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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Vezetőségének és Jelölő Bizottságának együttes üléséről 

 

Időpont: 2008. április 9. 15.00 − 17.00 
Helyszín: EOQ MNB Központi Titkárság 

1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b 
Jelen voltak: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Edvy Zoltán, Lakat Károly, Mikó 

György, Dr. Molnár Pál, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Dr. Réczei Géza,    
Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor 

Kimentve:  Dr. Horváth Zsolt, Kálmán Albert, Dr. Ködmön István, Szegedi 
Erzsébet 

 

1. Az EOQ MNB 2008. évi választásának előkészítése 

Dr. Molnár Pál elnök külön köszöntötte a Jelölő Bizottság tagjait kiemelve, hogy az 
EOQ MNB 2008. évi választásának jó előkészítése rendkívül fontos feladat, majd 
ismertette a tagság számára kiküldésre javasolt levél tervezetét. A levél mellékletét 
képező Jelölőlapon minden tag tehet módosítási javaslatot, amit 2008. május 5-ig kell 
bekérni. 

Vita bontakozott ki arról, hogy a Közgyűlés helyszínén is legyen-e lehetőség jelölésre, 
azaz a szavazólap kiegészítésére. Dr. Réczei Géza szerint sérti a demokráciát, ha a 
helyszínen nem lehet jelölni; azonban a helyszínen csak olyan személyt szabad 
javasolni, aki vagy jelen van, vagy pedig előzetesen írásban vállalta a jelöltséget. Dr. 
Boross Ferenc ezzel szemben úgy vélekedett, hogy a levél révén minden tagnak van 
lehetősége a jelölésre; ha viszont erre a helyszínen is mód nyílna, az lehetetlenné tenné a 
helyszíni feldolgozást. Megállapodás született arról, hogy a Jelölő Bizottság értékelése 
alapján a tagságtól legtöbb jelölést kapott személyek neve kerüljön fel a szavazólapra. 

Amennyiben az egyes szakbizottságok tisztségviselőinek neve is felkerül a Jelölőlapra, 
akkor a szakbizottsági választásokat is meg lehet ejteni. Dr. Molnár Pál az aktuális 
Jelölőlista alapján vitára bocsátotta a Szakbizottságok vezető tisztségviselőnek javasolt 
személyeket. 

Az elfogadott javaslatok alapján a Jelölőlista módosításra került, amely a szintén 
elfogadott levél mellékleteként lesz postázva. 

Mikó György javasolta a Minőségügyi Rendszerek Tanúsítása és Auditálása (MRTA) 
Szakbizottság nevének rövidítését Minőségügyi Rendszerek Szakbizottságra. 

Az elektronikus levelezés bizonytalansága miatt a leveleket postai úton küldjük ki az 
EOQ MNB valamennyi tagjának. A visszajelzés e-mailben, faxon és levélben lehetséges. 
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01/2008. (IV. 9.)VEH sz. határozat 
A Jelölőlapot és a kísérő levelet a jelenlevők egyhangúlag – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül – elfogadták. 

 
02/2008. (IV. 9.)VEH sz. határozat 

A javasolt szakbizottsági névváltozást a jelenlevők egyhangúlag – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadták. 

2. Javaslatok a 2008. évi kitüntetésekre 
Az előterjesztett személyek és indoklásuk alapos megvitatása után következő határozat 
született: 
03/2008. (IV. 9.)VEH sz. határozat 

A kitüntetésre javasolt személyeket a jelenlevők egyhangúlag – tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül – fogadták el választmányi előterjesztéséként a 
következők szerint: 
Az EOQ MNB Örökös Tagja: Dr. Varga Lajos 
Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja: Varga Sándorné, Várkonyi Gábor 
"Minőségért", 2008: Berényi Vilmos, Dr. Bölöni Péter, Edvy Zoltán,  

Englert Dezső, Molnár Ingrid 
A további megvitatott, de ebben az évben nem javasolt személyek a következő évek 
kitüntetési javaslatainak kiinduló pontját képezik. 

3. A választmányi ülés előkészítése 
A választmányi ülés időpontja: 2008. április 29.  
A Vezetőség megvitatta és elfogadta a választmányi ülés javasolt napirendjét. 
Dr. Molnár Pál tájékoztatást adott még arról, hogy: a tervezettnél több lett ugyan a 
veszteség 2007-ben, de kaptunk 2 millió forint tagsági díj támogatást (a szerződés 
aláírás alatt áll). A veszteséget a kis létszámmal megtartott tanfolyamok és a két nagy 
kiadvány: a Minőség és Megbízhatóság, valamint az Évkönyv okozza. Míg az előfizetők 
száma stagnál, a hirdetések bevétele 4 millióról mindössze 1,6 millió forintra csökkent, a 
nyomdai és postai költségek növekednek.  
04/2008. (IV. 9.)VEH sz. határozat 

A 2007-ben keletkezett veszteséget lehetőség szerint jelentősen csökkenteni 
kell. Ezért – több más részintézkedés mellett – lépéseket kell tenni az 
elektronikus kiadvány előkészítése irányába, megtartva a hagyományos 
papír alapú formát is. 

05/2008. (IV. 9.)VEH sz. határozat 
A jelenlevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –fogadták 
el, hogy az alacsony létszámú tanfolyamokat az EOQ MNB a jövőben – 
lehetőség szerint – ne tartsa meg. 

06/2008. (IV. 9.)VEH sz. határozat 
A jövő évtől kezdve meg kell vizsgálni egy éves tavaszi nagyrendezvény 
lebonyolításának lehetőségét. 

07/2008. (IV. 9.)VEH sz. határozat 
Az EOQ okleveles szakembereket az EOQ MNB – további tagdíj befizetése 
nélkül és ezzel ellentétes nyilatkozat hiányában – az EOQ MNB tagjának 
fogja 3 éven keresztül tekinteni. 
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4. Egyebek 

A Magyar Szabványügyi Testület lemondta a további EOQ tanfolyamok szervezését 
alvállalkozóként; Pónyai György ügyvezető igazgató felszólította az EOQ okleveleseket: 
ne hosszabbítsanak, és ne fogadják el a tagdíjmentes tagságot az EOQ MNB-ben. 

Ebben az évben a tagsági díj emelésére nem kerül sor. 
Meghirdették az EOQ Director General (főigazgatói) állását, amire összesen 30 pályázat 
érkezett, de mindössze csak 2 közül választották ki a főigazgatót: Dr. Eric Janssens, 
belga (flamand) szakember személyében. 

Budapest, 2008. április 28. 

 

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


