♦
1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ♦ Fax: 2127638 ♦ http://eoq.hu ♦ E-mail: info@eoq.hu

1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b.

JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB Küldöttközgyűléséről
Időpont:
Hely:
Résztvevők:

2004. május 5., 13.30−17.00
MTESZ Székház Konferenciaterme
A mellékelt jelenléti ív szerint (1. melléklet)

Mivel a megjelent küldöttek száma nem érte el az 50%+1 főt, 13.30-kor Dr. Molnár Pál
elnök a Küldöttközgyűlést 2004. május 5-én 14.00 órára ismételten összehívta, amely a
kiküldött meghívóban foglaltak szerint a megjelent küldöttek számától függetlenül
érvény esnek számít.
1. Megnyitó
Dr. Molnár Pál elnök üdvözölte a Küldöttközgyűlés résztvevőit kiemelve, hogy az ülést
most először tartjuk meg az Európai Unió tagállamaként.
2. A napirend elfogadása
01/2004. (V.5.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:
A kiküldött meghívóban szereplő 13 napirendi pontot a jelenlevők egy hangúlag −
tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadták.
3. A Küldöttközgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
02/2004. (V.5.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:
A Küldöttközgy űlés egy hangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − a következő
tisztségviselőket választotta meg:
Jegy zőköny v vezető:
Várkonyi Gábor
Jegy zőköny v hitelesítők:
Dr. Balogh Albert, Gyaraky Zoltán
Mandátumvizsgáló Bizottság:
Mikó György elnök, Dr. Nándorfi Gyuláné és Molnár
Ingrid tagok
Szavazatszámláló Bizottság:
Dr. Boross Ferenc elnök, Lakat Károly és Dr. Szigeti
Tamás tagok
Jelölő Bizottság (megerősítés): Dr. Réczei Géza elnök, Dr. Erdős Zoltán és Szegedi
Erzsébet tagok.
4. Beszámoló a 2003. évben és az elmúlt négy évben végzett munkáról
Dr. Molnár Pál elnök az elmúlt négy év legfontosabb eredmény eit a következők szerint
foglalta össze:
a) Az EOQ MNB hazai és nemzetközi tekintély e, elismertsége tovább erősödött.
b) Tevékeny ségével − lehetőségeihez mérten − jelentősen elősegítette Magy arország
sikeres csatlakozását az Európai Unióhoz.
c) Jogi és egy éni tagsága kedvező szinten stabilizálódott.
d) A szakbizottsági munka bővült, javult és erősödött; az EOQ MNB tagok több mint
65%-a egy vagy több szakbizottság tagja. Jelenleg összesen 18 szakbizottság
működik és a szakbizottsági tagok száma meghaladja a 2700-at (1 tag több
szakbizottságban is tevékeny kedhet).
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e) A 425 tagú Élelmiszer Szakbizottságon belül 3 munkacsoport működik: az
Élelmiszer-biztonsági és a TQM Munkacsoporton kívül jelenleg megalakulás alatt
van a Hagy omány os Élelmiszerek Munkacsoport. Átalakult az Oktatási és
Továbbképzési Szakbizottság (404 tag) is.
f) A sikeres minőségügy i rendezvény ek száma az előző évi 79-ről 2003-ban 83-ra
emelkedett, amely eken közel 6000 résztvevő jelent meg. Az EOQ MNB
kiadvány ok száma 2003-ban 19 volt.
g) Az Európai Minőségügy i Szervezet legsikeresebb projektje a szakember tanúsítás:
2004. januárjában a kiadott összes EOQ oklevelek száma meghaladta a 40 ezret.
Magy arországon az EOQ MNB eddig összesen 979 oklevelet adott ki (ebből 745
jelenleg is érvény es). A kiadott oklevelek számát tekintve a 17 akkreditált FMO
(teljes jogú tagszervezet) között a 8. hely en állunk. Azonban az EOQ MNB közel
négy szer anny i EOQ minőségügy i rendszermenedzser oklevelet adott ki, mint
minőségügy i auditorit. Ez az arány nem tekinthető kedvezőnek, mivel nemzetközi
viszony latban − a piac igény e alapján − inkább auditori oklevelekre van nagy obb
szükség.
Ezért
azok
száma
összeurópai
szinten
már
meghaladja
a
rendszermenedzseri oklevelek számát. Az EOQ MNB Központi Titkársága eddig
10 szintentartó tanfoly amot szervezett több mint 200 okleveles részvételével. A
szintentartó tanfoly am any agát 2004. elején továbbfejlesztettük.
h) Az EOQ MNB legfőbb erőssége a rendelkezésére álló tudás színvonalas
továbbadása. „A 3 napos átfogó minőségfejlesztési továbbképzés vezető
köztisztviselők részére” című tanfoly amunkat a Közigazgatási Továbbképzési
Kollégium felvette a minősített közigazgatási továbbképzési programok
ny ilvántartásába. A „Kis- és középvállalkozások (KKV) működésfejlesztési
felkészítése az Európai Unióban való eredmény es tevékeny ségre” című kétnapos
szakmai program megszervezéséhez elnyertük a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium pály ázatát.
i) Igen sikeres a „Minőség és Megbízhatóság” című nemzeti minőségpolitikai
szakfoly óiratunk, mely nek kiadott példány számát a minimális szintről
fejlesztettük fel 3000-re. A lap a most végződő választási periódus négy éve alatt
72 ezer példány ban jutott el az EOQ MNB tagokhoz és az előfizetőkhöz.
j) Az EOQ MNB Évköny vein kívül 2003-ban megjelentettük „A minőségügy
nemzetközi értelmező szótára” című kiadvány t is.
k) Nemzetközi kapcsolataink közül kiemelésre kívánkozik az Amerikai Minőségügy i
Szervezet (ASQ), mely nek a közép-kelet-európai térségből csak az EOQ MNB a
társult tagja.
l) A hazai társszervezetek közül megfelelő a kapcsolatunk a Magy ar Minőség
Társasággal (MMT) és a Magy arországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fórumával; a
Minőségfejlesztési Központtal jelenleg „ny ugodt” viszony ban vagy unk.
m) Az EOQ MNB gazdálkodása stabil, likviditási gondjaink nincsenek. A
Földművelésügy i és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízta szervezetünket az
élelmiszeriparra vonatkozó minőségügy i előírások gondozásával, és 2003-ban
kezeltük ennek financiális eszközeit is. A 2003. évi elszámolásból látható, hogy a
tagdíj bevételeket túlteljesítettük és a tervezett pály ázati bevételek is kedvezően
alakultak. Növekedtek azonban a kiadások is. Most legfontosabb gazdálkodási
feladatunk a 2004. évi költségvetés fő mutatószámainak teljesítése.
Az EOQ MNB előtt álló fontosabb egyesületi és szakmai feladatok
a) A 2004. évi választások sikeres lebony olítása a „Demokratizmus − Stabilitás −
Fiatalítás − Foly amatos megújulás” jegy ében. Idén először az új vezetés
(Vezetőség, Ellenőrző Bizottság, Választmány ) megválasztása után, 2004.
december 31-ig kerül sor a szakbizottsági tisztviselők megválasztására.
b) Az egy éni és a jogi taglétszám stabilitásának megőrzése, illetve lehetőség szerinti
növelése. Partnerszervezeteinket is felkérjük, hogy ajánljanak bennünket a hazai
szervezetek számára és segítsék elő taglétszámunk bővítését.
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c) A kiadott EOQ oklevelek számának jelentős növelésével és a kategóriák
bővítésével az említett 8. hely ről szeretnénk feljönni a 6. hely re.
d) A 2004. évre előirány zott 19 központi és mintegy 65 szakbizottsági rendezvény ,
illetve tanfoly am színvonalas lebony olítását irány ozzuk elő.
e) A szakbizottsági munka színvonalának növelése és a szakbizottságok közötti
egy üttműködés további erősítése.
Az EOQ MNB Közhasznúsági jelentésében foglaltak, valamint a Köny vvizsgálói jelentés
záró megállapításainak rövid ismertetése után Dr. Molnár Pál köszönetet mondott
mindazoknak, akik a személy i jövedelemadójuk 1%-át a szervezet javára ajánlották fel. A
kapott összeget a „Minőség és Megbízhatóság” című műszaki−tudomány os szakfoly óirat
színvonalas és rendszeres kiadásához használjuk fel.
5. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése
Gyaraky Zoltán, az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának elnöke megállapította, hogy az EOQ
MNB szervezeti működése és gazdálkodása 2003-ban is megfelelt a jogszabály okban és az
Alapszabály ban meghatározott feltételeknek, ezért javasolja a működésről szóló beszámoló
elfogadását és jóváhagy ását (az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának jelentése 2.
mellékletként csatolva).
6. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
Mikó György, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke megállapította, hogy a 14.00 órára
ismételten összehívott Küldöttközgyűlés a jelenlevő küldöttek számától függetlenül
szavazatképesnek számít. Összesen 81 szavazatra jogosult (szavazóképes) küldött van jelen.
7. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról
Pallóné Dr. Kísérdi Imola (FVM) elismerését fejezi ki az EOQ MNB vezetésének és név
szerint Dr. Molnár Pál elnöknek a töretlen, sikeres tevékeny ségért, kiemelve a magy ar
szakemberek felkészítését az EU csatlakozásra, a szakembertanúsítási projekt jelentőségét,
a minőségügy i módszerek és az önértékelés közigazgatási téren történő bevezetését,
valamint az akkreditált köztisztviselői továbbképző programokat (az ezen való részvételt
javasolta az FVM vezetésének). A jelenlevők figy elmébe ajánlja a Hagy omány os
Élelmiszerek
Munkacsoport
tervezett
megalakulását,
ami
a
HÍR
(Hagy omány ok−Ízek−Régiók) Program nemzetközi szintű továbbfejlesztését tűzi ki célul.
Bányainé Dr. Sándor Julianna (Szent István Egy etem) a Statisztikai Módszerek
Szakbizottság nevében felhívja a figy elmet a több szakbizottság által szervezett közös
összejövetelek hasznosságára, illetve azok munkatervbe való felvételére.
Ipacs Miklós szerint az EOQ MNB nem foglalkozik eleget a mezőgazdasággal, holott ez az
ágazat szolgáltatja az élelmiszeripar alapany agait és a vidéki emberek munkájában még
további nagy értékteremtő lehetőség rejlik. Javasolja egy Mezőgazdasági Szakbizottság
megalakítását annál is inkább, mivel Magy arország úttörő szerepet tölthetne be ezen a
téren.
03/2004. (V.5.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:
A Küldöttközgy űlés egy hangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elnöki
beszámolót az EOQ MNB 2003. évi és elmúlt 4 évi tevékeny ségéről és pénzügy i
hely zetéről. Ugy ancsak egy hangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el az
Ellenőrző Bizottság jelentését is.
8. Szavazás a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról
04/2004. (V.5.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:
A Küldöttközgy űlés egy hangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az EOQ
MNB 2003. évi tevékeny ségéről szóló Közhasznúsági jelentést.
9. Kitüntetések és jutalmak átadása
Dr. Molnár Pál emlékeztetett arra, hogy az utóbbi egy -két évben az ipar tradicionális
területéről elmozdulva komoly eredmény eket értünk el az oktatás, az egészségügy , a
közigazgatás és a rendvédelem minőségfejlesztése vonatkozásában. Ezt kívánják kifejezni
az idei kitüntetések is, amely ek átadására − a Választmány vonatkozó határozata értelmében
− a következők szerint került sor:
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Az EOQ MNB Örökös Tagja:

Dányi István
Gabriel Győző
Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja:
Gyaraky Zoltán
Mikó György
Dr. Rácz Endre
Dr. Réczei Géza
Dr. Varga Lajos
„Minőségért 2004”:
Dr. Dudás Ferenc
Havellant Ferenc
Meleg Edit
Szy Ildikó
Varga Sándorné
Pénzjutalomban részesült: Dr. Andó Péter, Dr. Balogh Albert, Bányainé Dr. Sándor
Julianna, Dr. Boross Ferenc, Bölcskei András, Dr. Erdős Zoltán, Földesi Tamás, Galla
Jánosné, Gálosfai Jenő, Haiman Péterné, Dr. Hazafi Zoltán, Horváthné Drégelyi − Kiss
Ágota, Dr. Ittzés András, Dr. Juhász Tiborné, Kálmán Albert, Kesselyák Péter, Kókai
Zoltán, Kovács Antalné, Lakat Károly, Molnár Ingrid, Moór Gyula, Dr. Moskovits Lászlóné,
Dr. Nándorfi Gyuláné, Nagyné Tarr Judit, Németh Gyula, Pálfy Miklós, Dr. Pallagi
Attiláné, Sándor Miklós, Sinka Miklósné, Szegedi Erzsébet, Tarján Gábor, Tóthné Dr.
Veinperl Ilona, Varga Gábor, Varga László, Várkonyi Gábor, Zalán Györgyné, Zukál
Endre.
A kitüntetések és a pénzjutalmak átadását követően Dr. Molnár Pál mindenkinek
megköszönte az eredmény es munkát, majd az EOQ MNB 2000-ben megválasztott vezetése
nevében lemondott.
10. A Jelölő Bizottság javaslatainak előterjesztése
Dr. Réczei Géza, a Jelölő Bizottság elnöke röviden ismertette az idei választások alapelveit
és az eddig végzett előkészítő munkát, továbbá az előzetes szavazatkérés (vagy is a postán
kiküldött jelölőlapokon tett javaslatok) eredmény e alapján a listára felkerült személy ek
adatait.
05/2004. (V.5.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:
A Küldöttközgy űlés egy hangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a felsorolt
személy ek felkerülését a szavazólapra.
Mivel egy es javaslatok szerint azokat is fel kellene venni a listára, akik akár csak egy etlen
szavazatot is kaptak, a Jelölő Bizottság szavazásra bocsátotta a kérdést.
06/2004. (V.5.) sz. Küldöttközgyűlési határozat:
A Küldöttközgy űlés 7 ellenszavazattal 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a csekély
számú szavazattal rendelkező jelöltek ne kerüljenek fel a szavazólapra.
A jelenlevők megkérdezése alapján Dr. Réczei Géza megállapította, hogy konkrét tisztségre
szóló további személy i javaslat nincs.
Dr. Boross Ferenc, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ezután ismertette a szavazás
rendjét, különös tekintettel az érvény ességi kritériumokra.
11. Szavazás az EOQ MNB új tisztségviselőiről
12. A Szavazatszedő Bizottság jelentése
Dr. Boross Ferenc megállapította, hogy az összesen leadott 75 szavazólapból különböző
okok foly tán 72 volt érvény es. Ezt követően az alábbiak szerint ismertette a szavazás
eredmény ét (zárójelben a kapott szavazatok száma):
Molnár Pál Dr.
Boross Ferenc Dr.
Várkony i Gábor
Balogh Albert Dr.
Varga Lajos Dr.
Szegedi Erzsébet

Az EOQ MNB tisztségviselői, 2004 − 2008
elnök (72), vezetőségi tag, választmány i tag
ügy vezető elnök (70), vezetőségi tag, választmány i tag
ügy vezető titkár (72) vezetőségi tag, választmány i tag
alelnök (70), vezetőségi tag, választmány i tag
alelnök (66), vezetőségi tag, választmány i tag
vezetőségi tag (57), választmány i tag (57)
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Kálmán Albert
Lakat Károly
Pallóné Dr. Kisérdi Imola
Gy araky Zoltán
Andó Péter Dr.
Moskovits Lászlóné Dr.
Nándorfi Gy uláné Dr.
Tóthné Dr. Veinperl Ilona
Mikó Gy örgy
Rózsa András
Balázs Ildikó
Bány ainé Dr. S. Julianna
Bölcskei András
Bölöni Péter Dr.
Dány i István
Erdős Zoltán Dr.
Edvy Zoltán
Erődi Erzsébet
Farkas Imre Albert
Földesi Tamás
Gabriel Gy őző
Galla Jánosné
Gálosfai Jenő
Haiman Péterné
Hercz Endre
Ittzés András Dr.
Kókai Zoltán
Krämer Tamás
Meleg Edit
Nagy Lajosné
Nagy né Tarr Judit
Németh Gy ula
Pálfy Miklós
Pallagi Attiláné Dr.
Rácz Endre Dr.
Réczei Géza Dr.
Répási János Dr.
Sándor Miklós
Szenes Katalin Dr.
Szigeti Tamás Dr.
Tar József Dr.
Tarján Gábor
Varga Gábor
Varga Sándorné
Varró Gy örgy né Dr.
Veress Gábor Dr.
Zalán Gy örgy né
Zukál Endre
Berény i Vilmos
Ródler Imre Dr.
Olach Zoltán
Törőné Hevesi Erzsébet
Vecserny és Lajos Dr.

vezetőségi tag (53), választmány i tag (51)
vezetőségi tag (50), választmány i tag (54)
vezetőségi tag (49), választmány i tag (61)
ellenőrző bizottság elnöke (63)
ellenőrző bizottsági tag (62)
ellenőrző bizottsági tag (64)
ellenőrző bizottsági tag (64)
ellenőrző bizottsági tag (64)
megválasztott vezetőségi tag (47), választmány i tag (59)
megválasztott vezetőségi tag (46), választmány i tag (57)
választmány i tag (50)
választmány i tag (53)
választmány i tag (58)
választmány i tag (62)
választmány i tag (55)
választmány i tag (67)
választmány i tag (51)
választmány i tag (57)
választmány i tag (50)
választmány i tag (55)
választmány i tag (61)
választmány i tag (62)
választmány i tag (51)
választmány i tag (52)
választmány i tag (52)
választmány i tag (59)
választmány i tag (49)
választmány i tag (55)
választmány i tag (64)
választmány i tag (54)
választmány i tag (64)
választmány i tag (48)
választmány i tag (48)
választmány i tag (71)
választmány i tag (70)
választmány i tag (64)
választmány i tag (45)
választmány i tag (49)
választmány i tag (54)
választmány i tag (54)
választmány i tag (66)
választmány i tag (61)
választmány i tag (57)
választmány i tag (63)
választmány i tag (61)
választmány i tag (57)
választmány i tag (54)
választmány i tag (49)
megválasztott választmány i tag (44)
megválasztott választmány i tag (43)
megválasztott választmány i tag (42)
megválasztott választmány i tag (42)
megválasztott választmány i tag (37)

5

A kapott szavazatok alapján valamenny i − a felkérést elfogadó − jelölt megkapta a
szükséges szavazatszámot, azaz az érvény es szavazatok 50%-a plusz 1 szavazatot. Az
Alapszabály unkban foglalt létszámkorlátozások miatt azonban a szavazatok számának
sorrendje határozza meg a hivatalba lépő vezetőségi és választmány i tagokat. Ez azt is
jelenti, hogy a következő választásig bármily en okból kieső vezetőségi és választmány i tag
hely ett a szavazatok számát tekintve a következő megválasztott tisztségviselő
automatikusan, azaz új választási procedúra nélkül kap teljes jogú hely et a Vezetőségben,
illetve a Választmány ban. Addig is minden megválasztott tisztségviselő állandó
meghívottként − bár szavazati jog nélkül − részt vehet a vezető testületben.
13. Elnöki zárszó
Dr. Molnár Pál zárszavában megköszönte a jelenlevőknek a felelősségteljes részvételt. Az
EOQ MNB megválasztott tisztségviselői nevében megköszönte a bizalmat és mindenkinek
eredmény es munkát kívánt az immár EU-tag Magy arország minőségi továbbfejlesztése
terén.
Budapest, 2004. június 6.

Készítette:

Hitelesítette:

Mellékletek:

Várkony i Gábor

Dr. Molnár Pál

Dr. Balogh Albert

Gy araky Zoltán

Jelenléti ív
Az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának jelentése
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