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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Vezetőségének üléséről 

Időpont: 2011. július 20. 17:00 − 19:00 

Helyszín: EOQ MNB Központi Titkárság 
1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b 

Jelen voltak: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Mikó György, Dr. Molnár 
Pál, Pallóné Dr. Kísérdi Imola, Szegedi Erzsébet, Várkonyi Gábor, 
Vass Sándor 

Kimentve: Lakat Károly 

 

1. A Kongresszusi rendezvény értékelése és az utókongresszusi rendezvény 

Az EOQ Budapesten megrendezett 55. Kongresszusa, mint Minőségügyi 
Világkongresszus a résztvevők véleménye szerint kiemelkedő sikerrel zárult. A 
Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) tisztújító közgyűlésén a Kongresszust 
az elmúlt 10 év legjobb minőségügyi rendezvényének nyilvánította. Ezt igazolja az 
is, hogy globális tetszési indexe 4,34, ami szignifikánsan jobb, mint az – azonos 
skála szerint mért – 2000. évi, ugyancsak Budapesten tartott ugyancsak nagyon 
sikeres 44. Kongresszusé volt (4,00). 

A Kongresszusról egy részletes, 25 oldalas beszámoló készül, amely a „Minőség és 
Megbízhatóság” 4. füzetében jelenik majd meg. Pallóné Dr. Kísérdi Imola már 
készített egy jelentést a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése részére, amely az 
EU elnökségi hivatalos rendezvényről készítendő beszámoló elvárásait elégíti ki. 
A tervek szerint az elő-kongresszusi szimpóziumokról és workshop-okról, 
valamint a kongresszusi szekcióülésekről készülő beszámolók közül a 
legszínvonalasabbak közleményként is megjelentetésre kerülnek. 

A „Minőségügyi Világkongresszus Budapesten” című nemzeti utórendezvény 
2011. október 4-én, kedden a Vidékfejlesztési Minisztériumban kerül 
lebonyolításra. Az előzetesen kiküldött programtervezet megvitatásra és 
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pontosításra került, amelyet elektronikusan, majd az MM 4. füzetével együtt 
postán is szét kell küldeni. 

9/2011 (VII.1.) VEH sz. határozat: 

Az utókongresszusi rendezvény programtervezetét a Vezetőség elfogadta és 
szétküldésre alkalmasnak minősítette. 

 

2. Az EOQ MNB jövőbeli tevékenysége 

Az EOQ MNB, mint legnagyobb hazai minőségügyi szervezet jelenleg minden 
szempontból a „csúcson” van. Elfogadható kongresszusi eredmény esetén 
pénzügyi stabilitása tovább erősödhet. Mégis a szigorodó külső gazdasági és egyéb 
más, elsősorban személyi feltételek miatt a tevékenység hosszú távon nem 
folytatható tovább az eddigiek szerint. A jövő vonatkozásában több alternatívában 
gondolkodunk, amelyek jelenleg előkészítési stádiumban vannak. 

Az előzetes elképzelésekről, ötletekről további eszmecserét szükséges folytatni, 
ami kedvező pozícióink megvédését is magában foglalja. A jelenlegi ügyvezetés 
bizonyos mértékű tehermentesítése érdekében az Alapszabály módosításával a jövő 
évben létrehozzuk az ügyvezető igazgató posztját. Az EOQ MNB legutóbbi 
Évkönyvében található gazdasági elemzés lehet az alapja a folytatandó 
egyeztetéseknek és a meghozandó döntéseknek. 

 

3. Egyebek 

Dr. Dux László felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár levélben erősítette 
meg, hogy jelentős partnerünk, az Óbudai Egyetem önálló intézményként való 
fennmaradása biztosított. A levelet továbbítottuk Horváth Sándornak, a Bánki 
Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánjának. 

A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) 2011 tavaszán részletekbe menő, igen 
alapos felülvizsgálatot tartott az EOQ MNB-nél. Két nem túl lényegbe vágó 
hiányosságot állapítottak meg, amelyeket rövid időn belül korrigáltunk. Most 
végzésben szüntették meg a felülvizsgálati eljárást és megerősítették, hogy az 
EOQ MNB a továbbiakban is jogosult minőségügyi továbbképző tanfolyamok 
megrendezésére a FAT szabályai és előírásai szerint. 

 

Budapest, 2011. július 25. 

   Dr. Molnár Pál 
   elnök 


