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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Vezetőségének üléséről 

Időpont: 2006. május 3.   15.00 − 17.00 

Helyszín: EOQ MNB Székhely (Budapest, II., Nagyajtai u. 2/B) 

Sorszám: 2006/1 

Jelen voltak: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Kálmán Albert, Lakat Károly, Mikó György, 
Dr. Molnár Pál, Pallóné dr. Kisérdi Imola, Szegedi Erzsébet, Dr. Varga Lajos, Várkonyi 
Gábor.  

Kimentés: Gyaraky Zoltán.  

A Vezetőségi ülés fő célja az EOQ MNB éves vezetőségi átvizsgálásának megtartása, valamint az 
EOQ MNB Választmánya 2006. május 24-i kibővített ülésének előkészítése volt. Az EOQ MNB 
Vezetősége a megtárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatosan az alábbi álláspontokat alakította ki, 
illetve a következő – minden esetben egyhangú – határozatokat hozta: 

1. Tájékoztató az EOQ MNB I. negyedévi főbb eseményeiről 

- Dr. Molnár Pál örömmel jelentette, hogy 2006. március 29−31. között Debrecenben 
egyidejűleg 5 igen sikeres rendezvényt bonyolítottunk le, összesen 390 regisztrált 
jelentkező részvételével: 

• XV. Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia 

• „Az Európai Modell megvalósítása a védett földrajzi jelölésű, valamint a speciális 
tulajdonságú (hagyományos) élelmiszerekre” című EU Közösségi Konferencia 

• IAMA (Nemzetközi Élelmiszer- és Agrárgazdasági Szövetség) szemináriuma 

• A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj pályázat nyerteseinek beszámolói 

• Az EOQ MNB Közétkeztetési, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottságának 
megalakítása 

A rendezvénysorozat sikerére jellemző, hogy több hazai szaklap is fényképes riportot 
vagy beszámolót közölt róla.  

- 2006. elején az EOQ MNB átvette a „Minőség és Megbízhatóság” teljes szerkesztőségét. 
Az előfizetők száma lassan csökkent, de ez a tendencia most megfordulni látszik. 

- Elkészült az EOQ MNB 2005. évi Évkönyve, melyet a Közgyűlésen kapnak meg a 
résztvevő EOQ MNB tagok, majd a többiek postán. 
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2. Az EOQ MNB szakember-tanúsítási tevékenységének vezetőségi értékelése 

2.1 A szakember-tanúsítási tevékenység értékelésére vonatkozó előterjesztés 

Szegedi Erzsébet 2 oldalas előterjesztést adott át a jelentlevőknek az alábbi témakörökkel 
kapcsolatban, melyekről szóban is beszámolt:  

• A minőségpolitika és a célok megvalósításának értékelése 

• A rendszer hatékonyságának értékelése 

• Változtatás az eljárásokban, a módszerekben vagy a minőségpolitikában 

• A belső/külső felülvizsgálatok tapasztalatainak értékelése 

• A „vevői” visszajelzések, panaszok kezelése, értékelése 

• A rendszer működése, dokumentumok változtatása 

• A helyesbítő és megelőző tevékenységek áttekintése, értékelése. A korábbi vezetőségi 
átvizsgálás során meghatározott feladatok végrehajtása 

• A fejlesztésre vonatkozó javaslatok 

• Bármilyen, a minőséget érintő tendencia, a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztése. 

Az előterjesztéshez a következő mellékletek tartoznak: 

• Minőségpolitika 

• Szintentartó tanfolyamok összefoglaló értékelése (2002. október – 2005. december) 

• 2006. március 20-21-i szintentartó tanfolyam értékelése 

2.2 Az EOQ MNB akkreditációs felülvizsgálata  

Az akkreditációs felülvizsgálat időpontja 2006. július 12-14, vezeti Wolfgang Schondey 
(DGQ) Jan Hnátek részvételével.  

Szegedi Erzsébet beszámolt arról, hogy e-mailen megkapta a tájékoztatást az elküldendő 
dokumentációkról, nyiltakozatokról. A belső felülvizsgálattal kapcsolatos kérdésére még nem 
érkezett válasz. Mivel a belső felülvizsgálatok magyar nyelven zajlottak, a résztvevők 
megerősítették az SZTB-t abban, hogy elektronikusan a belső felülvizsgálat tapasztalatait, 
tennivalóit összeítő értékelést küldjék meg angol nyelvre lefordítva.  

1/2006 (V. 3.) VEH sz. határozat: 

Szegedi Erzsébet 2006. május 15-én a júliusi auditálás előkészítésére küldje el e-mailen 
Wolfgang Schondey részére: 

• az angolra fordított Minőségügyi Kézikönyvet,  

• a 9 oldalas kitöltött kérdőívet,  

• a nyilatkozatokat a minőségügyi rendszermenedzser, a minőségügyi auditor, illetve a 
minőségügyi szakértő képzésről, 

• valamint a belső felülvizsgálat tapasztalatait összesítő értékelés angol nyelvű 
fordítását. 
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3. A Választmány ülésének előkészítése 

A Vezetőség megemlékezett Dr. Vecsernyés Lajos haláláról. 

A kiesett választmányi tagok pótlására a Vezetőség a következő EOQ MNB tagokat javasolja a 
Választmánynak elfogadásra: 

Ködmön István 
Macher Endréné 
Vass Sándor 

A Vezetőség a következő személyeket javasolja kitüntetésre: 

EOQ MNB Örökös Tagja: 
Dr. Réczei Géza  

EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja: 
Lakat Károly és Nándorfi Gyuláné dr. 

"Minőségért 2006": 
Büki Istvánné, Dr. Gődény Sándor, Dr. Juhász Tiborné, Dr. Veress Gábor, Zukál Endre. 

2/2006 (V.3.) VEH sz. határozat: 
A 2006. évi kitüntetésre felterjesztett személyeket a Vezetőség egyhangulag − ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül − jóváhagyta. 

3/2006 (V.3.) VEH sz. határozat: 
Kiemelkedő teljesítmény esetén a "Minőségért" kitüntetés ugyanazon személy részére 
ismételten is odaítélhető! 

Az EOQ MNB soron következő Közgyűlése 2006. május 24-én, szerdán 13.30-kor kezdődik a 
MTESZ Kossuth téri székházának 135. számú nagytermében. Előtte 13.00 órakor az új EOQ 
oklevelek ünnepélyes kiosztására kerül sor. 

4.  Néhány szakbizottság tevékenységének előzetes értékelése 

A Gépjármű Szakbizottság teljesen önállóan működik, vezetését fel kell szólítani, hogy adjon 
tájékoztatást az EOQ MNB Központi Titkársága számára a tervezett programokról.  

Az Építésügyi Szakbizottság tevékenységének értékelését napirendre kell tűzni. 

Felmerült egyes szakbizottságok összevonásának kérdése is. 

Debrecenben 2006. március végén megalakult a Közétkeztetési, Vendéglátási és Turisztikai 
Szakbizottság (20. Szakbizottság). 

5. Egyebek 

• A Közgyűlés keretében Gabriel Pall 2006. május 24-én, 15.00−15.30 között székfoglaló 
előadást tart "A Hat Szigma alkalmazása az ellátási lánc környezetében" címmel. Ezzel 
egyidejűleg kerül sor az EOQ MNB 2005-ös Évkönyvének és az MM 2006/2 füzetének 
kiosztására a megjelent EOQ MNB tagok számára, majd a többi EOQ MNB tag számára 
postázásra.  

• A Lakat Károly által még véglegesítendő anyag alapján 2006. második félévben 
feltehetően elkezdjük a Hat Szigma vizsgáztatást. 
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• Kálmán Albert felhívta a figyelmet az Ukrán Minőségügyi Szervezet által immár második 
alkalommal szervezett Közép-Kelet Európai Minőség Díj pályázatra, melyre már van 
magyar jelentkező is. 

• A DEMIN VI. Konferencián (Debrecen, 2006. május 11−12.) Dr. Molnár Pál elnök tartja 
a nyitó előadást, Dr. Varga Lajos alelnök is tart előadást, Lakat Károly is részt vesz egy 
párhuzamos debreceni rendezvényen. 

• Az EOQ MNB Környezetvédelmi Szakbizottságának „A fenntartható fejlődés aktuális 
kérdéseI” témakörű részvételi díjas konferenciáját szervez a KÖVET-INEM 
társrendezésében a Dr. E. Weßling Kémiai Labóratórium Kft-nél 2006. május 31. 9.30-tól 
16.00 óráig. 

• Az EOQ MNB honlapján az angol nyelvű bemutatkozó anyagot frissíteni szükséges, de 
nem lesz a továbbiakban sem azonos a magyar nyelvű honlappal. (A későbbiekben 
érdemes hasznosítani az EOQ MNB Minőségirányítási Kézikönyvének bemutatkozó 
részét mint információs anyagot).  

• Szeitzné Dr. Szabó Mária, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal főigazgatója vállalja az 
"Élelmiszervizsgálati Közlemények" patronálását, pl. szakmai anyagok átadásával. 

• Az EVROS Projekt (Minőséginformációk Európai Önkéntes Regisztrációs Rendszere) az 
Európai Minőségügyi Adatbank (EUROREGISTER Adatbázis) kiépítésére irányul. Az 
angol nyelvű kérdőívet az EOQ MNB 50 jogi tagja számára kiküldtük. Amennyiben 
érdemi érdeklődés mutatkozik, aláírjuk a szerződést az EOQ Titkársággal. Ennek 
hiányában várakozó álláspontra helyezkedünk. 

 

 

Budapest, 2006. május 7. 

 Dr. Molnár Pál 
 EOQ MNB elnök 


