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az EOQ MNB Közgyűléséről
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Résztvevők:

2006. május 24., 13.30−16.00
MTESZ Székház Konferenciaterme
A mellékelt jelenléti ív szerint (1. melléklet)

Mivel a megjelent EOQ MNB tagok száma nem érte el az 50%+1 főt, 13.30-kor Dr.
Molnár Pál elnök a Közgyűlést 2006. május 24-én 14.00 órára ismételten összehívta,
amely a kiküldött meghívóban foglaltak szerint a megjelentek számától függetlenül
határozatképesnek számít.
1. Megnyitó
Dr. Molnár Pál elnök 14.00 órakor üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit, akik
egyperces néma felállással adóztak az elmúlt év folyamán elhunyt Gabriel Győző és
Dr. Vecsernyés Lajos emlékének.
2. A napirend elfogadása
Dr. Molnár Pál javasolta, hogy a meghívóban kiküldött napirendben − célszerűségi
okokból − a kitüntetések és jutalmak átadása (8. pont) az EOQ MNB új választmányi
tagjainak megszavazása (10. pont) után következzék. Egyéb javaslat nem érkezett.
01/2006. (V.24.) sz. Közgyűlési határozat:
A kiküldött meghívóban szereplő 12 napirendi pontot a fenti módosítással a
jelenlevők egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadták.
3. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
02/2006. (V.24.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés blokkszavazással, egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül −
a következő tisztségviselőket választotta meg:
Jegyzőkönyv vezetők:
Várkonyi Gábor és Vass Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Dr. Balogh Albert, Gyaraky Zoltán
Mandátumvizsgáló Bizottság: Mikó György elnök, Dr. Nándorfi Gyuláné és Haiman
Péterné tagok
Szavazatszámláló Bizottság: Dr. Boross Ferenc elnök, Lakat Károly és Tarr Judit
tagok
Jelölő Bizottság:
Dr. Réczei Géza elnök, Edvy Zoltán és Szegedi
Erzsébet tagok
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4. Beszámoló a 2005. évben végzett munkáról
Dr. Molnár Pál elnök az elmúlt év legfontosabb eredményeit a következők szerint
foglalta össze:
a) Az EOQ MNB taglétszámának alakulása a haranggörbére emlékeztet, némi
csökkenéssel, ennek ellenére a létszám stabilnak mondható. Néhányan azért
léptek
ki,
mert
más
munkaterületre
(fejlesztés,
logisztika,
információvédelem) kerültek át; a minőségügy azonban minden témához
hozzátartozik! A korábbi 100−120 nyugdíjas tagunk közül mindössze 30-an
kérték a tagdíjmentességet. Támogatjuk a fiatalon belépő új tagjainkat,
mivel az átlagéletkor erősen növekszik az EOQ MNB-ben. Jogi tagoknál
eseti jelleggel azt is megengedjük, hogy csak 1 tagot delegáljanak évi
10.000,- Ft jogi tagsági díj fizetése mellett.
b) A Vezetőség a következő két szakbizottság tevékenységének felülvizsgálatát
tartja szükségesnek:
− Gépjármű Szakbizottság
− Építésügyi Szakbizottság
E szakbizottságoknál szükségesnek látszik a munka felerősítése, illetve a
hatékonyabb bevonás az egész szervezet tevékenységébe.
c) Az EOQ MNB továbbra is közhasznú tevékenységet folytat, különös
tekintettel az oktatásra. Az elmúlt évben 27 központi és részvételi díjas
rendezvényt, illetve továbbképző tanfolyamot szerveztünk. A nagyobb,
kiemelt rendezvények elsősorban az egészségügy és az élelmiszerbiztonság
területét érintik. 2005. október 6-án például "Az agrárgazdaság helyzete és
aktuális minőségügyi feladatai Magyarországon" címmel tartottunk
egynapos szakmai konferenciát, ahol megalakult és aktívan működni kezdett
a Mezőgazdasági Szakbizottság.
d) Az EOQ MNB 2005. évi elszámolásával kapcsolatban megjegyzendő, hogy
költségvetési
támogatásban
nem
részesültünk,
de
az
Oktatási
Minisztériumtól kaptunk támogatást az EOQ tagsági díj befizetéséhez és
külföldi utazáshoz. A tagdíjaink jól bejöttek, de a rendezvények és
projektek bevétele némileg elmaradt a tervezettől (44.300,- ill. 36.743,eFt). A kamat- és árfolyamnyereség pozitívan hatott, de bevételi tervünket
(66.500,- eFt) nem tudtuk teljesíteni (60.128,- eFt bevételt értünk el). Az
egyenlegazonban kedvező: 2313,- eFt.
Az EOQ MNB 2006. évi munkaprogramja
Súlyponti feladat az EOQ folyamatosan megújított stratégiájának fokozatos
megvalósítása a következők szerint (horizontális és vertikális fejlesztési irányok):
a) A harmonizált szakember-tanúsítás megalapozott kiterjesztése, a szükséges
szintentartó tanfolyamok színvonalas megszervezése, valamint speciális
tanfolyamok előkészítése és lebonyolítása.
b) Részvétel
minőségügyi
kutatási
projektekben
és
jól
átgondolt
együttműködés kialakítása az egyetemekkel (a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint a Budapesti Műszaki Főiskolával
már hosszú évek óta gyümölcsöző kapcsolatunk van; viszont a Debreceni
Egyetemmel, a Budapesti Corvinus Egyetemmel és a Veszprémi Egyetemmel
most kezd kialakulni az együttműködés).
c) Minél több szervezet részvétele az EVROS projektben (egy európai
minőségügyi adatbank kialakítására irányuló kezdeményezés).
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d) Aktív részvétel és előadás tartása az EOQ jubileumi, 50. Közgyűlésén
Belgiumban.
e) Közreműködés
az
egészségügy,
a
közigazgatás,
az
oktatás,
a
környezetvédelem és a szolgáltatások minőségi színvonalánakfejlesztésében.
f) Többoldalú partneri együttműködés a kormányzattal (pl. közreműködés a
Közigazgatási Minőség Díj és a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj
szakértői lebonyolításában).
g) A "Minőség és Megbízhatóság" című szakfolyóirat tartalmi színvonalának
fejlesztése, rendszeres megjelentetésének maradéktalan biztosítása, valamint
az előfizetők és hirdetők számának jelentős mértékű növelése.
h) 2006. március 29−31. között Debrecenben egyidejűleg 5 igen sikeres
rendezvényt bonyolítottunk le, 363 résztvevővel (összesen csaknem 400 fő
jelentkezett).
− 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
5. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése
Gyaraky Zoltán, az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának elnöke megállapította, hogy
az EOQ MNB szervezeti működése és gazdálkodása 2005-ben is megfelelt a
jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott feltételeknek. Kiemelte, hogy
tovább kell erősíteni a szakbizottságok szerepét. A hazai minőségügyi mozgalom
legszínvonalasabb sajtóterméke a "Minőség és Megbízhatóság", amelynek
megjelentetésében és szerzői munkájában az EOQ MNB aktív szerepet játszik.
Mindezek alapján javasolható a működésről szóló vezetőségi beszámoló elfogadása
és jóváhagyása (az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának jelentése 2. mellékletként
csatolva).
6. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról
A jogi tagokkal kapcsolatban egy felszólaló javasolta az ajánlott tagdíj bevezetését:
azok a jogi tagok, akik az EOQ MNB gazdasági terve által igényelt és megajánlott
tagdíjon felül is tudnak befizetni, presztízselőnyhöz jutnak, de nem veszítjük el a
szegényebb iskolákat és kórházakat sem.
Rózsa András, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. minőségbiztosítási igazgatója, az
ISO 9000 Fórum elnöke elismerőleg nyilatkozott az EOQ MNB tanfolyamairól, ahol
újszerű megközelítést tapasztalt, de szó esett a vezetői / tanácsadói etikáról,
felkészültségről és becsületességről is, amely szintén nélkülözhetetlen vezetői
készség. Nem sikerült elérni, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervbe bekerüljön a
minőségügy, de a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke felkérte Rózsa Andrást, hogy
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más illetékes civil szervezetekkel együtt dolgozza ki a Nemzeti Minőségfejlesztési
Programot.
Dr. Szenes Katalin, az Informatikai Szakbizottság elnöke elmondotta, hogy 8 évvel
ezelőtt hozta létre a Budapesti Műszaki Főiskolán az "Információ ellenőrzés" című
tantárgyat, most pedig ezen belül Biztonsági szakirányt nyitnak a BS 7799 és az ISO
27001 szabványok vonatkozásában. Felajánlja segítségét az állami elfogadtatás terén,
illetve vállalatirányítás (Corporate Governance) vagy más hasonló témakörben
publikációt ír a "Minőség és Megbízhatóság"-ba.
Sződi Sándor a Minőségvezetési Központ nevében gratulál az EOQ MNB
eredményeihez, különös tekintettel a 20 szakbizottság működtetésére, a tanfolyami
rendszerre és a debreceni rendezvényekre.
Válaszában Dr. Molnár Pál jó megfogalmazásnak tartja az "ajánlott tagdíj"
kifejezést, de a jogi tagjaink közül már eddig is sokan támogatják a "Minőség és
Megbízhatóság" folyóiratot, illetve a kötelező 3 tagon felül további 4−5 taggal
képviseltetik magukat, tagonként plusz tízezer forint befizetésével. Megköszönte az
elismerő szavakat, ugyanakkor rámutatott, hogy 3½ emberből álló Központi Titkárság
– költségvetési támogatás teljes hiányában – nem tud az eddigieknél többet vállalni.
7. Szavazás a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
03/2006. (V.24.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elnöki
beszámolót az EOQ MNB 2005. évi tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről.
Ugyancsak egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el az Ellenőrző
Bizottság jelentését is.
04/2006. (V.24.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az EOQ
MNB 2005. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentést.
8. Új választmányi tagok jelölése
Az Alapszabály értelmében az új választmányi tagok jelölése a Közgyűlés feladata.
Gabriel Győző és Dr. Vecsernyés Lajos elhunyt, Dr. Ittzés András pedig lemondott a
választmányi tagságáról. A Vezetőség személyi javaslatai (rányomtatva a szavazólap
túloldalára) a következő EOQ MNB tagok voltak:
Dr. Ködmön István, Macher Endréné és Vass Sándor.
05/2006. (V.24.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és
Vezetőség megnevezett 3 jelöltjével.

ellenszavazat

nélkül

egyetértett

a

A Jelölő Bizottság nevében Szegedi Erzsébet javasolta Fábián Zoltánnak (Szegedi
Tudományegyetem) a TQM Szövetség elnökének felvételét a jelölő listára.
06/2006. (V. 24.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyetértett Fábián Zoltán felvételével a szavazó lapra.
Dr. Boross Ferenc, a Szavazatszedő Bizottság elnöke ezután ismertette a titkos
szavazás szabályait.
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9. Szavazás az EOQ MNB új választmányi tagjairól
Dr. Boross Ferenc ismertette a szavazás végeredményét (összesen 84 fő adta le
voksát):
Dr. Ködmön István:
72 szavazat
Macher Endréné:
65 szavazat
Vass Sándor:
66 szavazat
Fábián Zoltán:
36 szavazat
A szavazás eredménye alapján a Választmány tagja lett dr. Ködmön István, Macher
Endréné és Vass Sándor.
10. Kitüntetések és jutalmak átadása
Dr. Molnár Pál mindenkinek megköszönte az elmúlt évben végzett jó munkát, majd a
következő személyeket részesítette külön elismerésben:
Jó munkájáért oklevélben és pénzjutalomban részesült: Dr. Balogh Albert,
Bányainé Dr. Sándor Julianna, Berényi Vilmos, Dr. Büdi Ferenc, Dányi István, Dr.
Erdős Zoltán, Farkas Gabriella, Földesi Tamás, Galla Jánosné, Gyaraky Zoltán,
Haiman Péterné, Kálmán Albert, Dr. Kókai Zoltán, Kovács Antalné, Limbai Róbert,
Marton Ildikó, Mikó György, Molnár Ingrid, Dr. Moskovits Lászlóné, Sinka Miklósné,
Szy Ildikó, Dr. Szigeti Tamás, Dr. Szenes Katalin, Tarr Judit, Varga Béla, Varga
Gábor, Dr. Varga Lajos, Zalán Györgyné.
A debreceni rendezvénysorozat előkészítésében való közreműködésért elismerő
oklevelet és pénzjutalmat kapott: Dr. Boross Ferenc, Dr. Makay Piroska, Pallóné
Dr. Kísérdi Imola, Popovics Anett, Dr. Rácz Endre, Szegedi Erzsébet, Várkonyi
Gábor, Varró Györgyné dr.
„Minőségért 2006” kitüntetésben részesült:
Büki Istvánné
Dr. Gődény Sándor
Dr. Juhász Tiborné
Dr. Veress Gábor
Zukál Endre
Az „EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja” lett:
Lakat Károly
Nándorfi Gyuláné dr.
Az „EOQ MNB Örökös Tagja” lett: Dr. Réczei Géza
Az „EOQ MNB Külföldi Tiszteletbeli Tagja” lett:
Gabriel A. Pall, (USA)
11. Gabriel A. Pall, székfoglaló előadása: "A Hat Szigma megvalósítása a
beszállítói lánc környezetében"
Az előadó mintegy 30 perces előadásában kifejtette a szervezet és az elkötelezettség
szerepét az ellátási láncok menedzselésében, továbbá a robusztus terméktervezés és a
rugalmas (flexibilis) gyártás összefüggéseit az ügyfélszolgálat újszerű modelljének
megfelelően. Az előadás kézirata alapján cikk fog megjelenni a „Minőség és
Megbízhatóság” egyik következő számában.
Rózsa András megköszönte az előadást és felhívta a figyelmet arra, hogy ő személy
szerint már csaknem 10 éve ismeri Gabriel Pallt. Néhány évvel ezelőtt
vendégelőadóként meghívták Herendre, ahol a következő, igen hasznos dolgot
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tanulták tőle: "A termékkel szemben a magasabb szintű hátteret (szolgáltatást) nyújtó
szervezet fog nyerni a versenyben". Ennek megfelelően szervezték át saját
tevékenységüket és valóban sikerült lehagyni a versenytársakat, még Meissent is.
Bányainé Dr. Sándor Julianna szintén melegen gratulált az előadónak.
12. Elnöki zárszó
Dr. Molnár Pál megköszönte az EOQ MNB vezetése iránt különösen a szavazáson
megnyilvánuló bizalmat, gratulált a kitüntetetteknek, majd a következő gondolattal
zárta a Közgyűlést: "Kevesebből jobbat!" − vagyis a szűkös források nem
vezethetnek egyfajta középszerűséghez, a minőség és a szolgáltatások színvonala
romlásához Magyarországon, de az EOQ MNB tevékenységében sem.
Budapest, 2006. június 4.

Készítette:

Várkonyi Gábor

Vass Sándor

Hitelesítette:

Dr. Balogh Albert

Gyaraky Zoltán

Mellékletek: 1. Jelenléti ív
2. Az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának jelentése
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