

Csütörtökön lenne a Minőségügyi Világszervezet tagszervezetei delegációinak 
csúcstalálkozója, a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia rendezvényei és az 
üzemlátogatás. Mikó György gyógyszeripari látogatást javasol megcélozni. Ekkor 
zárulna a mégis megrendezésre kerülő kiállítás is. Este nem rendezett vacsora és 
kulturális program. Benyhe Ildikó felhívta a figyelmet arra, hogy júniusban véget ér a 
színházi évad. 

Pénteken IAQ zárt ülés fog tartani kb. 15:00 óráig, utána tervezzük a kirándulást 
Herendre. 

A rendezvénysorozat előzőek szerinti egy nappal való előre hozásával és lerövidítésével 
mintegy 6000 EUR-t takaríthatunk meg. 

Dr. Molnár Pál végezetül összefoglalta és szavazásra bocsátotta az előttünk álló 3 
lehetőséget: 

1. marad a korábbi lebonyolítás 

2. a Vidékfejlesztési Minisztérium véleményétől tesszük függővé 

3. mindenáron lerövidítjük a rendezvénysorozatot 

9/2010 (XII.20.) VEH sz. határozat: 

Az 1. lehetőség egyetlen szavazatot sem kapott, a 3. lehetőséget a jelenlevők – 1 
tartózkodás mellett – elfogadták. 

Budapest, 2010. december 21. 

 

 
Készítette: Várkonyi Gábor  Jóváhagyta:  Dr. Molnár Pál 
 ügyvezető titkár elnök 
 


