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JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 2017. évi jubileumi
Közgyűléséről
Időpont:
Hely:
Résztvevők:

2017. május 25. csütörtök, 14:30−17:30
Gellért Szálló
1114 Budapest, Szent Gellért tér 1.
A mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

Mivel az eredetileg meghirdetett időpontban, 2017. május 11-én az EOQ MNB Egyesület
megjelent tagjainak létszáma a kezdés időpontjában nem érte el az 50% + 1 főt, a
Vezetőség május 25-én 14:30 órára ismételten összehívta a Közgyűlést, amely a
résztvevő tagok számától függetlenül már érvényesnek számított.

Napirend előtt
Egyesületünk alapításának 45. évfordulója alkalmából két ünnepi előadás hangzott el.
Bojár Gábor, a Graphisoft és az Aquincumi Technológiai Intézet alapítója: Mit jelent az
„informatikai forradalom”
Az előadó emlékeztetett rá, hogy az őskortól kezdve már két információs forradalom
zajlott le az emberiség történetében: a tagolt beszéd kialakulásával lehetővé vált az
információ megértése, majd később az írás feltalálásával az információ átadása is az
utód nemzedékek számára. Jelenleg a harmadik információs forradalom küszöbén
vagyunk, ami talán az emberi faj biológiai fejlődésére is hatással lesz. A jövőben a
lexikális tudás háttérbe szorul, de előtérbe kerül az IQ és az érzelmi jellegű készségek
fejlesztése.
Lepsényi István államtitkár megbízása alapján Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető,
Nemzetgazdasági Minisztérium: Az Ipar 4.0 iparfejlesztési dimenziója és kiemelt
hazai projektjei
Jonathan Becher, a SAP Digital vezetője mondja: „Az agrárforradalom megváltoztatta az
életterünket, az ipari forradalom a munkahelyünket, a digitális forradalom pedig teljesen
átalakítja a gondolkodásmódunkat.” A VDMA Német Gépipari Szövetség szerint az Ipar
4.0 jellemzői a következők:
• A valós és a virtuális valóság integrációja;
• Teljes életciklus szemlélet a termék tervezésétől a megrendelésen, a fejlesztésen, a
gyártáson keresztül a kiszállításig, illetve az újrahasznosításig, beleértve a
szolgáltatásokat;
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• Az információ valós idejű rendelkezésre állása;
• Az értéklánc objektumainak hálóba kapcsoltsága;
• Dinamikus, optimalizált, önszervező, vállalatokon átívelő termelő hálózatok.
A fogalmi alapok ismertetése után az előadó rövid áttekintést adott az Ipar 4.0
kezdeményezéseket támogató nemzetközi és hazai programokról.

1. Megnyitó
A megjelentek általános üdvözlésén túlmenően Dr. Molnár Pál, elnök külön köszöntötte
a következő személyeket:
Prof. Dr. Hans Dieter Seghezzi és felesége Svájcból, aki az EOQ MNB Egyesület első
külföldi tiszteletbeli tagja.
A „Minőség-Innováció 2016” nemzetközi pályázat magyar finalistái.
Rózsa András, az ISO 9000 Fórum elnöke és Reizinger Zoltán, Magyar Minőség
Társaság ügyvezető igazgatója, mint a társszervezetek vezetői.
Dr. Molnár Pál a 2017. évet jelentős mérföldkőnek nevezte az EOQ MNB Egyesület
történetében, mert idén ünnepeljük a szervezet megalapításának 45. évfordulóját. Maga a
fennmaradás ténye jelentheti a „MINŐSÉG” ünnepét Magyarországon, ami az ügy iránt
elkötelezett vállalatok, szervezetek, illetve az azokban tevékenykedő vezetők és
munkatársak nélkül nem valósulhatott volna meg.

2. A napirend elfogadása
Az előzetes napirenddel kapcsolatban további javaslat, észrevétel, módosító indítvány
vagy pontosítás megtételére nem került sor.
01/2017. (V.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

3. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
02/2017. (V.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés blokkszavazással, egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat és egyéb
észrevétel nélkül − a következő közgyűlési tisztségviselőket választotta meg:
Levezető elnök:

Takács János

Jegyzőkönyv-vezető:

Várkonyi Gábor

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Dr. Boross Ferenc és Heiszman Judit

Mandátumvizsgáló Bizottság:

Dr. Boross Ferenc elnök
Heiszman Judit tag

Jelölő Bizottság:

Galla Jánosné elnök
Dr. Anwar Mustafa és Nándorfi Gyuláné Dr. tag

A szavazás eredményének megfelelően Takács János, az EOQ MNB Egyesület alelnöke
vette át a Közgyűlés levezetését.
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4. Beszámoló az EOQ MNB Egyesület 2016. évben végzett
tevékenységéről
Dr. Molnár Pál elnök emlékeztetett rá, hogy az Európai Minőségügyi Szervezetet (EOQ)
1956-ban 5 ország minőségügyi szervezete alapította: Franciaország, Hollandia, NagyBritannia, Németország és Olaszország. A kiadott EOQ minőségügyi szakember
tanúsítványok száma ma már megközelíti a 100 ezret.
Az EOQ MNB Egyesület elődjét a minőség ügye iránt elkötelezett magyar szakemberek
1972-ben alapították, azóta Magyarország teljes jogú nemzeti képviselője az európai
szervezetben. 1979 óta számos nemzetközi rendezvény megtartására került sor
Budapesten, amelyek közül kiemelkedik a három EOQ Kongresszus lebonyolítása 1979ben, 2000-ben, illetve 2011-ben. Kiemelendő még az IAQ I. Minőségügyi Világfóruma
2015 őszén, Budapesten, ami nem más konferenciák szatellit rendezvényeként került
megrendezésre, hanem mint első önálló IAQ rendezvény 45 országból 300 résztvevővel.
Ez a jelentős esemény annak az eredménye, hogy 2014-ben – Dr. Molnár Pált
megválasztották a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) elnökévé a 2015-2017.
periódusra.
A szervezeti intézkedések körül külön említést érdemel, hogy a Szakbizottságok számát
– különböző összevonások következtében – a korábbi 20-ról 12-re csökkentettük 2016ban. Ennek eredményeképpen jelenleg már nincs gyengén működő Szakbizottságunk,
valamennyien kiváló, jó vagy közepes teljesítményt nyújtanak.
Dr. Molnár Pál külön köszönetet mondott Dr. Boross Ferenc ügyvezető elnöknek az
Egyesület új honlapjának (http://eoq.hu) kialakításáért; eddig is igen elégedettek voltunk
a korábbi honlap látogatottságával, de ezután az érdeklődés várhatóan tovább növekszik
majd.
Szakfolyóiratunk, a Minőség és Megbízhatóság megjelenése idén az 51. évébe lépett:
1966-os alapítása óta hűen szolgálja a magyar minőség ügyét, közreadva a nemzetközi
tapasztalatokat is, elsősorban a Quality Progress amerikai, illetve a Qualität und
Zuverlässigkeit német folyóiratok közleményei alapján. Az előfizetők számának
emelkedése arra mutat, hogy van érdeklődés, annak ellenére, hogy 2017. januártól a
növekvő költségek miatt külön hozzájárulást kérünk tagjainktól a negyedévenként 100
oldalra növelt számú füzetekért.
A szervezet 2016. évi elszámolása 5 millió forintot meghaladó veszteséggel zárt,
melynek oka elsősorban a tanfolyamok és rendezvények elmaradásának, illetve a
kívánatosnál jóval kisebb résztvevői létszámoknak tudható be. A 2017. évi
költségvetésben kissé magasabb bevétellel és kiadással számolva nullszaldós egyenlegű
költségvetést terjesztünk elő elfogadásra.
Az Egyesület 2016. évi közhasznúsági jelentése a honlapon már olvasható; itt kiemelésre
kívánkozik, hogy a hat erőforrás ellátottsági mutató közül ötöt teljesítettünk. Egyedül az
1%-os felajánlásokból származó bevétel nem érte el 2016-ban sem a kívánatos szintet.
Idézet a független könyvvizsgálói jelentésből:
„Az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság
2016.12.31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (»számviteli törvény«) összhangban.”

3

A 2017. év szokványos feladatai közül ki kell emelni a Bledben (Szlovénia) október 11én és 12-én megtartásra kerülő 61. EOQ Kongresszus, valamint az október 13-i 2. IAQ
Minőségügyi
Világfórum
remélhetően
sikeres
megrendezésében
való
közreműködésünket. A rendezvények fő témája napjaink információs forradalmának
hatása a minőségügyre.

5. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése
Dr. Szigeti Tamás, az EOQ MNB Felügyelő Bizottságának elnöke a jelentésében
kiemelte: az Egyesület 2016-ban is a törvényeknek és az etikai előírásoknak megfelelően
működött, negatív észrevétel nincs. Az ötmilliós veszteség elsősorban annak
tulajdonítható, hogy az emberek nem jönnek el a tanfolyamokra és más rendezvényekre;
a jövőben tehát sokkal nagyobb hatékonysággal kell törekedni a szaktudás átadására!

6. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
Dr. Boross Ferenc bejelentette, hogy a Közgyűlésen 83 EOQ MNB tag és 9 vendég jelent
meg, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy az ismételten összehívott Közgyűlés a
résztvevő tagok számától függetlenül érvényesnek számít.

7. Hozzászólások és vita a beszámolókról és a jelentésekről
Hozzászólás vagy egyéb észrevétel nem volt.

8. Szavazás a beszámolók és a jelentések elfogadásáról
03/2017. (V.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül −
elfogadta Dr. Molnár Pál elnöki beszámolóját a 2016. évben végzett munkáról.
04/2017. (V.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül −
elfogadta a 2016. év összefoglaló elszámolását.
05/2017. (V.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül −
elfogadta a 2016. évi közhasznúsági jelentést.
06/2017. (V.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül −
elfogadta a 2017. évi költségvetést.
07/2017. (V.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés ellenszavazat és külön észrevétel nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadta a Felügyelő Bizottság elnökének jelentését.

9. EOQ MNB kitüntetések, elismerő oklevelek és Emléklapok átadása
A Közgyűlésén átadott kitüntetések, elismerések 2. mellékletben találhatók.
A kitüntetések ünnepélyes átadását követően Dr. Molnár Pál felolvasta George
Georgiades, az EOQ elnöke, illetve Dr. Eric Janssens, az EOQ főigazgatója által 2017
márciusában küldött szívélyes hangú üdvözlő levelet, amelyben az EOQ vezetői
gratulálnak Egyesületünk alapításának 45. évfordulója alkalmából (3. melléklet).
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