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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:  2007. december 18. 15.00−17.00  
Hely: Hotel Budapest,  I .  emelet,  Üveg-terem 
 1026 Budapest,  Szilágyi Erzsébet fasor 47. 
Résztvevők: Jelenléti  ív szerint (1. melléklet) 

Az ülés megkezdése elő t t  Dr. Molnár Pál  elnök röviden üdvözölte a 
karácsony elő t t i  ünnepi választmányi ülés résztvevő i t .  Az előzetesen 
kiküldött napirenddel kapcsolatban észrevétel vagy javaslat nem hangzott el .  

1. Beszámoló az EOQ vezető  testületeinek ülésérő l  
A tagság soraiból érkezett  korábbi kérések alapján Dr. Molnár Pál  elnök 
rövid visszatekintést adott a 2007. májusában Prágában megtartott  51. EOQ 
Kongresszusról.  A 2007. májusában Prágában megtartott  51. EOQ 
Kongresszuson 383 szakember vett  részt 53 országból.  Magyarországról 
összesen 6 résztvevő  jelentkezett  be, 2 előadó és 1 szekcióelnök. Összesen 
103 előadás hangzott el  31 országból.  23 szponzoráló és 16 kiállí tó nyújtott  
támogatást,  ami összességében gyakorlatilag nullszaldóhoz vezetett .  
Szakmailag külön kiemelést érdemel az EOQ Minőségügyi rendszermenedzse-
rek 1. Konferenciája,  ahol a 70 résztvevő  kiváló előadásokat hallgatott  meg 
és szinvonalas vitát folytatott  egymással.  
Az Európai Minőségügyi Szervezet Végrehajtó Bizottsága 26 igen ambiciózus 
célt  tűzött maga elé 2008-ra, így többek között:  

• az EOQ üzleti  orientációjának erősítése, 
• legalább 4 új EOQ tag megnyerése, 
• az eddigi 12 EOQ Registered Company számának felfejlesztése 100-ra, 
• a minőségügyi szervezeteknek a Minőségügyi Világkongresszus keretén 

belül megrendezésre kerülő  2.  világtalálkozójának lebonyolí tása 
(Houston,  2008.  május 8−9.) .  

Fennáll annak a veszélye, hogy az igen jelentős célkitűzések és a szervezeti  
koncentráció eredményeképpen az EOQ túlzottan business orientációjú 
szervezetté válik. 
Jelentős változások történtek az EOQ vezetésében: Bertrand Jouslin de Noray 
fő t i tkárt nyugdíjazták és Viktor Seitscheket,  a Quality Austria 
vezérigazgatóját −  tartózkodás és ellenszavazat mellett  −  megválasztották az 
EOQ átmeneti fő t i tkárának. Az EOQ központja továbbra is marad 
Brüsszelben, de a "hadműveleti  iroda" Bécsbe kerül át.  A Közgyű lés -  szintén 
nem egyhangúlag - megválasztotta az új Végrehajtó Bizottságot,  EOQ elnök 
Viktor Seitschek lett .  Kivált  a testületbő l  Jan Hnátek, Wolfgang Kaerkes 
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visszavonul nemzeti szintre,  Salvador Olivas pedig nyugdíjba megy. Az 
Alapszabály is megváltozott:  eszerint az elnököt és a többi vezető  
t isztségviselő t  a korábbi 2 év helyett  3 évre lehet megválasztani,  akik kétszer 
egymás után is betölthetik funkciójukat.  
Az 52. EOQ Kongresszus Bécsben, 2008. június 4−6. között kerül 
megrendezésre, fő  témája a vezetéstudományhoz kapcsolódik. A részvételi  díj  
rendkívül magas: 1140−1500€. Az EOQ MNB honlapja már össze van 
kapcsolva a Kongresszus honlapjával.  Az 53. EOQ Kongresszus színhelye 
2009-ben Dubrovnik lesz: 800 résztvevőre számítanak, részvételi  díj:  800€. 
2010-ben valószínű leg Kijev, 2011-ben pedig az Azori-szigetek lehet a 
helyszín. Dr. Molnár Pált  felkérték a 2009. évi EOQ Kongresszus Szervező  
Bizottságának tagjává. 
Bosznia−Hercegovina és Grúzia az EOQ új teljes jogú tagszervezete lett .  
Kazahsztán és Üzbegisztán részérő l  az EOQ társulási kérést kapott.   
A továbbiakban Dr. Molnár Pál röviden szólt  a vendéglátó Portugál 
Minőségügyi Szervezet egyre bővülő  tevékenységérő l  kiemelve, hogy a 
kormánytól jelentős pénzügyi támogatást kapnak céljaik (pl.  új székház 
építése) megvalósításához. Saját önértékeléses rendszerüket évrő l-évre egyre 
szélesebb körben alkalmazzák. 

2.  Tájékoztató az EOQ szakember-regisztrációjának hazai helyzetérő l  
Eddig a 18 meghatalmazott nemzeti tagszervezet összesen 55 320 EOQ 
oklevelet adott ki.  Az elmúlt év folyamán az EOQ MNB a nyolcadik helyrő l  a 
hetedikre lépett  elő ,  megelőzve Olaszországot.  
A szakképzési hozzájárulás cégek általi  visszaszerezhetősége érdekében −  az 
új Felnő t tképzési Törvény alapján −  akkreditáltatjuk képzésünket; a 
szervezet- és intézmény akkreditáció 2007. december 12-én két szakértő  
részvételével lezajlott .  Csak két kisebb észrevételt  tettek: a tanulmányi 
szerződések kibővítése mellett  naplószerűen kell  vezetni az előadások 
megtartását.  Az Akkreditációs Bizottság ülése 2008. január elején lesz, 
amikor várhatóan döntéshozatalra kerül sor.  
Dr. Molnár Pál  köszönetet mondott Kiss Eszternek és Varga Sándornénak az 
akkreditálás előkészítése során végzett  kiváló munkájukért.   

3. Az EOQ MNB 2008. évre tervezett tanfolyamai 
2008-ra 13 tanfolyamot és 3 nyílt  vizsganapot terveztünk be és tettük fel a 
honlapra. A tanfolyamok jegyzéke megjelent a Minőség és Megbízhatóság 
hátsó borítóján is .Elég jelentkező  van a szintentartó tanfolyamokra, a 
többinél viszont nagy erőfeszítéseket kell  tenni a tanfolyamok elindításához 
szükséges létszám elérése érdekében. Az okleveles tanfolyamokon túlmenően 
egyéb tanfolyamok is szóba jöhetnek: Gabriel Pall  a Budapesti  Corvinus 
Egyetemmel való együttműködés keretében jönne Magyarországra, Lakat 
Károly  pedig a Hat Szigmáról tervez egy továbbképzési programot indítani.  

4. Az EOQ MNB 2008. évi központi rendezvényei 
Összesen 17 központi rendezvény szerepel az előzetes éves tervben a 
következő  fő  témákkal: Felkészítés a Magyar Agrárgazdasági Minőségdíjra és 
a Magyar Közigazgatási Minőségdíjra,  a 2 területen Győztesek Konferenciája 
stb. Az Élelmiszer Minőségellenőrzés XVI: Tudományos Konferenciája 
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Veszprém megyében kerül megrendezésre, amennyiben az anyagi hátteret 
sikerül megteremteni.  
Az EOQ MNB társrendezőként működik közre a Magyar Minőség Hét és az 
ISO 9000 Fórum Nemzeti Konferenciája megszervezésében. 
Pallóné Dr. Kísérdi Imola  részletesen ismertette a Budapesten 2009. június 
20−23. között megrendezésre kerülő  IAMA Agrárgazdasági Világfórum és 
Tudományos Szimpózium (esetleg esetkonferencia is) előkészületeit .  A 
vezetők, tudósok és döntéshozók fórumának tekinthető  rendezvény célja a 
globális élelmiszerláncokban való stratégiai gondolkodás serkentése. 
Mottóját magyar kezdeményezésre fogadták el:  "Globális kihívások, 
regionális válaszok". Az FVM vezetése szakmailag és anyagilag is támogatja 
az előkészítést és a szervezést (2. melléklet).  
Az elhangzottakat Dr. Molnár Pál  azzal egészítette ki,  hogy az 1990-ben 
megalakult IAMA tulajdonképpen az EOQ Élelmiszer Szekciója utódjának 
tekinthető ,  bár máris sokkal erősebbek az anyaszervezetnél.  A 2009. évi 
rendezvény nemzeti főszponzora az OTP, és még további 4 szponzorunk van. 
Ennek ellenére további nemzeti és fő leg nemzetközi szponzorálásra van 
szükség a színvonalas megrendezéshez. Elvárják tő lünk a V4 országok aktív 
bevonását is,  ami igen nehéz feladat.  

5. Tájékoztató az EOQ MNB 2008. évi költségvetésérő l  
A Vezetőség megtárgyalta a 2008. évi költségvetést,  amelyrő l  a Választmány 
tájékoztatást kapott.  A vitában elhangzottak szerint célszerű  lenne a 
nullszaldóra törekedni,  de a Vezetőség még nem hozott végleges döntést a 
bevételek és a kiadások együttes alakulásáról.  

6. Tájékoztató a MAMD Klub és az MKMD Klub létrehozásáról  
Presztízsnövelő  fejlemény, hogy az EOQ MNB keretén belül két szakágazati  
minőségdíjas klub jött  létre: 

1. A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj (MAMD) Klub 2007. június 14-
én alakult meg az FVM-ben, amely az EOQ MNB Élelmiszer 
Szakbizottság keretén belül működik. 

2. A Magyar Közigazgatási Minőség Díj (MKMD) Klub 2007. november 7-
én alakult meg a Miniszterelnöki Hivatalban, amely a Közigazgatási 
Szakbizottság keretén belül működik. 

7.  Aktuális helyzetértékelés egyes Szakbizottságok tevékenységérő l  
Megoldatlan személyi problémák merültek fel a következő  
Szakbizottságoknál: 

1. Építésügyi Szakbizottság 
2. Közétkeztetési,  Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság 

Célszerű  lenne a Minőségpolitikai Szakbizottság átalakítása 
Fogyasztóvédelmi és Minőségpolitikai Szakbizottsággá, de az eddigi 
erőfeszítések még nem jártak eredménnyel.  
Sikeres rendezvényeket tartott  a Mezőgazdasági Szakbizottság és a 
Metrológiai Szakbizottság. 
Szakmailag jól alakul az együttműködés a KÖVET−INEM és a 
Környezetvédelmi Szakbizottság között.  
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8.  Egyebek 
8.1. A minőségügyi szervezeteknek a Minőségügyi Világkongresszus keretén 

belül megrendezésre kerülő  2.  Világtalálkozóján (Houston, 2008. május 
8−9.) minden meghívott ország 4 fővel vehet részt (visszajelzési 
határidő :  2008. január 31.).   

 A szervezők elvárják, hogy Magyarországról legalább 2 fő  vegyen részt  
8.2. A tagtoborzás és a partnerlistáink kiegészítése folyik Marton Ildikó 

koordinálásával,  amelyben a tisztségviselők aktív közreműködése 
kívánatos. 

8.3. Tarr Judit írásban lemondott a minőségügyi szervezetekben viselt  
t isztségeirő l .  

8.4. A Vezetőség javasolja,  hogy a tagsági díj  2008-ban ne változzék azzal a 
kiegészítéssel,  hogy az egészségügyi és az oktatási intézmények −  
tekintettel nehéz anyagi helyzetükre −  kevesebb emberrel és tagdíjjal 
vehessenek részt az EOQ MNB munkájában. 

7/2007 (XII.18.) VAH számú határozat: 
A Választmány egyhangúlag −  tartózkodás és ellenszavazat nélkül −  
elfogadta a Vezetőség fenti javaslatát.  

8.5. A 2008. évi választásokkal kapcsolatosan további előkészületekre van 
szükség, melynek keretén belül az elhangzott javaslatok szerint az 
egyszerűsítés jegyében elektronikus jelölési köröket célszerű  beiktatni.  

Végezetül Dr. Molnár Pál  mindenkinek megköszönte az elmúlt évben végzett  
munkáját.  Mint mondotta,  a 2007. év "nagyon nehéz, de szép év volt",  mivel 
jó együttműködést alakítottunk ki a tagsággal,  a kormányzati  szervezetekkel 
és a partnerekkel is.  A 2008. évre vonatkozóan kérte az aktivitás megőrzését,  
új tagok és partnerek megnyerését,  lehetőség szerinti  közreműködést az 
anyagi stabilitás megőrzésében és reményét fejezte ki,  hogy a Világfórum 
előkészítésével összefüggő  nagy leterheltség ellenére egy eredményes 
megújító tisztségviselő-választást sikerül majd lebonyolítani.  

Budapest,  2008. január 22. 

 

Készítette:  Várkonyi Gábor 
 ügyvezető  t i tkár 

 

 
Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál 
 elnök 
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Beszámoló az EOQ MNB Választmánya részére  
 

Az IAMA 2009-ben Budapesten tartandó  
Agrárgazdasági Világfórumának előkészítéséről 

 
Készítette: Pallóné Dr. Kisérdi Imola vezetőségi tag 

  szakmai tanácsadó, főtanácsos (FVM) 
Budapest, 2007. december 18. 

 
 

Vezetői összefoglaló 
 

Az IAMA XIX. Agrárgazdasági Világfórumára és Tudományos Szimpóziumára 2009. 
június 20-23. között Budapesten kerül sor. A konferencia magyar szervezője az 
Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága (EOQ MNB), az FVM 
támogatásával.  
 
Az IAMA rövid bemutatása 
Az IAMA a világ agrár- és élelmiszergazdasága magas szintű vezetőinek, tudósainak 
és kormányzati döntéshozóinak szakmai együttműködésén alapuló világszervezete, 
amelynek küldetése a globális élelmiszerláncokban való stratégiai gondolkodás 
serkentése. 
A szervezetet 1990-ben alapították az USA-ban. Székhelye a Texasi A&M Egyetem 
Agrárgazdasági Tanszéke. Jogi tagjai között találhatók az agrárgazdasági, 
élelmiszeripari és élelmiszerkereskedelmi világcégek, valamint az agrárgazdasággal 
kapcsolatban lévő bankok jelentős része (Academia Barilla, Carrefour, Coca-Cola, 
Danone, Monsanto, Nestlé, Pioneer, Rabobank, Royal Ahold, Syngenta, Unilever stb.), 
amelyek legtöbbjének tevékenysége Magyarországra is kiterjed; ezért magas szintű 
képviseletükre is számítunk. Nagy hangsúly fektet a szervezet az egyes országok 
kormányzatával való jó kapcsolat kialakítására. Ezt jelzi, hogy az évente 
megrendezésre kerülő Agrárgazdasági Világfórum megnyitóját általában a rendező 
ország mezőgazdasági minisztere tartja, így tervezzük ezt Magyarországon is.  
 
IAMA Budapest’2009 előkészítése 
XIX. Agrárgazdasági Világfórum, Tudományos Szimpózium és Esetkonferencia 
Mottó: ”Globális kihívások és regionális válaszok” 
Helyszín: Európa Kongresszusi Központ, Budapest 
Időpont: 2009. június 20-23. 
A 2009. évi Világfórum Budapesten való megrendezésével az IAMA célja, hogy 
tevékenységét a V-4 országokra is kiterjessze, illetve tovább tudja bővíteni hatókörét 
Kelet- és Délkelet-Európa felé. Magyarország számára a Világfórum megrendezése 
óriási lehetőség kapcsolatok kiépítésére mind üzleti, mind tudományos vonalon, 
továbbá az ország és a hazai agrárgazdaság megismertetésére, az irántunk való 
bizalom növelésére. 
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Az IAMA Világfórumon a résztvevők létszáma átlagosan 350 fő, Budapestre 100 
fővel többet várunk, mindenekelőtt a régió képviselőiből. A Fórum vezértémájául is 
azért választottuk a „Globális kihívások – Regionális válaszok” címet, hogy a közép-és 
kelet európai régióból minél több érdeklődőt tudjunk megszólítani és megnyerni a 
konferencián való részvételre. 
 
A konferencia előkészítésében résztvevő szervezetek 
V4 Szervező Bizottság (elnök: Vajda László, főosztályvezető) társelnök  
Tagjai a lengyel POHID (Élelmiszer-kereskedelmi Láncok Szövetsége), a cseh ÉFOSZ 
és a Szlovák Agrárkamara vezetője, valamint az IAMA, (Jan van Roekel) az EOQ 
MNB (Molnár Pál) és az FVM (Pallóné Dr. Kisérdi Imola) képviselői. 
 
EOQ MNB / FVM 
Már a 2002-ben Hollandiában megrendezett XII. IAMA Világfórumon felmerült az 
IAMA vezetése részéről egy budapesti helyszín gondolata. Végül a 2006. évi Buenos 
Airesi konferencián döntött úgy az IAMA vezetése, hogy a 2009. évi Világfórum 
helyszíne Budapest legyen, egyhangú szavazással elfogadva az EOQ MNB rendezésre 
benyújtott jelentkezését, amelyet az FVM vezetése is támogatott. 
A Miniszter 2006. novemberében a rendezvény előkészítésével kapcsolatos 
minisztériumi feladatok ellátásával az EU Koordinációs és Nemzetközi Főosztályt bízta 
meg. A 2007. évi "EU tagságból eredő feladatok" c. főosztályi keretünk terhére az 
Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, közhasznú társadalmi 
szervezettel 2007. évre együttműködési megállapodást kötöttünk „A XIX. 
Agrárgazdasági Világfórummal és Konferenciával kapcsolatos feladatok” tárgyában. 
Az együttműködési megállapodás célja az IAMA Világfórum előkészítésére vállalt 
szakmai feladatok megosztása a szükséges pénzügyi feltételek biztosításával. 
A „XIX. Agrárgazdasági Világfórummal és Konferenciával kapcsolatos feladatok” 
tárgyában a 2007. évre kötött együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat 
az EOQ MNB időarányosan és szakmailag megfelelően teljesítette. A rendezvény 
sikeres előkészítése érdekében a jövő évben is szükségesnek tartjuk az EOQ MNB és 
az FVM közötti együttműködés folytatását. 
 
Tanácsadó Testület (elnök: Ficsor Ádám, szakállamtitkár) 
Az IAMA 2009-es Budapesti Világfórumának sikere érdekében az FVM vezetése 
2007. januárban az agrár- és élelmiszergazdaság magas rangú képviselőiből álló 30 
tagú Tanácsadó Testületet hozott létre. A Testület tagjaivá a gazdaság olyan prominens 
szereplőit kértük fel, akik szakmai tekintélyüknél, az agrárgazdaságban és 
élelmiszeriparban betöltött súlyuknál fogva elő tudják segíteni a nagyszabású 
rendezvény sikeres előkészítését és ehhez anyagi támogatást is tudnak nyújtani. 
 
Tudományos Team (elnök: Udovecz Gábor) 
A Tanácsadó Testület alakuló ülésén döntés született arról is, hogy Tudományos Team 
alakul az IAMA Világfórumon való magyar részvétel tudományos előkészítésére. Az 
egyetemi tanárokból és kutatókból 2007. márciusában megalakult team fő feladata a 
tudományos program kialakításában való magyar részvétel, valamint a kiválasztott 
esettanulmányok bemutatásra való előkészítése. 
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Az eddigi feladatok és az elért eredmények 
Részvétel és beszámoló az IAMA Szervező Bizottság ülésén (2007. április 19-20. 
Varsó) 
Az IAMA Szervező Bizottság varsói ülésén a magyar résztvevők beszámoltak az 
addig tett hazai előkészületekről. Egyúttal kísérletet tettek arra vonatkozóan, hogy a 
V4 többi országainak képviselői az elvárásoknak megfelelően esettanulmányokkal és 
más módon aktívan kapcsolódjanak be az előkészületekbe. Az ülésről részletes 
utijelentés készült.  
 
Részvétel az IAMA Pármai Világfórumán (2007. június 23--26. Párma) 
A rendezvényen és különböző bizottsági üléseken való részvételen kívül az IAMA 
Igazgató Tanácsának ülésén Vajda László, a Szervező Bizottság elnökeként 
részletesen beszámolt a 2009. évi Világfórum előkészületeiről. Az Igazgató Tanács a 
beszámolót egyhangúlag elfogadta. Az Igazgató Tanács örömmel vette tudomásul a 
tájékoztatását arról is, hogy lehetőség lesz TAIEX forrásból a román, a bolgár és más 
kelet-európai országok, a szovjet utódállamok, illetve a balkán-térség képviselőinek 
részvételi költségeit (utazás, szállás, napidíj) részben finanszírozni. Az Igazgató 
Tanács elnöke hangsúlyozta a rendezvény szponzorálásának fontosságát és ehhez az 
üzleti élet szereplőinek megnyerését.  
Az IAMA 2007. augusztusi hírlevele már leközölte az időközben következő elnökké 
választott (President-Elect), Dr. Vajda László figyelemfelkeltő közleményét a 2009. 
évi budapesti IAMA rendezvényről. 
A Pármában megtartott Világfórumról a főosztályvezetőknek részletes írásos 
beszámolót készítettünk. 
 
A Tanácsadó Testület tevékenysége 
A testület az elmúlt időszakban 3 eredményes ülést tartott, melyekről részletes 
emlékeztetőt készítettünk. 
Az IAMA Világfórum előkészítése kapcsán a Tanácsadó Testület tagjait a magyar 
agribiznisz jövőképének a kialakításába is be kívántuk vonni annak érdekében, hogy 
2009-re tézisszerű dokumentum álljon össze Magyarország agrárgazdaságának 
jövőképéről (Mit üzenünk a magyar agrárgazdaságról az IAMA Világfórumán 2009-
ben?). A Tudományos Team bevonásával strukturált kérdőívet állítottunk össze. 
Örömmel tapasztaltuk a tagok részéről megnyilvánuló fogadókészséget ezirányú 
felkérésünkre. A 2007. október 10-én megtartott ülésen Dr. Udovecz Gábor, 
főigazgató (AKI) a beérkezett válaszok alapján. – vitaindító jelleggel – összefoglalta 
az agribiznisz jelenlegi helyzetét Magyarországon és körvonalazta a várható 
kilátásokat. A megkérdezett cégek és intézmények úgy látják, hogy a külföldi tőke 
szerepe a jövőben várhatóan tovább csökken. Ugyanakkor kiemelkedő szerepet 
szánnak a logisztikának, marketingnek és a kockázatkezelésnek. A marketing 
szerepére összességében sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, mert hatása 
végigfut a teljes termékpályán. A vita során a résztvevők egyetértettek abban, hogy 
szervezettséget növelő és a koncentrációt preferáló intézkedésekre van szükség. Az 
innovációt, a gyakorlatorientált kutatás-oktatást a jelenleginél sokkal jobban kellene 
támogatni. Az agrár- és élelmiszergazdaság együttes szemléletére van szükség. A 
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támogatásokat elsősorban a mielőbb meghatározandó kiemelt fejlesztésekre kell 
fordítani, mert megfelelő minőségű alapanyag háttér nélkül nem lesz versenyképes a 
hazai feldolgozóipar.  
 
HBS esettanulmányra jelölés  
Az IAMA Világfórumán hagyomány, hogy a rendezvény valamely szakaszában a 
Harvard Business School (HBS) irányításával készített esetpélda is bemutatásra és 
megvitatásra kerül. Pármában a világ legnagyobb tésztagyártó cégénél, az olasz 
Barillánál készített esettanulmányt mutatták be. Mary Shelman, a Harvard Business 
School Agribusiness Program igazgatója javaslatunk alapján előterjesztést készít egy 
magyar esetpélda elkészítésére, ami az egész magyar agrárágazatnak hasznos lehet 
üzleti szempontból is. A Tanácsadó Testület a következő cégekre tett javaslatot, 
amelyeket 2007. október 15-én a HBS részére megküldtünk: 

1) Árpád Agrár Zrt. (Csikai Miklós) 
2) Royal-Tokaji Borászati Zrt. (Raskó György) 
3) Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Rt. (Magyar József) 

A legfrissebb információnk szerint a HBS – jóváhagyás esetén 2008. június végére 
tervezi a helyszíni látogatást.  
 
A V4 projekt előkészületei  
Az IAMA V4 projektje keretében a cél a tudástranszfer fejlesztése Hollandia és a négy 
visegrádi ország (Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország) között az 
agrár- és élelmiszergazdaság területén. A projekt magában foglalja egy-egy 
kiválasztott értéklánc analízisét, valamint az abból levonható következtetéseket és 
javaslatokat. A projekt eredményei az IAMA 2009. évi rendezvényének keretén belül 
kerülnek bemutatásra. A Tudományos Team az előzetesen beérkezett javaslatokból 4 
értékláncot választott ki az IAMA V4 esettanulmány-projekt számára: zöldség-
gyümölcs (AKI), bioélelmiszer (Kaposvári Egyetem); baromfi (Budapesti Corvinus 
Egyetem) és hagyományos sertéshús (OHKI). A projekt főkoordinátora az InHolland 
Egyetem, amelynek delegációja november 12-13. között a projekt beindítása céljából 
Magyarországra látogatott. A projektek részbeni finanszírozására közösen pályázunk a 
Visegrádi Alapnál, mivel a V4 know-how megosztása a szomszédos régiókkal a 2008. 
évi pályázati prioritások között szerepel. 
 
IAMA Igazgató Tanács ülés (Chicago, 2007. november 18.) 
Az Igazgató Tanács ülésén kiemelt helyen szerepelt a Budapesti Világfórum 
előkészítése. Dr. Molnár Pál, EOQ MNB elnök beszámolója a Világfórum 
programtervezetéről, a V4 országok tervezett esettanulmányairól és a szponzorálás 
jelenlegi állásáról egyöntetű elismerést váltott ki. Örömmel vették tudomásul, hogy az 
OTP nemzeti főszponzorként (10 M Ft), az Auchan arany (2 M Ft); a Hungerit, a 
Törley Pezsgőpincészet és a UNILEVER ezüst szponzorként (1-1 M Ft) támogatja a 
rendezvényt. Elfogadták a párhuzamosan folyó esettanulmány-konferencia 
programjának koncepcióját, melynek fő részét – további kiegészítésekkel – a V4 
országok projektjei fogják képezni.  
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További feladatok (Cselekvési terv) 
 
1. Az IAMA Tanácsadó Testület és Tudományos Team rendszeres üléseinek 

megtartása  
A tanácsadó testületi üléseket az IAMA Szervező Bizottsági üléseihez igazodva, 
illetve a V4 projekt feladatainak ütemezéséhez igazítva tervezzük jövőre 
megtartani.  
 

2. Prágai V4 Szervező Bizottsági ülés (2007. dec. 7.)  
Az ülés fontos napirendi pontja lesz a beszámoló a budapesti rendezvény 
előkészületeiről, valamint a visegrádi országok fokozott bevonásának érdekében 
teendő lépések meghatározása. Ennek érdekében a prágai megbeszélésre 
meghívjuk a társminisztériumok kompetens képviselőit is. 

 
3. Az IAMA elnöki funkció átvétele  

Az IAMA Alapszabálya értelmében Vajda László, mint következő megválasztott 
elnök (President-Elect) felkérést kapott, hogy az elnöki funkciót a tervezettnél 
mintegy félévvel korábban, már a 2008/2009 évi időszakra vegye át, mivel Lynn 
White (USA) jelenlegi soros elnök idő előtt lemondott funkciójáról. 
 

4. Pozsonyi Szervező Bizottsági ülés (2008. március 27-28.) 
Ezen az ülésen elsősorban a V4 országok esettanulmányainak áttekintésére kerül 
sor. Az ülésen rész vesznek az IAMA vezetői is, akik az ülést követően Budapestre 
látogatnak a rendezvény helyszínére és a szállodafoglalásra vonatkozó szerződések 
aláírására.  
 

5. Az IAMA 2008. évi Világfóruma (Monterey, Kalifornia, 2008. június 14-17.) 
Montereyben az IAMA vezető testületei szakmai és pénzügyi szempontból 
részletesen meg fogják tárgyalni a 2009. évi budapesti IAMA Világfórum 
előkészítésének állását. Várhatóan itt kerül majd sor a végleges program 
elfogadására és meghirdetésére is. Ezután kezdődhet meg hivatalosan a résztvevők 
toborzása. 
 

6. HBS esettanulmányra való felkészülés 
A Harvard Business School Agribusiness igazgatójának és munkatársának 
magyarországi látogatására előreláthatólag 2008. június végén kerül sor, amelyet 
sokoldalúan elő kell készíteni. 
 

7. Krakkói Kerekasztal és Igazgató Tanács ülés (2008. október 10-11.) 
A Kerekasztal az ”Élelmiszer- és Agrárgazdaság globális kihívásai” témakörben 
várja a V4 országok prominens képviselőit a vitában való aktív részvételre. Az IT 
ülés napirendjén elsősorban a Budapesti Világfórum előkészítésének értékelése és 
a hátralévő intézkedések pontos meghatározása szerepel majd. 


