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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Vezetőségének üléséről 

Időpont: 2009. május 4., 16:00 − 17:30 
Helyszín: EOQ MNB Központi Titkárság 

1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b 
Jelen voltak: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, 

Pallóné Dr. Kísérdi Imola, Szegedi Erzsébet, Dr. Varga Lajos, Várkonyi 
Gábor 

Kimentve:  Mikó György  

1. Az EOQ szakember-regisztráció hazai helyzete 
Dr. Molnár Pál elnök rövid áttekintést adott az EOQ szakember-regisztráció hazai 
helyzetéről és kiemelte, hogy a hivatalos statisztika szerint az EOQ MNB összesen 1871 
oklevelet adott ki, ezzel a nyolcadik helyet foglalja el. Ha azonban a lakosságra vetítjük 
a kiadott oklevelek számát, akkor Magyarország 2007-ben Ausztria, Svájc és 
Németország mögött a negyedik helyen áll. Egyes országok (Ausztria, Románia) gyors 
növekedési tendenciájával szemben Magyarországon csökkenés tapasztalható, ami a 
kormányzati elismerés hiányával is magyarázható. A Vezetőségi áttekintés a tanfolyamok 
színvonalát kedvezőnek minősítette, a minőségi célok teljesültek, a résztvevői 
elégedettség magas értékeket mutat fel. Összességében az EOQ oklevelek 
elfogadottsága, piaci értéke kedvezően alakul Magyarországon is.  

1/2009 (V.4.) VEH sz. határozat: 
A Szakember-tanúsító Testület (SZTT) és a Szakember-tanúsítási Tanácsadó 
Bizottság (SZTB) együttes állásfoglalása alapján kérni kell az EOQ MNB 
megújító akkreditálási felülvizsgálatát az EOQ által.  

2. Tájékoztató a „Minőség és Megbízhatóság” kiadásáról, terjesztéséről 
Vass Sándor főszerkesztő szerint az előfizetők és a hirdetők száma egyre csökken. Ki 
kell használni a pályázási lehetőségeket, elsősorban a minden évben megismételhető 
mecenatúra pályázatokat. A megjelenő példányszám jelenleg 1300 körül van, amit közel 
1000 elektronikusan megküldött füzet egészít ki. 
Dr. Molnár Pál megerősítette a kedvezőtlen tendenciák létét, ugyanakkor utalt rá, hogy 
az olvasóktól kapott visszajelzések alapján nagy igény van a folyóiratra, amit a 
legtöbben igen értékesnek tartanak. Az elvárt 6,5 millió helyett azonban csak 5,2 millió 
forint támogatás jött be. Sok pénz megtakarítható a nyomda- és postázási költségek 
radikális lefaragásával (pl. a Magyar Minőség elektronikus kiadása egyre népszerűbb, 
főleg a fiatalok körében).  
A beadott pályázat sikere esetén 2 − az innovációs projektek eredményeinek 
ismertetésére összpontosító − füzet kiadására várható támogatás, mivel az innováció és a 
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minőség kapcsolata ma rendkívül aktuális témának számít. A pályázat tartalmazza a 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) pályázati nyertesei tapasztalatainak 
közzétételét, ami a témavezetők szempontjából PR-értékű lehet.  

2/2009 (V.4.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyetért a „Minőség és Megbízhatóság” megtartásával és fontosnak 
tartja a pályázati lehetőségek kihasználását.  

3. Aktuális helyzetértékelés egyes Szakbizottságok tevékenységéről 
A Vezetőség továbbra is fontosnak tartja a szakbizottsági tevékenységet és feladatokat 
fogalmazott meg néhány kiválasztott Szakbizottság számára. 
Személyi kérdések megoldása két Szakbizottság esetében aktuális: 

a) Mezőgazdasági Szakbizottság: 
Konkrét személyi javaslat a titkári pozíció betöltésére Dr. Gász József 
személyében. 

b) Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság 
A Vezetőség szakbizottsági elnöknek Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvért és 
közétkeztetési alelnöknek Dr. Molnár Jeannettet javasolja.  

3/2009 (V.4.) VEH sz. határozat: 
Az EOQ MNB elnöke a választmányi ülésen ismertesse az egyeztetett 
szakbizottsági feladatokat és terjessze elő a személyi javaslatokat szavazásra.  

4. Az EOQ MNB 2009. évi kitüntetési javaslatai 
A korábbi javaslatok és a beérkezett információk alapján a Vezetőség a következő 
személyi javaslatokat alakította ki:  
Az EOQ MNB Örökös Tagja:   Galla Jánosné 
Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja:  Pallóné Dr. Kísérdi Imola 

(második alkalommal) 
„Minőségért 2009”:  Dr. Kókai Zoltán 

Mikó György 
Nagy János 
Tóth Csaba László 
Dr. Vajda László 
Dr. Véha Antal 

A pénzjutalmak odaítélése elnöki hatáskörbe tartozik. 
4/2009 (V.4.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyhangúlag elfogadta a fenti kitüntetési javaslatokat választmányi 
előterjesztésre.  

5. Az EOQ MNB 2009. évi költségvetése 
Az EOQ MNB két egymást követő évben veszteséges volt: 2007-ben -4,7 millió, 2008-
ban pedig -2,7 millió forint veszteség jelentkezett. Ennek ismeretében a Vezetőség 
ismételten megtárgyalta a 2009. évi költségvetést. 2009-ben − az IAMA 19. Élelmiszer- 
és Agrárgazdasági Világfórum és Tudományos Szimpózium miatt − egymillió forint 
eredmény várható. 

5/2009 (V.4.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyhangúlag megerősítette az EOQ MNB 2009. évi költségvetésének 
sarokszámait.  
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6. Az EOQ MNB 2009. évi Közgyűlésének előkészítése 
A Közgyűlés időpontja: 2009. május 27. szerda, 13:00 óra. Valószínű helyszín az FVM 
Színházterme lesz. Dr. Molnár Pál felkérésére Dr. Csopaki Gyula, a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal elnöke elvállalta a nyitó előadás megtartását „NKTH ötlettől a 
piaci programig” címmel. A Közgyűlés tisztségviselői ugyanazok lesznek, akik tavaly 
voltak. A Közgyűlés résztvevői a helyszínen átvehetik a 2008. évi Évkönyvet, amelyet 
ezentúl az EOQ MNB tagjai automatikusan nem kapnak meg. Aki személyesen nem tud 
részt venni, de előzetesen jelzi az Évkönyv nyomtatott változatára vonatkozó igényét, az 
eddigiek szerint postán kapja meg azt.  
A közgyűlési meghívót ne csak e-mailen, hanem postán is kapják meg az EOQ MNB 
tagjai. 

7. Egyebek 
E napirendi pont keretén belül a következő témák kerültek napirendre: 

− Az EOQ MNB hosszú távú személyi kérdései. 

− Kapcsolat a minőségügyi társszervezetekkel. 

− Az EOQ MNB nemzetközi feladatai. 

Budapest, 2009. május 29. 

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


