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JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB Választmányának üléséről
Időpont:
Hely:
Résztvevők:

2013. május 16. csütörtök, 16:00−18:00
EOQ MNB Képzési Központ
1026 Budapest, Nagyajtai utca 4/A
Jelenléti ív szerint (1. melléklet)

Dr. Molnár Pál elnök köszöntötte a résztvevőket és a napirend előtti rövid beszédében az
„EOQ MNB életében történelmi eseménynek” nevezte az EOQ MNB Képzési
Központjának (Budapest, II. kerület, Nagyajtai utca 4/A) felavatását a választmányi
ülésen. A reménykeltő beruházás kedvező vételárát jelentős felújítási és
eszközbeszerzési költségek terhelik. Székes elrendezéssel 30 fő viszonylag kényelmesen
elfér, a tanfolyami elrendezésnél 14-16 résztvevő helyezhető el. A Képzési Központ
használatba vételéről és a helyiség igénybe vételének 2013. 2. félévi lehetőségéről az
EOQ MNB minden tisztségviselője körlevélben kap majd értesítést.
A választmányi ülés azután a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. Az EOQ MNB szakbizottsági tevékenységének értékelése
Az EOQ MNB Szakbizottságainak döntő többsége eredményes munkát végzett a 2012.
évben is. A szakbizottsági taglétszám a legtöbb Szakbizottságban nem változott, vagy
csak kisebb mértékben emelkedett: az összes szakbizottsági létszám 106 fővel nőtt. A
szakbizottsági rendezvények száma 2012-ben 52 volt, amelyeken összesen több mint
2600 szakember vett részt.
A Szakbizottságok 2012. évi tevékenységét és 2013. évi munkaprogramját a 2012. évi
Évkönyv tartalmazza.
Kiválóan működik az Élelmiszeripari, a Szolgáltatási, az Informatikai,
Környezetvédelmi és Fenntarthatósági, valamint a Hat Szigma és Lean Szakbizottság.
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Jól teljesít a Gyógyszeripari, az Oktatási és Továbbképzési, a Megbízhatóság, a
Statisztikai Módszerek és a Metrológiai Szakbizottság is.
A Vezetőség a 2013. március 19-én megtartott ülésén az aktivitás teljes hiánya miatt
javaslatot tett a következő Szakbizottságok felfüggesztésére:
• Építésügyi Szakbizottság (a korábbi felfüggesztés meghosszabbítása)
• Fogyasztóvédelmi Szakbizottság
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• Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság
• Minőségügyi Tanácsadási Szakbizottság
Ezen Szakbizottságok felfüggesztésének megszüntetését Alapszabályunk értelmében
legalább 10 EOQ MNB tag együttes ülésén hozott határozata alapján bármikor kérheti a
Vezetőségtől, ha az ülésen megválasztotta a Szakbizottság elnökét (esetleg a
társelnököket) és a titkárt.
2. Az EOQ MNB 2012. évi elszámolása és 2013. évi költségvetése
Az EOQ MNB a 2012. évet 12,4 millió forint veszteséggel zárta. A bevétel (35,5 MFt) és
a kiadás (47,8 MFt) az utóbbi években nem volt ennyire alacsony, annak ellenére, hogy a
Központi Titkárság az eddigieknél is többet dolgozott.
A korábbi évekhez hasonló számú tanfolyamot terveztünk 2012-re is, de – különböző
külső és belső körülmények miatt – a tervezett 25 tanfolyamból csak 11-et tudtunk
megtartani. A „Minőség és Megbízhatóság” című szakfolyóirat bevételei – elsősorban a
hirdetések teljes elmaradása miatt – tovább csökkentek. Bevétel növekedés származott
viszont a kamatból és az árfolyamnyereségből.
Ami a kiadási oldalt illeti: 1 fő helyett 3 fővel bővült az EOQ MNB létszáma, ami
szükségszerűen növelte a kiadásokat. A legnagyobb megtakarítást a nemzetközi
kötelezettségek terén realizáltuk, ami azonban nem hatott ki az EOQ MNB nemzetközi
szerepére, elismertségére. A beszerzéseket (pl. számítógépek, könyvek, folyóiratok) és
az egyéb kiadásokat illetően szintén nagyon takarékosak voltunk.
Dr. Molnár Pál ismertette az első, már megvalósult vállalásokat és folyamatban lévő
munkákat a veszteségek csökkentésére, melyek közül a következőket emelte ki:
• Megvalósult 3 továbbképző tanfolyamunk program-akkreditációja a FAT által, ami
remélhetően növelni fogja a tanfolyami résztvevők számát.
• Az EOQ MNB a Vidékfejlesztési Minisztérium stratégiai partnere lett, ami azonban
nem jár automatikusan anyagi előnnyel.
• A „Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban 2012” szegedi konferenciát
pályázati támogatással térítésmentesen tartottuk meg, melynek támogatási összege
csak 2013 áprilisában érkezett be.
• Az „Élelmiszerek jelölése és a gyártmánylap” című rendezvényt a nagy érdeklődés
miatt megismételtük.
• Pályázati támogatást nyertünk a „TERRA MADRE, a hagyományos termékeket
előállító közösségek 2012. évi Világnapja” című kiadványhoz, melynek átutalása
csak 2013 őszén várható.
• Saját erőből megalapítottuk a „Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért”
elismerést, melyet 2012 decemberében átadtunk.
• Hosszas előkészítő munka után 2013 január elején beindítottuk az angol nyelvű
minőségügyi szakirányú továbbképzést külföldi posztgraduális hallgatók részére.
Jelenleg 1 líbiai és 2 egyiptomi hallgató vesz részt egy 2 féléves tanfolyamon.
• „Leonardo” EU-s pályázat keretében vezető román egészségügyi szakemberek
részére minőségügyi továbbképzésben veszünk részt az osztrák és román
minőségügyi társszervezetekkel együttműködve. 2013 áprilisában a magyar
tanfolyam volt az alapozó képzés, amire a másik 2 partner építhet. Az első egyhetes
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tanfolyam 90%-nál magasabb elégedettséget ért el.
• Csatlakoztunk a Skandináv Minőség-Innovációs Nemzetközi Pályázathoz, amihez –
a balti és a skandináv országok után – Cseh- és Magyarország számára előzetes
lehetőséget adtak. Nagyon fontos lenne, hogy Magyarországról is megfelelő számú
pályázó adná be jelentkezését.
• Egyedi támogatási kérelmet nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
elnökhelyetteséhez a tagsági díj visszatérítése céljából, valamint a Vidékfejlesztési
Miniszterhez az előzőekben említett tevékenységeink folytatásának finanszírozása
érdekében.
Az EOQ MNB 2013. évi költségvetése igen hasonló az előző évihez, de jelentősen
csökkentett összegű veszteséget tartalmaz, aminek főbb jellemzői a következők:
• A rendezvények, tanfolyamok és projektek bevételi előirányzatát megnöveltük.
Ezzel összefüggésben bíztató, hogy a választmányi ülés időpontjáig már 7
tanfolyamot meg tudtunk tartani.
• Mivel pénzeszközeink jelenleg jóval kisebbek, kénytelenek voltunk csökkenteni a
kamat és árfolyamnyereség irányszámait is.
• A kiadások oldalán a működési és bérköltségek az eddigieknél kissé nagyobb részét
remélhetően rá tudjuk terhelni a rendezvényekre, tanfolyamokra és projektekre.
A 2013. évi költségvetés csak a folyó költségeket tartalmazza, míg az ingatlan
megvásárlására és annak renoválására fordított összegek a mérlegben fognak szerepelni.
Így a 2013-ra tervezett veszteség 4,3 millió forint, amit azonban nem szabad túllépni.
A költségvetés kapcsán Dr. Vajda László felhívta a figyelmet arra, hogy a továbbélés
rendkívül szoros tervezést kíván: nem szabad ennél nagyobb veszteséget tervezni.
3. Az EOQ MNB 2013. évi kitüntetési javaslatai
Az EOQ MNB Vezetősége 2013. április 29-i ülésén alaposan megvitatta az előterjesztett
kitüntetési javaslatokat.
1/2013. (V.16.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – úgy döntött,
hogy nem egyenként, hanem blokkban szavaz a kitüntetési javaslatokról.
A Választmány a következő – indoklásokkal előterjesztett – 2013. évi kitüntetési
javaslatokat tárgyalta meg:
Az EOQ MNB Örökös Tagja:
Dr. Boross Ferenc, az EOQ MNB ügyvezető titkára
Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja:
Vass Sándor, a „Minőség és Megbízhatóság” főszerkesztője
Dr. Véha Antal, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar dékánja
„Minőségért 2013”:
Galla Jánosné, az Óbudai Egyetem főiskolai docense
Kulcsár Ildikó, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának minőségügyi vezetője
Szegedyné Fricz Ágnes, a VM Élelmiszer-feldolgozási Főosztályának helyettes vezetője
Sződi Sándor, az IFKA minőségügyi és oktatási vezetője
Takács János, az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. vezérigazgatója
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A kitüntetési javaslatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel vagy további javaslat nem
hangzott el. Dr. Molnár Pál kérte a résztvevőket és az EOQ MNB valamennyi tagját,
hogy folyamatosan tegyenek az elnök részére javaslatot a következő időszak
kitüntetettjeire.
2/2013. (V.16.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jóváhagyta az
előterjesztett kitüntetési javaslatokat.
4. Az EOQ MNB 2013. évi Közgyűlésének előkészítése
Időpont: 2013. május 28. (kedd), 14:00 óra
Helyszín: Vidékfejlesztési Minisztérium, Darányi Ignác terem
A javasolt napirend a következő:
1. Megnyitó
2. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
3. Prof. Dr. Chikán Attila, Budapest Corvinus Egyetem nyitó előadása:
„Utak mögöttünk és előttünk: merre tart a magyar gazdaság?”
4. A napirend elfogadása
5. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
6. Beszámoló a 2012. évben végzett munkáról és a közhasznúsági tevékenységről
7. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése
8. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók és jelentések elfogadásáról
9. Az Alapszabály módosításának megvitatása és szavazás az elfogadásról
10. EOQ MNB tanúsítványok és kitüntetések átadása
11. Elnöki zárszó
A napirenddel kapcsolatban Dr. Molnár Pál megjegyezte: Az Alapszabályt az új
Civiltörvény szerint módosítani kell. Az Alapszabály tervezetét – amelyben alapvető
változtatást nem tervezünk – a jövő héten minden tag számára kiküldjük. Az új
Alapszabály gyorsított ütemű elfogadása nélkül könnyen időzavarba kerülhetünk.
Pallóné Dr. Kisérdi Imola kiegészítésként aláhúzta, hogy nagyon fontos az általunk
ellátott közfeladat nevesítése jogszabályi hivatkozással.
A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőire a Vezetőség a következő személyi
javaslatokat alakította ki:
Levezető elnök: Pallóné Dr. Kisérdi Imola
Jegyzőkönyv-vezetők: Várkonyi Gábor és Vass Sándor
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Mikó György és Dr. Szigeti Tamás
Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság: Dr. Boross Ferenc elnök,
Heiszman Judit, Molnár Ingrid és Vámosné Falusi Zsuzsa tagok
Jelölő Bizottság:

Dr. Réczei Géza elnök, Galla Jánosné, Lakat Károly és
Szegedi Erzsébet tagok.
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5. Egyebek
5.1. Az EOQ vezetése meghatározta a 2013. novemberi Európai Minőséghét jelszavát:
„Made in Quality, Made for Success”.
5.2. Az EOQ MNB-t az EOQ Tallinnban megtartásra kerülő Közgyűlésén Dr. Molnár
Pál és Takács János képviseli.
5.3. Szakbizottsági tisztségviselő megválasztása.
A Metrológiai Szakbizottságban Szatmári Csaba lemondott a titkári tisztségről és a
munkahelyéről is távozott. Dr. Drégelyi-Kiss Ágota szakbizottsági elnök írásban
javasolta Bölöni Balázs megválasztását, aki a Szenzor-Metrológia Kft. EOQ MNB
jogi tag egyik képviselője. Bölöni Balázs röviden bemutatkozott a Választmánynak.
3/2013. (V.16.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megválasztotta
Bölöni Balázst a Metrológiai Szakbizottság titkárává.
5.4. A főszerkesztői tisztségről lemondott Vass Sándortól Dr. Molnár Pál és Pallóné Dr.
Kisérdi Imola veszi át folyamatosan a feladatokat. A takarékos gazdálkodás miatt új
főszerkesztő felkérésére leghamarabb 2014. január 1-től kerülhet sor.
5.5. Dr. Róth Andrással korrekt megállapodást kötöttünk a „Minőség és
Megbízhatóság”, illetve a „Magyar Minőség” című folyóiratok közötti egyenrangú
cikkcseréről, a szerző hozzájárulásával. A megállapodás végrehajtását 2013.
szeptembertől indítjuk. Lábjegyzetben közölni fogjuk, hogy a cikk a másik
folyóiratban is megjelent. A kialakult eszmecsere során elvi állásfoglalás alakult ki
arról, hogy több éves, alapos előkészítő munka után elképzelhető a két folyóirat
egyesítése is.
5.6. Dr. Varró Györgyné nyugdíjba vonulását követően egyéni tag marad, de a
választmányi tagságot nem vállalja tovább. Helyét Varga Béla György,
választmányi póttag veszi át.
5.7. Dr. Molnár Pál bejelentette, hogy a Vezetőség határozata alapján 2013. június 14én (pénteken) 14.00 órai kezdettel kötetlen ötletcserére kerül sor az EOQ MNB
Képzési
Központjában
„Hogyan
tudjuk
az
EOQ
MNB
működését
továbbfejleszteni?” témakörben. Ezen a Vezetőség tagjain kívül a helyszínen önként
bejelentkezett választmányi tagok: Acsai Antalné Dr. Kobolka Lívia, Dr. Erdős
Zoltán, Tóth Csaba László és Dr. Vajda László, valamint még néhány EOQ MNB
tisztségviselő kap meghívót.

Budapest, 2013. május 25.

Készítette:

Jóváhagyta:

Várkonyi Gábor
vezetőségi tag

Dr. Molnár Pál
elnök
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