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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: 2008. április 29. 15.00−17.00 
Hely: Hotel Budapest, I. emelet, Üvegterem 
 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47. 
Résztvevők: Jelenléti ív szerint (1. melléklet) 

1. Új EOQ oklevelek átadása 
Az ülés megkezdése előtt Dr. Molnár Pál elnök üdvözölte a megjelenteket, majd a 
legutóbbi tanfolyamokat sikeresen elvégzett szakemberek számára rövid köszöntőt 
tartott és átadta az új, illetve meghosszabbított EOQ okleveleket. 

2. Tájékoztató az EOQ szakember-regisztrációjának hazai helyzetéről 
Dr. Molnár Pál elnök örömmel közölte, hogy az Európai Minőségügyi Szervezet 
eddig már összesen több mint 57 ezer oklevelet adott ki, ezen belül a Magyar 
Nemzeti Bizottság közel 1700-at, ami igen jó eredménynek számít. Csak idén, 
2008-ban már mintegy 100 oklevelet adtunk ki, ami annak tulajdonítható, hogy az 
EOQ MNB több tanfolyamot rendezett, de a BMF és személy szerint Galla 
Jánosné szintén sokat tett az EOQ képzés és annak bővítése érdekében. 
Sajnálatos módon a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója levélben 
értesítette az EOQ MNB-t arról, hogy a jövőben nem képez EOQ okleveleseket. 
Mivel az EOQ Környezeti rendszermenedzser (ESM) és Környezeti auditor (EA) 
tanfolyamokat eddig az MSZT tartotta, most az ilyen irányú oklevelek 
meghosszabbítását az EOQ MNB szintentartó tanfolyamok kibővítésével kell 
megoldani. Egyúttal ki kell alakítani azon tanfolyamok körét, amelyek 
elvégzésével új oklevelek megszerzésére is lesz lehetőség. 
A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara megkezdte a felkészülést az EOQ 
Minőségügyi rendszermenedzser (QSM) és Élelmiszerbiztonsági rendszerme-
nedzser (FSSM) képzésre.  
Folyamatban vannak a tárgyalások a Pécsi Tudományegyetemmel és a Veszprémi 
Egyetemmel, de egyelőre még nem jött létre a megállapodás, ami miatt a végzett 
szakmérnökök továbbra sem tudják az EOQ oklevelet közvetlenül megszerezni. 

3.  Az EOQ MNB 2008. évi választásának előkészítése 
A 2007. decemberi választmányi ülésen elfogadott választási alapelvek a 
folyamatosság, a demokratizmus és a takarékosság. Ennek megfelelően a 
választást a szakbizottsági választásokkal összevontan, a lehető legkisebb 
ráfordítással és teljes mértékben demokratikusan hajtjuk végre. 
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2008. április 9-én az EOQ MNB Vezetősége és Jelölő Bizottsága együttes ülést 
tartott, s az ott elfogadott jelölőlistát – a közel 2000 címre kiküldve – minden 
EOQ MNB tag postán megkapta. Az eddigi válaszok alapján túlnyomórészt 
egyetértés látható a jelöltek személyével. 
2008. május 5. után kezdődik a jelölési javaslatok feldolgozása (felelős: Dr. 
Boross Ferenc), majd 2008. május 12. után a Jelölő Bizottság kialakítja a 
szavazólapokat a Közgyűlés résztvevői számára. 

4. Az EOQ MNB 2008. évi kitüntetési javaslatai 
A Vezetőség a korábbi javaslatok alapján részletesen megtárgyalta a kitüntetési 
javaslatokat és a következők szerint terjeszti a Választmány elé: 
Az EOQ MNB Örökös Tagja:  Dr. Varga Lajos 
Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja: Varga Sándorné 

Várkonyi Gábor 
"Minőségért" 2008 kitüntetés:  Berényi Vilmos 

Dr. Bölöni Péter 
Edvy Zoltán 
Englert Dezső  
Molnár Ingrid 

A jelöltek közül Englert Dezső kitüntetését különösen az indokolja, hogy 
munkatársaival együtt a rendkívül sikeres XVI Élelmiszer Minőségellenőrzési 
Tudományos Konferencia házigazdájaként kiváló munkát végzett. 
1/2008 (IV.29.) VAH számú határozat: 

A Választmány egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − 
jóváhagyta az előterjesztett kitüntetési javaslatokat. 

5. Tájékoztató az EOQ MNB 2008. évi költségvetéséről 
A független könyvvizsgálói jelentés szerint az EOQ MNB a 2007. évben a 
vonatkozó jogszabályi előírásokat messzemenően betartva gazdálkodott. Az 
eredmény a 4,8 millió forint veszteség ellenére kedvező: mivel a tervezett 2,7 
millió veszteséget alig léptük túl, ugyanis az elnyert 2 mFt tagsági díj támogatási 
összege nem volt figyelembe vehető, mivel azt még nem utalták át számlánkra. 
A veszteség okai között első helyen említendők a Minőség és Megbízhatóság 
szakfolyóiratra és az Évkönyvre fordított kiadások. Ugyanis az előfizetők és a 
hirdetések száma csökken, a nyomdai és postázási költségek pedig emelkednek. 
A 2008. évben 1 mFt veszteség ellenére az EOQ MNB költségvetése megalapozott 
és eléggé kiegyensúlyozott. Az elkülönített IAMA számlán már 10 millió forint 
támogatás van elhelyezve, de ez könyveléstechnikai szempontból nem kerül be az 
EOQ MNB költségvetésébe, mivel felhasználására csak 2009-ben kerül majd sor. 
Dr. Sütő Kálmán felvetette, hogy milyen jogi biztosíték van beépítve arra az 
esetre, ha az IAMA rendezvény mégis veszteséges lenne, hogy az EOQ MNB 
semmiképpen se károsodjék? Dr. Molnár Pál válaszában 3 garanciát jelölt meg: 

1. Az alapkiadásokra elegendő a szerződéssel lekötött szponzori támogatás. 
2. A Világfórum megrendezését az FVM támogatja. 
3. Az IAMA eddig még mindig pótolta a felmerülő veszteségeket. 

A sok munka ellenértéke azonban nem biztosított, de ezt fel kellett vállalnunk! 
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6.  Az EOQ MNB tagsági díjainak 2009. évi módosítása 
A jogi tagsági díj jelenleg 30 000 Ft/év/3fő, de az egészségügyi, az oktatási és a 
rendvédelmi szervek, valamint az önkormányzatok csak 10 000 Ft/év/1fő díjat 
fizetnek. 
Az egyéni tagság ráfizetése miatt Dr. Molnár Pál javasolja a jelenleg 4000 Ft/fő 
egyéni tagsági díj 5000 Ft-ra való emelését 2009. január 1-től. Az egyéb bevételi 
forrással nem rendelkező nyugdíjasok saját kérésükre, illetve az EOQ MNB 
Örökös tagjai a tagsági díjfizetése alól továbbra is a mentességet élveznek. 
2/2008 (IV.29.) VAH számú határozat: 

A Választmány egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − 
elfogadta az EOQ MNB tagsági díjának 2009. évi módosítására vonatkozó 
előterjesztést.  

7.  Az EOQ MNB 2008. évi Közgyűlésének előkészítése  
Dr. Molnár Pál nyomatékosan kér mindenkit, hogy jöjjön el a Közgyűlésre. 
Dr.  Gordos Géza, a MTESZ elnöke vállalta, hogy 13:00−13:30 óra között előadást 
tart a MTESZ megújulásáról annak Gyémántjubileuma tükrében. 
A Közgyűlés munkáját előreláthatóan csak 13:30 után kezdi majd meg a várhatóan 
nem elegendő létszám miatt. 

8.  Aktuális helyzetértékelés az egyes Szakbizottságok tevékenységéről 
Mikó György javasolja a Minőségügyi Rendszerek Tanúsítása és Auditálása 
(MRTA) Szakbizottság nevének rövidítését Minőségügyi Rendszerek 
Szakbizottságra. 
A több mint egyéves előkészületek után megalakult a Fogyasztóvédelmi és 
Minőségpolitikai Szakbizottság a Minőségpolitikai Szakbizottság 170 tagú 
bázisán, melynek hátterét a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság biztosítja. 
Új tisztségviselőket választva megújult az Építésügyi Szakbizottság is ÉMI 
háttérrel. 
A Közétkeztetési, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság már 2008. március 21-
én megtartotta a tisztújítás. 

9.  Egyebek 
Dr. Molnár Pál röviden beszámolt a sikeres XVI. Élelmiszer Minőségellenőrzési 
Tudományos Konferenciáról (Tihany, 2008. április 24−25.), amelyen és a 
kapcsolódó többi rendezvényeken összesen 354 fő vett részt. 
Dr. Molnár Pál látogatást tesz az IAMA Székhelyén, és részt vesz az Amerikai 
Minőségügyi Szervezet (ASQ) Minőségügyi Világkonferenciáján (Houston, Texas, 
2008. május 5−7.) és a kapcsolódó rendezvényeken: Minőségügyi Szervezetek 
Csúcstalálkozója és a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia tisztújító Közgyűlése. 
Bertrand Jouslin de Noray nyugdíjba vonult, utóda Dr. Eric Janssen lesz. 
A MTESZ 60 éves Gyémántjubileumának rendezvényei a Parlament Kongresszusi 
Termében és a MTESZ Székházban 2008. május 7−10. között kerülnek 
lebonyolításra, Szili Katalin házelnök fővédnökségével. Az EOQ MNB-t Dr. 
Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Molnár Ingrid, Dr. Varga Lajos és Vass Sándor 
képviseli. 
Budapest, 2008. május 19. 

 Készítette: Várkonyi Gábor Jóváhagyta Dr. Molnár Pál 
  ügyvezető titkár  elnök 


