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

Időpont: 2016. december 15. csütörtök, 16:00−17:00 
Hely: Hotel Budapest, Berlin Terem 
 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47. 
Résztvevők: Jelenléti ív szerint (1. melléklet) 

Az előzetesen bejelentett napirendhez képest változás nem volt. 

1. Rövid értékelés az EOQ MNB 2016. évi tevékenységéről és előzetes elképzelések a 
2017. évi munkaprogramjáról 

Nagyon lényeges fejlemény volt 2016-ban a közhasznúsági jogállás megszerzése. 
Beszámolója bevezetéseként Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke kivetítette a szervezet 
jelenleg érvényes alapadatait, kiemelve, hogy továbbra is az oktatási tevékenység és az 
ismeretek átadása képezi fő feladatunkat. 
A jó indulás és a hosszú csend után év végén megnövekedett az érdeklődés az EOQ MNB 
továbbképző tanfolyamai iránt (pl. kockázatmenedzsment, belső auditor), melyek 
részletes értékelésére az EOQ MNB Egyesület következő közgyűlésén kerül sor. 
Átszerveztük a Szakbizottságokat és a jobb működés érdekében 20-ról mindössze 12-re 
csökkentettük azok számát. Az átszervezés minden szempontból nagyon jól sikerült, így 
már csak kisebb különbségek vannak a jól és a kevésbé jól teljesítő Szakbizottságok 
között. Az elmúlt év folyamán a sokáig bizonytalan Építésügyi Szakbizottság is 
aktivizálódott. A központi rendezvények mellett igen sok szakbizottsági rendezvényre 
került sor, melyek közül külön elismerést érdemel a Dr. Dudás Ferenc nevével fémjelzett 
és több szakbizottsági tisztségviselő együttműködésével megrendezett 
„Pódiumbeszélgetések” című előadássorozat. 
Dr. Molnár Pál felhasználta az alkalmat arra, hogy minden tisztviselőnek köszönetet 
mondjon a 2016-ban végzett értékes önkéntes munkáért. 
Átalakítás alatt áll az EOQ MNB honlapja oly módon, hogy minden információ 
megmaradjon. Ez nem könnyű feladat, mert a honlapunk több mint 15 ezer oldalt 
tartalmaz, ezért az információtömeg átmentése nagyon időigényes. Ide tartozik a 
„Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat cikkei online elérhetőségének megvalósítása 
2006-ig visszamenőleg, 25 kiemelt témacsoportba besorolva. 
Zökkenőmentesen folytatódott a „Minőség és Megbízhatóság” szerkesztése és kiadása, 
de a jövő évben ez a munka jelentősen módosulni fog. A szakfolyóirat 2016-ban – az 
ígért 360 oldalt jelentősen túlteljesítve – összesen 460 oldalon jelent meg és minden 
szám egy bizonyos főtémához kapcsolódó tematikus szám volt. 
Az EOQ MNB projektek közül kiemelésre kívánkozik a „Minőség-Innováció 2016” 
nemzetközi pályázat hazai lebonyolítása. A pályázat iránt mintegy 60-70 érdeklődő volt, 
majd összesen 12 pályázatot lehetett befogadni, melyek a nemzeti zsűri által kerültek 
értékelésre. 2016. november 9-én a Gellért Szállóban 7 nemzeti szintű díjnyertes 
oklevelet és 3 „EOQ MNB Elismerő Oklevelet” adtunk át egy díjátadó konferencia 
keretén belül. A nemzeti szintű díjnyertesek angol nyelvű pályázatait beneveztük a 
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nemzetközi bíráló bizottsághoz, amely mind a 7 pályázatot befogadta, ami már eleve jó 
eredmény. A 2016. évi nemzetközi díjak átadására Prágában, 2017. február 2-án kerül 
sor. 
A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) nagyon aktív tevékenységet fejtett ki 2016-
ban, és jövőre az EOQ-val közösen szervezi a 61. EOQ Kongresszust és az azt követő 
napon IAQ Szimpóziumot a 2017. október 11-13. közötti időszakban. A helyszín 
közelsége miatt is több magyar résztvevőre számítunk. 
Az EOQ MNB bemutatott kedvező vagyoni helyzetével kapcsolatban ki kell emelni a 
„Minőség és Megbízhatóság” több mint 6 millió forintos éves veszteségét, valamint a 2 
millió forintnak megfelelő EOQ éves tagsági díjunkat, amelynek csökkentésére esély 
sincs (a bosznia-hercegovinai és a lengyel tagszervezet ezért lépett ki és vált társult 
taggá). Ezen kötelezettség pénzügyi teljesítéséhez a tisztségviselők aktívabb 
közreműködésére van szükség. A támogató tagsági kör további kiszélesítése érdekében 
Dr. Molnár Pál kéri mindenki segítségét. Az elmúlt napokban – Dr. Debreczeny István 
közreműködésével – sikerült szereznünk egy Arany fokozatú (Hamburger Hungaria Kft.) 
és két Ezüst fokozatú (evopro Busz Kft., GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.) új támogató 
tagsági díjat vállaló jogi tagot. Berényi Vilmos egyéni vállalkozása szintén egy Ezüst 
fokozatú támogatói tagságot helyezett kilátásba. 
Tájékoztató az EOQ MNB 2017. évi előzetes terveiről 
• Az EOQ MNB tagságának szerény bővítése és pénzügyi stabilitásának lehetőség 

szerinti megőrzése. 
• Legalább 15 EOQ MNB tanfolyam sikeres és eredményes lebonyolítása, amellett az új 

ISO 9001 szabványra átállás elősegítésére rövidebb felkészítéseket is elképzelhetőnek 
tartunk, főleg a tapasztalatok közvetítése céljából. 

• EOQ MNB rendezvények sikeres megtartása: Lakat Károly 2017. március 1-re már 
javaslatot tett a „Szoftverek a minőség szolgálatában” című rendezvényre. Más 
rendezvények még előkészítés alatt állnak. A Közgyűlés várható időpontja: 2017 
május közepe lesz. 

• A „Minőség és Megbízhatóság” negyedéves kiadásának megvalósítása (4 füzet, 400 
oldalon) és finanszírozásának javítása tagsági hozzájárulással (3000 Ft/év). A cikkek 
témacsoportok szerinti online elérhetősége várhatóan nagy segítséget fog nyújtani a 
minőségügyi szakemberek számára. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) az EOQ MNB Egyesületet 
korábbi pályázatai alapján nyertesként sorsolta ki: az ezáltal várható 500 ezer forintot a 
„Minőség és Megbízhatóságra” fordítjuk. 
A jövőnkre nézve biztató reménysugár Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
gazdaságszabályozásért felelős államtitkárának – aki a minőségügy abszolút 
elkötelezettje – a Gellért Szállóban az „Európai Minőség Hét 2016” keretén belül 
megtartott nyitó előadása, ahol szó szerint azt mondotta: „A versenyképességnek sok 
tényezője van, de annak előfeltétele a jó minőségű termék és szolgáltatás! 
Magyarországon jelenleg nemzeti minőségfejlesztési politikára és stratégiára van 
szükség, mert most nem rendelkezünk ezekkel”. 
Az EOQ MNB egyik alapszabályi feladata a mindenkori magyar kormánnyal való 
együttműködés a minőségfejlesztés elősegítése terén. Ismertségünk és elismertségünk 
szempontjából kedvező jel, hogy 2016. november 24-én Magyarország Miniszterelnöke 
meghívta Dr. Molnár Pál elnököt az Ukrán Miniszterelnök részére adott díszebédre és az 
esti operettszínházi előadásra. 
Látva az eddig elért magyar sikereket a nemzetközi minőségügyi rendezvények 
megtartása terén, az EOQ MNB elnöke – a remélt nyereségből való bizonyos fokú 
részesedés ellenében – elvállalta a 2017. októberi bledi EOQ Kongresszus és IAQ 
Szimpózium Programbizottságában való közreműködésre való felkérést. 
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2. Aktuális szakbizottsági tisztségviselő választás 
Nándorfi Gyuláné dr., eddigi szakbizottsági elnök lemondott tisztségéről, ezért sokéves 
munkájának köszönete és elismerése mellett a Metrológiai és Megbízhatósági 
Szakbizottság társelnökké való megválasztására tett javaslatot Dr. Molnár Pál. A 
Szakbizottság elnöki tisztségére javasolta Dr. Drégelyi-Kiss Ágota eddigi társelnököt, 
aki a jelölést elfogadta. 

Határozat:  
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Nándorfi 
Gyuláné dr.-t– a Metrológiai és Megbízhatósági Szakbizottság társelnökévé, a 
Szakbizottság elnökévé pedig Dr. Drégelyi-Kiss Ágotát, eddigi társelnököt 
megválasztotta. 
Dr. Molnár Pál köszönetet mondott Varga Béla György, a Környezetvédelmi és 
Fenntarthatósági Szakbizottság eddigi titkárának eredményes munkájáért, aki erről a 
tisztségről való felmentését kérte. Ugyanakkor javaslatot tett Tóth Attila, eddigi 
szakbizottsági társelnök megválasztására a Szakbizottság titkárnak, aki a jelölést 
elfogadta. 
Határozat:  
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Tóth Attila, 
eddigi szakbizottsági társelnököt megválasztotta a Környezetvédelmi és 
Fenntarthatósági Szakbizottság titkárnak. 

3. Karácsonyi köszöntő 
Dr. Molnár Pál kellemes és áldott karácsonyi ünnepeket kívánt a jelenlevőknek, majd egy 
németből vett szófordulattal „jó belecsúszást” a következő esztendőbe és kérte a további 
sikeres együttműködést! 

Hozzászólások 
Dr. Németh Balázs javasolta a „Minőség és Megbízhatóság” reklámfelületekre való 
alkalmassá tételét, hogy a hirdetések bevételei is járuljanak hozzá fennmaradásához. A 
hirdetések megszerzésében felajánlotta aktív közreműködését. Szükséges a honlap 
megújulását propagálni, ami talán segít új szponzorok beszervezésében is. Különösen 
fontos ez most, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a tagoknak ezen túl kiadási 
hozzájárulással is számolni kell.  
Dr. Vajda László javaslata szerint a KKVHÁZ Zrt. – a kis- és középvállalkozások 
virtuális kávéháza – vezetését érdemes lenne megkeresni, mert a KKV-k 
hozzájárulhatnak az EOQ MNB tagságának bővítéséhez és különösen tanfolyamaink 
résztvevői számának növeléséhez. 

Budapest, 2016. december 18. 
 
Készítette: Várkonyi Gábor 
 ügyvezető titkár 
 
Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál 
 elnök 


