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1. Beszámoló az EOQ Közgyűléséről 
Csak 13 ország képviseltette magát, mégis jelentős előrelépés történt egyes szakmai területeken, 
de nem a tagszervezetek vonatkozásában, mivel az ír, a belorusz és a litván tagszervezetet, 
valamint a magyar „Szövetség a Kiválóságért” és az izraeli társult szervezetet kizárták. A szerb, 
szlovák és a grúz tagszervezet – szintén tagdíj-elmaradás miatt – utolsó figyelmeztetésben 
részesült. A Máltai Ipari Kamara ugyanakkor – új Nemzeti Képviselőként bemutatkozott; 
Kosovo, Macedónia és EQC-Russia társult tag lett. Beszámoltak arról is, hogy új tagjelölt 
szervezetekkel kapcsolatfelvételre került sor: Írországban, Egyesült Királyságban, Hollandiában 
és Izlandon. A Portugál Minőségügyi Szervezet és a Francia MFQ – a kormányzati megbízások 
elmaradása miatt – a közelmúltban csőd-közeli helyzetbe került. 

Az EOQ felújította sokoldalú együttműködését, illetve a következő új kapcsolatokat alakította 
ki: 

− Egyetemekkel együttműködve közel áll a véglegesítéshez az „EOQ Minőségmérnök” 
Curriculum. 

− Az EOQ teljes jogú megfigyelői, illetve társult tagságot kapott a következő 
szervezetekben: ISO (A1),ISO-CASCO, IAF, EA, IPC, CEN 

− Hivatalos kapcsolatfelvételre került sor az ENSZ-el és az UNIDO-val. 
− Megvalósult a kapcsolatok felújítása: Európai Bizottsággal Mr. McMillan, (DG 

Enterprises) személyén keresztül. 
− Az EOQ vezetői részt vettek a brüsszeli EFQM Fórumon (ahol csak 400 résztvevő jelent 

meg), de a 2 európai szervezet közötti hivatalos kapcsolatfelvételre nem került sor. 

A Közgyűlésen különösen nagy teret kapott a korábbi, illetve a jövőbeni EOQ Kongresszusok 
helyének, időpontjának megvitatása: 

− 53. EOQ Kongresszus, Dubrovnik, 2009. május 12-14. 
800 részvevő helyett 300 (200 fizető) 
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200000 EUR veszteség, amiből 100000 EURO összeget az Államelnöki Hivatal utólag 
kiegyenlített. 

− 54. EOQ Kongresszus, Kiev, 2010. 
A szervezők pénzügyi és gazdasági válságra hivatkozva az elvállalt rendezéstől 
visszaléptek. 

− 54. EOQ Kongresszus, Izmir, 2010. október 26-27. 
„Nemzetek örökségére épül a jövő minősége” 
Részvételi díj: 750 EUR (2 napos szállodai elhelyezéssel). 

− 55. EOQ Kongresszus (Minőségügyi Világszövetség hivatalos találkozója és Minőségügyi 
Világkongresszus) Dr. Molnár Pál elnök elmondta, hogy az ASQ, az EOQ, az IAQ és a 
JUSE által 2002-ben létrehozott Minőségügyi Világszövetség (World Alliance for Quality) 
3 évente tart Világkongresszust felváltva Európában, Amerikában és Japánban. A 
legközelebbi Minőségügyi Világkongresszus 2011-ben Európában lesz, együtt a 
Világszövetség tagszervezeteinek találkozójával. Jurij Gusakov elnök Szentpéterváron 
szeretné megrendezni a Világszövetség mintegy 100 delegációjának találkozóját, mivel 
jelenleg már több mint 100 tagja van a Világszövetségnek, lefedve a világ népességének 
98%-át. A találkozót Vlagyimir Putyin, orosz miniszterelnök támogatásáról biztosította. A 
szentpétervári szervezet azonban nem vállalja a Világkongresszus megrendezését, ami 
tulajdonképpen egy kibővített EOQ Kongresszusnak felel meg; annak ellenére sem, hogy 
az EOQ vezetése mindkét eseményt Szentpéterváron szeretné a legszívesebben 
megrendezni. Az EOQ a következő három országot vette számításba a Világkongresszus 
helyszíneként: Norvégia (Oslo), Svájc (Bern vagy Zürich) és Magyarország (Budapest). 

− Legkésőbb 2010. áprilisban kell nyilatkozni, rendelkezve kormánygaranciával vagy a 
megfelelő számú szponzori háttérrel. Az EOQ vezetése figyelembe veszi azt is, hogy 2011. 
első félévben Magyarország adja az EU elnökséget. Az 54. EOQ Kongresszus viszont 
2010. október 26–27. között lesz Izmirben (Törökország), ezáltal csak nagyon kevés idő (8 
hónap) maradna a felkészülésre 2011. júniusig. Sokkal hosszabb lenne a felkészülési idő, 
ha a Világkongresszusra 2011. második félévében kerülne sor. Azonban 2010. februárjában 
már nyilatkozni kell arról, hogy az EOQ MNB egyáltalán vállalja-e a rendezést. Ha a 
Miniszterelnöki Hivatal, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a 
Gazdasági Minisztérium támogató nyilatkozatot adna, amire nagyon kevés az esély, reális 
befutók lehetnénk. 

− Dr. Varga Lajos, alelnök a kibontakozó vitában annak a véleményének adott hangot, hogy 
bár igazuk van a fenntartással élőknek, azért ne zárkózzunk eleve el a megrendezés 
elvállalásától. 

− Az EFQM Modellt alaposan felülvizsgálták; a társadalom, a környezetvédelem és a 
fenntarthatóság kiemelt szerepet kap. Várhatóan minden adottságot 10%-al súlyoznak. Az 
EOQ MNB be fogja szerezni az új verziót. 

− Angol nyelven már megjelent az ISO 9004 szabvány a fenntartható siker menedzselésről. 
− Sylvie Hendrick 2009. augusztus 1-én végkielégítéssel eltávozott az EOQ-ból. 
− 700€-ért az EOQ egy színes brosúrát tervez kiadni egy kis kártyával, az utolsó oldal alján 

lehet magyar szöveget elhelyezni. A színezés viszont félreérthető, ezért átdolgozása 
szükséges. 

− Az EVROS adatfeldolgozó adatbázisként működhetne, bár nem túl nagy kapacitással. A 
németek nem támogatják az EOQ oklevelesek személyi adatainak felvételét, mert náluk 38 
ezernél is több okleveles van, de szinte megvalósíthatatlannak tartják a beleegyezés 
utólagos beszerezését. 
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− Előkészület alatt áll egy EOQ Minőségügyi Kézikönyv, ami tartalmazni fogja a PRU 
jelenlegi szabályait tartalmazó Kézikönyvet is. A tervezet körözése 2010. január végén 
várható. 

− Az 5. Nemzetközi Közép-Kelet-Európai Minőség Díj verseny díjait az EOQ Közgyűlésén 
adták át. A 6. díjátadási ünnepség Prágában lesz 2010. decemberében, a 7. pedig 2011. 
őszén, amely esetleg hozzákapcsolható a Minőségügyi Világkongresszushoz is. 

− Az EOQ 2011-ben Szentpéterváron fogja átadni a koordinációs funkciót a JUSE (Japán 
Tudósok és Mérnökök Egyesülete) részére.  

− Mikó György szerint az EOQ-ban érvényesülő német dominancia ellenérzéseket válthat ki. 
Ezért talán az EFQM-et az angolok, a belgák és a hollandok jobban támogatják. 

2. A választmányi ülés előkészítése 
A Vezetőség napirendként a következő témákat vitatta meg és fogadta el a kialakított 
álláspontokat: 

1. Beszámoló az EOQ vezető testületeinek üléséről 
2. Az EOQ szakember-regisztráció és tanúsítás helyzete és az aktuális hazai feladatok 
3. Tájékoztató az EOQ MNB 2009. évi fontosabb rendezvényeiről és projektjeiről, különös 

tekintettel az Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórumra 
4. Az EOQ MNB 2010. évre tervezett tanfolyamai és más központi rendezvényei 
5. Az EOQ MNB 2010. évi költségvetése 
6. A Szakbizottságok tevékenységének értékelése 
7. Egyebek 

A napirendi témákról kialakított álláspontokat a választmányi ülést követően készítendő 
jegyzőkönyv fogja tartalmazni. A 2010. évi költségvetés kulcsszámai megvitatásra kerültek, 
amely szerint +/- 1 egymillió forint eredmény lehet a végeredmény. Indokolt a működési és a 
bérköltségek kis mértékű emelése. A Minőség és Megbízhatóság költségét további 2,5 millió 
forinttal kell csökkenteni, de megmarad a nyomtatott füzet forma is. A költségvetés elfogadására 
a Vezetőség által később kerül sor. 

3. Egyebek 
− 2009. november 20-án az EOQ MNB a Parlamentben Best Practice Excellence Diplomát 

kapott. Az ISO 9000 Fórum és a Magyar Minőség Társaság is megkapta ezt az 
elismerést. 

− A MTESZ Emlékéremre az EOQ MNB az idén nem tesz javaslatot. 
− A Magyar Minőség szerkesztőségi ülésén felvetődött, hogy a hazai minőségügyi 

szervezetek írjanak közösen cikket arról, hogy honnan indultak, merrefelé tartanak és mi 
a jövőképük. A Vezetőség álláspontja szerint ez jelenleg nem aktuális, mivel minden 
szükséges információ hozzáférhető a honlapon és az EOQ jelentős változásokon megy át. 

 
Budapest, 2009. december 17. 
 

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


