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JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 2018. évi Közgyűléséről
Időpont:
Hely:
Résztvevők:

2018. április 25. csütörtök, 15:3017:30
Lugas étterem
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 77.
A mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

Mivel az eredetileg meghirdetett időpontban, 2018. április 18-án az EOQ MNB
Egyesület megjelent tagjainak létszáma a kezdés időpontjában nem érte el az 50% + 1
főt, az Elnökség április 25-én 15:30 órára ismételten összehívta a Közgyűlést, amely a
résztvevő tagok számától függetlenül már érvényesnek számított.

1. Megnyitó
Dr. Molnár Pál elnök röviden üdvözölte a megjelenteket, külön köszöntve a résztvevők
között Ramháb Máriát, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökét.

2. A napirend elfogadása
01/2018. (IV.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat és a közgyűlés tisztviselőit a
jelenlevők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
A Közgyűlés megválasztott tisztviselői:
Levezető elnök:
Dr. Molnár Pál
Jegyzőkönyv-vezető:
Várkonyi Gábor
Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Dr. Boross Ferenc és Dr. Szigeti Tamás
Mandátumvizsgáló Bizottság: Dr. Boross Ferenc elnök és Molnár Ingrid tag
Jelölő Bizottság:
Mikó György elnök;
Dr. Anwar Mustafa, Dr. Kosaras Csaba és
Nándorfi Gyuláné Dr. tagok

3. Beszámoló az EOQ MNB Egyesület 2017. évben
tevékenységéről és a 2018. évre tervezett feladatokról

végzett

Az elmúlt esztendő kiemelt eseményeit az elnök a következőkben foglalta össze:
 Dr. Molnár Pált 2017. május 3-án Charlotte-ban (Egyesült Államok) megtartott IAQ
Közgyűlésen a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) Igazgató Tanácsának
elnökévé – amely egyben az IAQ legmagasabb tisztsége – választották a 2018-2020
közötti hároméves periódusra.
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Az EOQ MNB Egyesület 45 éves jubileumi Közgyűlésén (2017. május 25.) – néhány
kiemelt külföldi vendég mellett – közel 100 hazai résztvevőt üdvözölhettünk.
Az IAQ II. Minőségügyi Világfórumának megszervezése Bledben (Szlovénia) az
EOQ MNB által, amelyet követő IAQ Közgyűlésen Kovács József, a Herendi
Porcelánmanufaktúra nyugalmazott vezérigazgatója a Nemzetközi Minőségügyi
Akadémia „Marcos Bertin Medal” kitüntetését vette át. A Közgyűlésen és a
díjátadáson jelen volt Lepsényi István, az NGM államtitkára, az IAQ tagja és Rózsa
András, a Herendi Porcelánmanufaktúra korábbi minőségügyi igazgatója, az ISO
9000 Fórum elnöke. Dr. Molnár Pál köszönetét fejezte ki Dr. Boross Ferencnek,
hogy az elhangzott előadások anyagát és diáit rövid időn belül, jól strukturált módon
mindenki számára elérhetővé tette a honlapunkon. Egyes előadások magyarra
fordított szövegének leközlése a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban
megkezdődött.
Sikeresen lezajlott a „Minőség-Innováció 2017” nemzeti díjátadó konferencia
Budapesten (2017. november 7.), mintegy 70 hazai résztvevővel.
A „XIV. Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban 2017” című szakmai konferencia
Szegeden (2017. november 21.) több mint 100 hazai és néhány külföldi résztvevőt
vonzott.
Az EOQ MNB taglétszáma – egyéni és jogi tagok egyaránt – az elmúlt évekhez csak
képest kisebb mértékben csökkent.
A szakember regisztráció keretében az elmúlt év során összesen 88 új, illetve
megújított EOQ MNB tanúsítványt adtunk ki, ami némileg kevesebb, mint 2016-ban
volt. A jelentkezők alacsony száma miatt több tanfolyam elmaradt, de a megtartottak
is – a szintentartó tanfolyamok kivételével – veszteségesek voltak.
Igen sikeresnek bizonyult a Szakbizottságok számának 12-re csökkentése 2016-ban
az átgondolt összevonások eredményeképpen. A Szakbizottságok mindegyike –
különböző módon és intenzitással – jó vagy kiváló szinten teljesített. Különösen
sikeresnek nevezhető a több Szakbizottság közös gondozásában megszervezett
„Pódiumbeszélgetések a Minőségről” sorozat, melynek keretében – a közhasznúság
jegyében – 16 térítésmentes rendezvény megtartására került sor. Az Informatikai
Szakbizottság – társszervezetekkel együttműködve – 18 térítésmentes ülést tartott.
A „Minőség és Megbízhatóság” 4 száma összesen 444 oldalon jelent meg. Sikerült
újabb 1 millió forintot lefaragni a minden évben fellépő jelentős éves veszteségből.
Minden erőfeszítés ellenére kevés a magyarországi szerzőtől beküldött cikk, de
rengeteg nemzetközi publikáció áll rendelkezésünkre magyar nyelvű fordításban. A
Magyar Tudományos Akadémia Gazdaságtudományi Osztálya önértékelést kért; nagy
előrelépést jelentene, ha az MM az MTA által is elismert folyóirattá válna.
Bevált a réginél sokkal jobban áttekinthető új honlapunk, melynek népszerűségét jól
mutatja a látogatók és a havonta letöltött lapok számának, valamint a letöltött átlagos
adatmennyiségnek a növekedése.

Pénzügyi vonalon a 2017. évi elszámolás bevétele jelentős elmaradás mutat, bár a
Nemzetgazdasági Minisztériumtól a 2 millió forint támogatást megkaptuk az EOQ
tagsági díj befizetésére, és bledi rendezvény is 2,3 mFt bevételt hozott. Ugyanakkor a
rendezvények, a tanfolyamok és a projektek nem hozták a tervezett bevételt. A
beszerzéseket vissza kellett fogni annak ellenére, hogy a számítógépparkunk már igen
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elavult. Az útiköltségek megtakarítása érdekében Dr. Molnár Pál lemondott számos
nemzetközi rendezvényen való részvételről, és 2018. január 1-től – átmenetileg – nem
veszi fel a korábban megszavazott 500 000,- Ft/hó javadalmazását, hanem minimálbért
vesz fel. Az éves veszteséget így is csak 2,8 millió forintra sikerült leszorítani.
A 2017. évi Közhasznúsági jelentés szerint az erőforrás-ellátottság, illetve a társadalmi
támogatottság összesen 6 mutatója közül a következő kettőt nem teljesítettük (ami
azonban magasan megfelel a közhasznúsági státusz fenntarthatósági kritériumainak,
lásd: 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.] 32. §):
 A 2 előző lezárt üzleti év egybeszámított adózott eredménye ne legyen negatív.
 Az 1% SZJA felajánlások összege érje el az összes bevétel 2%-át.
Összességében a Audit-Mix Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. független
könyvvizsgálója igen jó véleményt adott az EOQ MNB Közhasznú Egyesület vagyoni és
pénzügyi helyzetéről, amelynek összefoglalója bemutatásra került.

Az EOQ MNB 2018. évi főbb feladatai:
1. A jogi és egyéni tagság stabilizálása, további támogató tagok megnyerése.
2. 10 központi, illetve részvételi díjas rendezvény rendezői vagy társrendezői
feladatainak ellátása.
3. Legalább 50 szakbizottsági rendezvény lebonyolítása.
4. A tervezett továbbképző tanfolyamok többségének színvonalas megtartása és néhány
– a működésfejlesztést segítő – kisrendezvény szervezése.
5. A 2018. évi költségvetés főbb mutatóinak teljesítése.
6. A közhasznúsági státusz megtartása.
Nagy elismerést jelentene, ha a az EOQ MNB Egyesület által szerkesztett és kiadott
„Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat 2018-ban a Magyar Tudományos Akadémia
által elfogadott lappá válna. Ennek előkészítéséhez az MTA Gazdaságtudományi
Osztálya önértékelést kért tőlünk; további feltétel az erős szervezeti háttér megléte és az,
hogy a szerzők legalább 30%-a külföldi legyen (az elmúlt 3 évben ez 60% volt). Az
esetleges elfogadáshoz szükségessé válhat a szerkesztőbizottság összetételének
felülvizsgálata.
A 2018. évre vonatkozóan van egy 7. pont is, egy B variáció, ami jelentős
változtatásokhoz vezethet a működésben, amennyiben továbbra is erősen veszteségesek
leszünk. Arra mindenképpen számíthatunk, hogy a jövőben még nehezebb körülmények
között tudjuk csak folytatni tevékenységünket.
Dr. Molnár Pál bejezésül külön köszönetet mondott a támogató tagsági díjat fizető
cégeknek, valamint valamennyi tisztségviselőnek és tagnak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy a 2017. év szakmailag kiemelten sikeresnek minősíthető és a közeli jövőben
valószínűleg megismételhetetlen eredményeket, valamint nemzetközi és hazai
elismeréseket mutatott fel.

4. A 2018. évi költségvetés előterjesztése
Dr. Molnár Pál tételesen ismertette a 2018. évi költségvetés tervezetét, amely jelentősen
alacsonyabb bevételekkel számol. Biztató jel viszont, hogy a tagdíjból származó
bevételek már a Közgyűlés előtti időpontban felülmúlták az előirányzatot.

3

5. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése
Dr. Szigeti Tamás, az EOQ MNB Felügyelő Bizottságának elnöke a jelentésében
kiemelte: az EOQ MNB Egyesület pénzügyi helyzete tiszta és átlátható, amint azt a
könyvvizsgálói jelentés megállapítja. Biztató jel, hogy a kormányzat ismét rendelkezésre
bocsátotta a 2 millió forintot az EOQ tagsági díj befizetésére. Kiemelte és elismerte,
hogy az EOQ MNB Egyesület tevékenységének alapvető jellemzője a közérdekű
felelősségvállalás (CSR) az egész nemzetgazdaság javára.

6. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
Dr. Boross Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy az ismételten összehívott Közgyűlés a
résztvevő tagok számától függetlenül érvényesnek számít. A Közgyűlésen 43 fő vesz részt.

7. Hozzászólások és
költségvetésről

vita

a

beszámolókról,

a

jelentésekről

és

a

Horváth János jelezte, hogy az Építésügyi Szakbizottság is közreműködő
Pódiumbeszélgetések sorozatban, amit az Évkönyvben is figyelembe kellene venni.

a

Macher Endréné felvetette az online képzések lehetőségét, valamint a vállalati
nagyságtól függő tagdíjfizetés bevezetését.
Dr. Molnár Pál válaszában utalt rá, hogy az online tanfolyamok megszervezéséhez jóval
nagyobb kapacitásra lenne szükség, de az EOQ szabályok szerint kiadott tanúsítványhoz
szükséges tanfolyamokat most még külföldön sem tartják online formában. A vállalati
mérettől függő tagdíjak gondolatával az Elnökség a 2019. évre való felkészülés során
foglalkozni fog.
Ramháb Mária továbbra is segíti a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat
propagálását. Hozzászólásában jelezte, hogy közreműködésének eredményeképpen az
utóbbi napokban már 4 további megyei könyvtár rendelte meg a folyóiratot, ami iránt
egyre nő az érdeklődés. Ugyanakkor nem ért egyet a differenciált tagdíjemeléssel
Dr. Szenes Katalin sem ért egyet a tagdíjemelés gondolatával, inkább a részletfizetést és
az önkéntes szponzorálást, adakozást szorgalmazza.
Dr. Molnár Pál ismételten ígéretet tett a kérdés napirendre tűzésére, bár ő személy
szerint a differenciált tagdíj helyett a támogató tagsági díjat fizetők körének bővítését
tartja ebben az évben követendőnek.

8. Szavazás a beszámolóról, a jelentésekről, a közhasznúsági jelentésről
és a költségvetésről
02/2018. (IV.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag  tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül 
elfogadta Dr. Molnár Pál elnöki beszámolóját a 2017. évben végzett munkáról.
03/2018. (IV.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag  tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül 
elfogadta a Felügyelő Bizottság elnökének jelentését.
04/2018. (IV.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag  tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül 
elfogadta a 2017. év összefoglaló elszámolását.
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05/2018. (IV.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag  tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül 
elfogadta a 2017. évi közhasznúsági jelentést.
06/2018. (V.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag  tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül 
elfogadta a 2018. évi költségvetést.

9. Előterjesztés EOQ MNB egyesületi tisztségviselők megválasztására
Mikó György, a Jelölő Bizottság elnöke röviden kifejtette, hogy visszalépés miatt
indokolt a választmányi tagok létszámának kiegészítése egy fővel.
07/2018. (IV.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a jelenlevők
nyílt szavazással szavazhassanak az előterjesztett személyi javaslatról.
A Jelölő Bizottság személyi javaslata: Kurucz Mihály István, a HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. repülésbiztonságért és a minőségirányítási rendszer
működéséért felelős osztályának vezetője.
A jelöltet távollétében Dr. Selymes Péter, a HungaroControl Zrt. minőségügyi
munkatársa mutatta be.
08/2018. (IV.25.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadta Kurucz Mihály István megválasztását az
EOQ MNB Egyesület Választmányába.

10. Kitüntetések átadása
A Közgyűlés kiemelkedő eseményeként a 2018. évi kitüntetéseket Dr. Molnár Pál adta
át, miután Várkonyi Gábor felolvasta a kitüntetésre kerülő személyek bemutató életrajzát
az „EOQ MNB Életmű Díj” indoklásaként. Ezt – az egész életutat – elismerő
legmagasabb EOQ MNB kitüntetést eddig csak Dr. Sütő Kálmán, az EOQ MNB korábbi
elnöke kapta meg. A jelen díjazottjai 80. születésnapjuk alkalmából teljes – elsősorban a
minőségügy területén és az EOQ MNB Egyesület javára végzett – kiemelkedő
tevékenységükért vehették át az oklevelet és a herendi ajándéktárgyat.
„EOQ MNB Életmű Díj”:

Mikó György
Dr. Veress Gábor

Ebben az évben az EOQ MNB Elnöksége döntésének értelmében az „EOQ MNB Örökös
Tagja” kitüntetés átadására nem került sor.
„EOQ MNB Egyesület Elismert Tagja”: Dr. Tóthné Dr. Veinperl Ilona
EOQ MNB „Minőségért 2018”:

Erőss Erzsébet
Dr. Kemény Sándor
Kristófik Arnold
Sinka Miklósné
Dr. Szigeti Tamás

Végezetül néhány „45 éves Jubileumi Emléklap” utólagos átadására került sor.
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11. Elnöki zárszó
Dr. Molnár Pál megköszönve a részvételt a Közgyűlésen azt hangsúlyozta, hogy az EOQ
MNB Egyesület tagjaiként nagyon elkötelezettek vagyunk a minőség ügye iránt. Jól
ismerjük a minőség szerepét mindannyiunk életének jobbá tételében. Dr. Veress Gábor
munkásságára utalva ismételten kiemelte a minőség és az etika összekapcsolódásának
fontosságát. Ismételten megállapította, hogy 2017-ben rendkívül sikeres évet zártunk, de
a jövőben – különböző okok miatt – sajnos nem remélhetünk hasonló eredményeket. A
számos korábbi Magyarországon megrendezett nemzetközi minőségügyi rendezvény
miatt más országok és régiók fognak prioritást élvezni a helyszínek kiválasztásánál.
Ezért még intenzívebben és hatékonyabban kell törekednünk a korszerű külföldi
tapasztalatok közvetítésére, hogy az eddigieknél nagyobb érdeklődést váltsunk ki a
kormány, a vállalatok, az intézmények és az emberek részéről. Nagyon nehéz idők elé
nézünk, ha az ország vezetői továbbra sem ismerik fel a minőség fontosságát a
versenyképesség növelése, az életminőség javítása terén. Közhasznú szervezetként
kíséreljük ehhez megteremteni a támogató közhangulatot, hogy a minőség ügye mindenki
számára egyre fontosabb legyen.
Végezetül megköszönve az eddigi munkát, kérte minden tisztségviselő és tag aktív
közreműködését, segítségét, támogatását az előttünk álló feladatok megoldásához, majd
jó egészséget és sok sikert kívánt a továbbiakhoz.
Budapest, 2018. április 27.

Készítette:

Várkonyi Gábor
ügyvezető titkár

Hitelesítette:

Dr. Boross Ferenc

Dr. Szigeti Tamás

ügyvezető elnök

a Felügyelő Bizottság elnöke

Melléklet: 1. Jelenléti ív
2. Az elnöki beszámoló diái elérhetők a következő címen:
http://eoq.hu/2018/közgy180425.pdf
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