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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Vezetőségének üléséről 

Időpont: 2006. december 6. 17.00 − 18.30 

Helyszín: EOQ MNB Székhely (Budapest, II., Nagyajtai u. 2/B) 

Sorszám: 2006/3 

Jelen voltak: Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Pallóné dr. Kisérdi 
Imola, Szegedi Erzsébet, Dr. Varga Lajos. 

Kimentés: Dr. Balogh Albert, Gyaraky Zoltán, Kálmán Albert, Várkonyi Gábor. 

 

A Vezetőségi ülés fő célja az EOQ MNB éves Választmányi ülésének előkészítése és a jövő évi 
tervek meghatározása volt. Az EOQ MNB Vezetősége a megtárgyalt napirendi pontokkal 
kapcsolatosan az alábbi álláspontokat alakította ki, illetve a következő – minden esetben egyhangú 
– határozatokat hozta: 

1. Az EOQ MNB szakember-tanúsítási tevékenysége 

Dr. Molnár Pál örömmel jelentette, hogy az EOQ legutóbbi, december eleji szentpétervári 
ülésén átvette az EOQ Főtitkársága által 2006. szeptember 20-i dátummal kiállított oklevelet, 
mellyel az EOQ további 3 évre meghosszabbította meg az EOQ MNB akkreditációját.  

Az EOQ PRU ülésén elhangzottakkal kapcsolatos részletes tájékoztatásra az EOQ MNB 
Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottságának, valamint Szakember-Tanúsító Testületének 
közös ülésén (2006. december 6. 16.00-16.30) került sor. 

6/2006 (XII. 6.) VEH sz. határozat: 
Az oklevelet Dr. Boross Ferenc ügyvezető elnök tegye közzé a honlapon. 

7/2006 (XII. 6.) VEH sz. határozat:  
Az EOQ MNB ügyvezető titkára, Vákony Gábor fordítsa le angolra az EOQ MNB 
érvényes (2006. november 1-i kiadású), aktuális Minőségügyi Kézikönyvét, amelyet az 
EOQ Főtitkárságához kell 2007. jan. 15-ig elektronikusan eljuttatni. 

2. Tájékoztató az EOQ MNB Választmányi ülésének előkészítéséről 

Dr. Molnár Pál tájékoztatta a résztvevőket, hogy a december 13-ra meghirdetett 
Választmányi ülésre már elég sok meghívott jelezte részvételi szándékát.  
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A Választmányi ülésre a hagyományoknak megfelelően a Hotel Budapestben kerül sor, amit 
ültetett évzáró állófogadás követ. 

A jövő évi tanfolyamok és rendezvények tervezése – figyelembe véve a tagság ezirányú 
kérését – az idén már jóval korábban megkezdődött, , hiszen sok nagyvállalatnál már az év 
utolsó negyedében meg kell adni a képzési igényeket, a tervezett tanfolyamokat. 

Az EOQ szentpétervári ülésén elhangzottak megerősítették, hogy az ISO 9001:2000-es 
szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos működési szabályozások után a 
vállalat további fejlődését lehetővé tevő szakmai és komplex hatékonyságjavítási programok 
iránti igény bővülésére, növekedésére lehet számítani az elkövetkező 5 évben. Várhatóan a 
management fejlesztése és a fenntartható fejlődés kerül majd az érdeklődés középpontjába. 

A fenti szempontokat is tükröző, a 2007. év I. félévére tervezett rendezvényprogram már 
megtalálható az EOQ MNB honlapján, és a részletes „Meghívó”-k kidolgozása is 
folyamatban van.  

Az egész évre vonatkozó költségvetés arányaiban hasonlít a 2006. évire, de kissé 
visszafogottabb. A rendezvények száma lehetőleg ne haladja meg a 60-at úgy, hogy a 
szakbizottságokkal szembeni elvárás is mindössze 2 – minél nagyobb látogatottságú – 
rendezvény évente, amit jól megválasztott tematikával több szakbizottság összefogva is 
szervezhet. Ugyanakkor az eddigieknél több írásos dokumentum, kiadvány, publikáció, 
ülésbeszámoló stb. fémjelezze a szakbizottsági munkát. Lehetőség szerint legalább két évente 
egy-egy fizetős nagyobb szabású szakbizottsági rendezvényre kerüljön sor, amit az EOQ 
MNB Központi Titkárságával vagy más egyesülettel célszerű megszervezni úgy, hogy az 
EOQ MNB a bevételből valamilyen arányban részesedjen. 

A Választmányi ülésen sor kerül a szakbizottságok munkájának rövid értékelésére is. Az 
Építésügyi, valamint az Egészségügyi Szakbizottság munkájával kapcsolatosan mutatkoznak 
bizonyos problémák, hiányosságok. A Gépjármű Szakbizottságban sem sikerült megnyerni 
Dr. Kosaras Csabát a társelnöki teendők ellátására.  

8/2006 (XII. 6.) VEH sz. határozat:  
A Gépjármű Szakbizottság hiányzó tisztségviselőinek, elsősorban titkárának megválasz-
tására mielőbb sort kell keríteni. 

3. Egyebek 

3.1 Az EOQ MNB elnyerte a 2009. évi Agrárgazdasági Világfórum megrendezésének jogát az 
FVM-mel közösen. A Szervező Bizottság elnöke Dr. Vajda László, FVM főosztályvezető, az 
EOQ MNB Mezőgazdasági Szakbizottságának társelnöke lesz. 

3.2 A 2007. május 21-23-e között Prágában tartandó 51. EOQ Kongresszus után lehetőség nyílik 
egy „Post-Conference” megrendezésére Budapesten, amelynek megvalósulása a cseh 
szervezőknek álláspontjától függ. A konferencia megszervezését a Nemzetközi Minőségügyi 
Akadémia válasza is nagymértékben befolyásolja. 

3.3 A Nemzeti Fejlesztési Terv kialakítása során az EOQ MNB számos javaslata belekerült a 
Tervbe, amiért Bajnai Gordon, kormánymegbízott hosszú levélben fejezte ki elismerését. 

 
9/2006 (XII. 6) VEH sz. határozat: 
A kormánybiztosi levél tartalmáról a Választmányt tájékoztatni kell. 
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3.4 Az EOQ MNB valószínűleg nem hosszabbítja meg tagságát az EFQM-ben. 

3.5 Személyi kérdések 

Szegedi Erzsébet, szakmai és minőségügyi igazgató 2006. november 15-ével befejezte sikeres 
tevékenységét az EOQ MNB Központi Titkárságán. A több mint 3 és 1/2 éves munkáért az  
EOQ MNB Vezetősége köszönetet mondott. Távozása következtében a 2006. november 1-én 
belépett Horváth Eszter, élelmiszeripari mérnök minőségügyi felelősként vette át a 
munkájának egy részét.  

Ugyanakkor az EOQ MNB előtt álló sok és nagyon szerteágazó feladatok megvalósítása 
érdekében Dr. Molnár Pál elnök kéri a jelenlevőket, hogy már eddigi rendkívüli leterheltsége 
miatt is tegyenek javaslatot a következő fél év során olyan szakember felvételére, aki a 
későbbiek során ügyvezető igazgatóként képes irányítani az EOQ MNB Központi 
Titkárságának tevékenységét.  

Dr. Molnár Pál elnök ugyancsak mielőbbi javaslatot kér titkárnő vagy asszisztens személyére 
is. A személyi állomány 2007-re tervezett megerősítése miatt és a várhatóan nehezedő külső 
körülmények következtében az EOQ MNB 2007. évi költségvetése jelentős veszteséggel 
számol, amelynek fedezete azonban a korábbi évek felhalmozódott tartalékaiból 
rendelkezésre áll. 

10/2006 (XII. 6.) VEH sz. határozat:  
A Vezetőség az EOQ MNB 2007. évi költségvetését elfogadta, de tájékoztatás és 
állásfoglalás céljából még a Választmány elé terjeszti. 

 

Budapest, 2006. december 28. 

 

 Készítette: Szegedi Erzsébet 
  a Vezetőség tagja 
 
 
 Jóváhagyta:  Dr. Molnár Pál 

  EOQ MNB elnök 


