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JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB Közgyűléséről
Időpont:
Hely:
Résztvevők:

2007. május 24. 13.00−14.30
Hilton Budapest WestEnd Konferenciaterme
1062 Budapest, Váci út 1−3.
A mellékelt jelenléti ív szerint (1. melléklet)

Mivel a megjelent EOQ MNB tagok száma nem érte el az 50%+1 főt, 13.00 órakor
Dr. Molnár Pál elnök a Közgyűlést 2007. május 24-én 13.30 órára ismételten összehívta,
amely a kiküldött meghívóban foglaltak szerint a megjelentek számától függetlenül
határozatképesnek számít. 13.00 és 13.30 óra között EOQ-oklevelek átadására került sor.
1. Megnyitó
Dr. Molnár Pál elnök 13.30 órakor üdvözölte a résztvevőket és megnyitotta az EOQ MNB
2007. évi Közgyűlését.
2. A napirend elfogadása
A meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett.
01/2007. (V.24.) sz. Közgyűlési határozat:
A kiküldött meghívóban szereplő 9 napirendi pontot a jelenlevők egyhangúlag − tartózkodás
és ellenszavazat nélkül − elfogadták.
3. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
02/2007. (V. 24.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés blokkszavazással, egyhangúlag − 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat és egyéb
észrevétel nélkül − a következő közgyűlési 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, Edvy Zoltán, Dr. Horváth Zsolt,
Kálmán Albert, Dr. Ködmön István és Szegedi Erzsébet.
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4. Beszámoló az elmúlt évben és a legutóbbi 5 évben végzett munkáról
Dr. Molnár Pál elnök az elmúlt időszak legfontosabb eredményeit a következők szerint
foglalta össze:
a) Az EOQ MNB taglétszámának alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az egyéni, de
különösen a jogi tagok száma érzékelhetően csökkent; ezért mindent meg kell tenni ennek
a tendenciának a megállítására. Ez azonban nem jelent az EOQ MNB számára
egzisztenciális problémát, mivel más szervezeteknél is − így az átalakuló német DGQ-nál
− hasonló tendencia tapasztalható. Arra azonban nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy a jogi
tagok képviselőinek és az egyéni tagoknak a száma, valamint környezetükre gyakorolt
pozitív hatása erősödjön. A szakbizottságok közül az Élelmiszeripari Szakbizottság
büszkélkedhet a legtöbb taggal, de 300-nál több tagja van az Oktatási és Továbbképzési,
valamint a Minőségügyi Rendszerek Tanúsítása és Auditálása Szakbizottságnak is.
b) A központi és a szakbizottsági rendezvények száma 2006-ban összesen 92 volt, de
összességében a résztvevők számának csökkenése figyelhető meg. A központi
rendezvényeken azonban 5 év alatt majdnem megduplázódott a résztvevők száma (a 2002.
évi 1980-ról tavaly 3200-ra nőtt). A fontosabb részvételi díjas rendezvényeket 2006-ban a
Központi Titkárság mellett az Élelmiszeripari, a Mezőgazdasági, a Közigazgatási, az
Egészségügyi és Szociális, valamint a Környezetvédelmi Szakbizottság szervezte.
c) A 2006. évben kiadott EOQ oklevelek száma 324 volt (ezek egy részének az átadása
áthúzódott 2007-re, ami eltérésekhez vezetett az EOQ és az EOQ MNB oklevélszámstatisztikában). Egy igen fontos szempontból tovább romlott az EOQ MNB által kiadott
oklevelek egyébként is kedvezőtlen számszerű megoszlása: az EOQ Minőségügyi
rendszermenedzseri oklevéllel szemben túl alacsony az EOQ Minőségügyi auditori
oklevelet száma. Élenjárók vagyunk viszont a kiadott EOQ Minőségügyi asszisztens és az
EOQ Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser oklevelek számát illetően.
d) Az EOQ MNB 2006. évi elszámolásával kapcsolatban elmondható, hogy minden a
megfelelő helyen pontosan került elszámolásra, így igen jó az egyezés az előirányzat és a
teljesítés között. A tagsági jogon járó kiadványok kiadási költségei ugyan jelentősen
túllépték az előirányzatot, de a "Minőség és Megbízhatóság" szakfolyóirat veszteségét
összességében sikerült csökkenteni. Pénzügyi mutatóinkat tekintve, míg 2002-ben negatív
eredmény mutatkozott, addig 2006-ban már 2,7 millió forint eredményt könyvelhettünk
el.
e) A következő időszak fontosabb feladatai közül kiemelésre kívánkozik Magyarország
felzárkózásának elősegítése: eddig is közreműködtünk az "Új Magyarország Fejlesztési
Terv" és a "Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia" véleményezésében. Ezirányú
tevékenységünket Bajnai Gordon, a MEH fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztosa is
figyelemre méltónak tartja. Nagyon fontos feladatunk a minőségtudatos gondolkodásmód
elterjesztése hazánkban: kidolgozás alatt áll a minőségirányítással foglalkozó
szakemberek erőteljesebb érdekvédelme, belátható időn belül megalakítjuk a
Fogyasztóvédelmi Szakbizottságot. Szükség van azonban az EOQ MNB Központi
Titkárság állományának megerősítésére.
5. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése
Gyaraky Zoltán, az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának elnöke megállapította, hogy − amint
arra a független könyvvizsgáló jelentése is utal − az EOQ MNB szervezeti működése és
gazdálkodása 2006-ban is megfelelt a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott
követelményeknek. Kiemelte, hogy át kell értékelni a szakbizottságok tevékenységét, mivel az
ott folyó kisközösségi vagy műhelymunka jellegű tevékenység kedvező feltételeket teremthet
bizonyos problémák felvetéséhez. A központi rendezvények (pl. a Debrecenben megtartott
élelmiszertudományi rendezvénysorozat és más konferenciák) nagyon jól sikerültek. Csökkent
a pályázatokon elnyert források, illetve növekedett az elmaradt tagdíjak összege, ezért a
tagdíjfizetési fegyelem megerősítésre szorul. Mindezek alapján javasolható a működésről szóló
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vezetőségi beszámoló elfogadása és jóváhagyása (az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának
jelentése 2. mellékletként csatolva).
6. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról
Arany Zoltán hozzászólásában egyetértését fejezte ki a tagdíjfizetési fegyelem
megerősítésével. Javasolta, hogy a részvételi díjas rendezvények meghívóján feltűnően
jelezzük, hogy a tagsági viszonyból fakadó engedményt csak az veheti igénybe, aki befizette a
tagdíját. Aki nem fizet, az ne kapja a kiadványokat sem.
Dr. Molnár Pál felhívta a figyelmet arra, hogy ezen a téren eddig is meglehetős szigorúságot
tanúsítottunk: többszöri, eredménytelen felszólítás után már megszűntnek nyilvánítottuk a
tagsági viszonyt. Azonban további határozott intézkedéseket is megfontolandók.
7. Szavazás a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
03/2007. (V. 24.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elnöki
beszámolót az EOQ MNB 2006. évi tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről. Ugyancsak
egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a Közgyűlés az Ellenőrző
Bizottság jelentését is.
04/2007. (V. 24.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az EOQ MNB
2006. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentést, ami hamarosan megtekinthető lesz
a honlapon is.
8. Elnöki zárszó
Dr. Molnár Pál megköszönte az EOQ MNB tagok egész évi munkáját, kiemelve, hogy „a jó
ügy szolgálatában” a Központi Titkárság rendkívül leterhelt. Különösen sok megkeresés és
pozitív irányú kérdés érkezik az EOQ-oklevelekkel kapcsolatban. Egy-két kivétellel alapvetően
a szakbizottságok is jól működnek.
A minőségtudatos gondolkodás erősítésével valóban közhasznú tevékenységet végzünk, de
kisebb korrekciókra van szükség. A szakbizottsági rendezvényeken gyakran hangzik el egy-egy
kitűnő előadás, de csak 8−10 ember jelenik meg. Azután viszont elég sokan kérik az előadások
anyagait. Talán célszerűbb lenne fél- vagy egynapos rendezvényeket szervezni 3−5 nagy
érdeklődésre számot tartó előadással kedvezményes részvételi díj mellett (ez a módszer egyes
szakbizottságoknál már régen jól bevált).
Minden szempontból elismerést érdemel az EOQ oklevelesek viszonylag magas száma, mivel
ez mutatja eredményességünk egyik legfontosabb mércéjét. Tanfolyamaink olyan tudást
közvetítenek a magyar szakemberek felé, amely harmonizált európai szintű követelményeken
alapul. A tanfolyamokon a hallgatók elégedettsége eléri a 85-90%-ot.
Dr. Molnár Pál tájékoztatta még a hallgatóságot, hogy az EOQ 51. Kongresszusán Prágában 56
országból közel 500 résztvevő volt jelen, ami majdnem kétszerese a tavalyi létszámnak. A
program felépítése hagyományos volt, sok jó előadással és értékes tartalommal.
Az 52. EOQ Kongresszus megrendezésére Bécsben 2008. június 4−6. között kerül sor a
következő mottóval: „Vissza a minőséghez − ha nincs minőség, nincs üzlet”.
Budapest, 2007. május 31.

Készítette:
Hitelesítette:

Várkonyi Gábor

Vass Sándor

Dr. Balogh Albert

Gyaraky Zoltán

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