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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
a z  E O Q  M N B  V á l a s z t m á n y á n a k  k i b ő v í t e t t  ü l é s é r ő l  

Időpont:  2004. december 15.,  15.00−16.30  
Hely: Szántó Piroska, Vas István Emléklakás 
 (Budapest,  I .  Várkert rakpart 17.) 
Résztvevők: Jelenléti  ív szerint (1. melléklet) 

1. Beszámoló az EOQ vezető  testületeinek moszkvai ülésébő l  adódó feladatokról  

A jelenlevők köszöntése után Dr. Molnár Pál  elnök külön köszönetet mondott Sütő  
Kálmán  t iszteletbeli  elnöknek az ülésnek és az azt követő  fogadásnak helyet 
biztosító rendkívül szép környezet biztosításáért.  Külön üdvözölte Gabriel Győző t ,  
a „Minőség és Megbízhatóság” főszerkesztő jét  is,  miután felépült hosszú és súlyos 
betegségébő l .  

A továbbiakban Dr. Molnár Pál  emlékeztetett  arra,  hogy az Európai Minőségügyi 
Szervezet anyagilag nem áll  jól;  ezért −  hosszas vita után −  5%-al emelkedett  a 
nemzeti FMO-k (teljes jogú tagszervezetek) tagsági díja,  de többet kell  fizetni az 
EOQ oklevelek után is.  Az EFQM ellenállásán megbuktak a két szervezet 
közeledését és szakmai együttműködését célzó törekvések. A Francia Egyetemi 
Szövetség ugyanakkor örömmel adott hangot együttműködési szándékának, pl.  a 
tanfolyamok akkreditálása és a kreditpontos rendszer kidolgozása terén.  

A vezető  testületek moszkvai ülésén elfogadták a holland és a norvég új FMO-t, 
ugyanakkor felvették tagként a magyar Minőségfejlesztési Központot.  Ez utóbbihoz 
azonban az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság nem járul hozzá: a 2004. november 30-i 
Vezetőségi ülésen a jelenlevők 7 „igen” szavazat és 2 tartózkodás mellett  úgy 
döntöttek, hogy korábbi állásfoglalásuknak megfelelően továbbra sem támogatják a 
MIK EOQ-tagságát.  Ennek legfőbb oka az együttműködési hajlandóság teljes 
hiánya.  

2. Tájékoztató az EOQ szakember-regisztrációjának nemzetközi és hazai 
helyzetérő l  

A kiadott összes EOQ-oklevelek száma megközelíti  a 45 ezret.  Magyarországon 
eddig összesen közel 1100 oklevelet adtunk ki s ezzel változatlanul a nyolcadik 
helyen állunk az EOQ elfogadott tagszervezetei között.  Mikó György  vállalta a 
Debreceni és a Veszprémi Egyetem megfelelő  tanfolyamának akkreditálásra való 
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előkészítését.  Gondot jelent,  hogy míg Európában a minőségügyi auditorok száma 
már túllépte a minőségügyi rendszermenedzserek számát, addig nálunk ez az arány 
még fordított;  ezen a téren tehát további erőfeszítéseket kell  tennünk. Ugyancsak 
erősítenünk kell  az akkreditált  tanfolyamainkon történő  vizsgáztatás felügyeletét.  
Az EOQ továbbra is nemzeti hatáskörben működteti  a szintentartás,  i l letve a 
hosszabbítás (a jövőben feltehetően) kreditpontos rendszerének kidolgozását.  A 
kreditpontos rendszer bevezetése esetlegesen lehetővé tehetné a jelenleg kétnapos 
szintentartó tanfolyamunk egyetlen napra redukálását.  
Nagy sikerként könyvelhető  el ,  hogy az EOQ mindössze 6−8 hónap alatt  elfogadta a 
magyar kidolgozású Élelmiszer-biztonsági auditor és Élelmiszer-biztonsági 
rendszermenedzser oklevél kiadásához szükséges követelményrendszert.  Mivel több 
ország (Franciaország, Ausztria,  Ukrajna és Horvátország) tagszervezete kifejezte 
érdekeltségét a téma iránt,  már a tananyagot is várják tő lünk angol nyelven is.  
Végezetül Dr. Molnár Pál  köszönetet mondott a Szakember-tanúsítási Bizottság jó 
munkájáért.   

3. A szakbizottsági választások helyzete 
Dr. Molnár Pál  elnök úgy vélekedett,  hogy a szakbizottságok jelenlegi száma (18) 
és a lefedett  témakörök alapvetően megfelelnek az elvárásoknak, tehát nincs 
szükség bővítésre vagy összevonásra. A 2004. november 30-i ülésen a Vezetőség 
egyhangúlag  úgy döntött ,  hogy az „EFQM és Szakértő i  Szakbizottság” neve 
„Önértékelési és TQM Szakbizottságra” változik. 

A szakbizottsági választások alapvetően rendben haladnak, és csak kisebb csúszások 
léptek fel.  Egyedül a Gépjármű  Szakbizottság tisztségviselő inek megválasztásában 
mutatkoznak bizonytalanságok, úgy hogy 2005-ben sor kerülhet e szakbizottság 
működésének felfüggesztésére. Ezen kívül más szakbizottságnál is sor kerülhet 
kiegészítő  vállasztásokra, esetleg a tisztségviselő i  jelölések megváltoztatására. 

A szakbizottsági munka változatosabbá tétele érdekében tervezzük egy 
szakbizottsági rovat indítását a „Minőség és Megbízhatóság” című  szakfolyóiratban, 
ahol az olvasók rendszeres beszámolókat találnak majd a szakbizottságok 
tevékenységérő l .  Szorgalmazzuk továbbá 1-2 évente a részvételi  díjas,  nagyobb 
szabású rendezvények előkészítését és megszervezését,  amihez a Központi Titkárság 
minden segítséget megad. 

4. Az EOQ MNB 2005. évi központi rendezvényeinek előkészítése 

A 2004. november 30-i ülésén a Vezetőség a következő  központi rendezvények 
jegyzékét fogadta el 2005-re, amely még módosúlhat:  

01.18−21. Szolgáltató cégek belső  auditorképzése, Hévíz 
03. 07−08. 1. Szintentartó tanfolyam 

03.10. Választmányi ülés 
03.21−23. Általános minőségügyi tanfolyam 

03.30. Küldöttközgyű lés  
04.18−20. Gabriel Pall  szemináriumai BSC, FMEA és teammunka témakörben 

05.12. „Az élelmiszerszabályozás időszerű  kérdései” konferencia  
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05.31. Beszámoló az EOQ 49. Kongresszusáról 
06.06−10. EOQ Élelmiszer-biztonsági rendszermenedzser tanfolyam (magyar 

és/vagy angolnyelven) 
szept.  XII.  ISO 9000 Konferencia 

09.05−06. 2. Szintentartó tanfolyam 
10.06. „Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban”, Szeged 

10.11−13. Általános minőségügyi tanfolyam 
10.17−19. Gabriel Pall  Hat Szigma championképző  tanfolyama 
11.07−09. XIV. Magyar Minőséghét 
11.21−24. EOQ Élelmiszer-biztonsági auditor tanfolyam 

12.15. Választmányi ülés 

Gálosfai Jenő  javasolja,  hogy kerüljön be az éves programba a 2005. április 11-én 
és 12-én Hévízen megrendezésre kerülő  „8. Építésügyi Konferencia: Építés,  
minőség, ellenőrzés” is.  A technikai szervezést ugyan a Magyar Minőség Társaság 
titkársága bonyolítja,  de a szakmai rész megszervezését az EOQ MNB Építésügyi 
Szakbizottság végzi.  2005. őszén elképzelhető  még egy hasonló témájú rendezvény 
az EOQ MNB és az MMT közös szervezésében. Támogatja a Magyar Minőséghét 
felváltva történő  szervezését is.  

5. Egyebek 

• Az EOQ MNB helyiségei fölötti  lakást felajánlották megvásárlásra. A 
Vezetőség ügydöntő  szavazással −  ellenszavazat és tartózkodás nélkül −  45 
millió forint összeghatárig felhatalmazta Dr. Molnár Pál  elnököt a 
lakásvásárlással kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. 

11/2004 (XII.15.) VAH sz. határozat: 
A Választmány 23 „igen” szavazat és 3 tartózkodás mellett  −  a Vezetőség vonatkozó 
határozatának megerősítésével −  felhatalmazta az elnököt a lakásvásárlással 
kapcsolatos tárgyalások folytatására 45 millió forint felső  összeghatárig. 

• Kormányzati támogatás hiányában nem tudunk részt venni az EPSI Európai 
Vevő i  Elégedettségi Index munkájában. 

• Idén Meleg Editet  (minőségbiztosítási osztályvezető ,  M-real Petőfi  Nyomda 
Kft. ,  Kecskemét) jelöltük az „Év Minőségügyi Menedzsere” címre és 
pályázati  anyagát határidőre megküldtük az EOQ Fő t i tkárságának. Tavalyi 
jelöltünk, Csomor Miklósné  bejutott  az első  három közé. 

• A következőkben Dr. Tar József  röviden ismertette az ISO 9000 Fórum 10 
éves tevékenységét,  köszönetet mondva az EOQ MNB-nek az alapításban való 
közreműködésért és az azóta kapott támogatásokért (pl.  publikálási lehetőség 
a „Minőség és Megbízhatóság”-ban). Bemutatta „Az ember a középpontban” 
című  új kiadványukat is.  

Budapest,  2005. január 11. 

Készítette: Várkonyi Gábor Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál 
 ügyvezető  t i tkár  elnök  


