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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Vezetőségének üléséről 

Időpont: 2011. október 10. 17.00 − 18.30 
Helyszín: EOQ MNB Központi Titkárság 

1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b 
Jelen voltak: Dr. Boross Ferenc, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Pallóné Dr. Kísérdi 

Imola, Várkonyi Gábor, Vass Sándor 

A jelenlevők egyperces néma felállással adóztak Dr. Balogh Albert, az EOQ MNB 2011. 
július 23-án elhunyt alelnöke emlékének. 

1. A Minőségügyi Világkongresszus záró értékelése 
Dr. Molnár Pál elnök kiemelte, hogy a Budapesten 2011. június 20-23. között 
megrendezett 55. EOQ Kongresszus és Minőségügyi Világkongresszus nagy sikerét a 
legszélesebb szakmai körökben is elismerik: a novemberi Európai Minőséghét nemzeti 
rendezvényein több ország (pl. Norvégia, Szlovénia) napirendre tűzte a 
Világkongresszusról szóló beszámolót. 
A 2011. október 4-én megtartott nemzeti utókonferenciánk szintén sikeres és eredményes 
volt 120 regisztrált résztvevővel, amelyen a világkongresszusi közreműködők elismerő 
oklevelet vettek át. 
Rendkívül örvendetes, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben a Világkongresszus 
mégsem lett veszteséges, hanem sikerült elérnünk néhány millió forint eredményt. Ennek 
végleges összege az EOQ befizetés nagyságától függ. 
Dr. Boross Ferenc javaslatot tett, hogy Dr. Molnár Pál, a rendezvény főszervezője – 
kiemelkedő munkájának elismeréseként – részesüljön 1 millió forint személyes 
jutalomban. 

6/2011 (X.10.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
javaslatot.  

2. Az EOQ MNB jövőbeli működtetése (II) 
Gáll Zsuzsanna előreláthatóan 2011. december 10-től szülési szabadságra megy. 
Részmunkaidős helyettesítésére 2011. november 1-től az EOQ MNB munkatársa lesz 
ügyintézői (referens) munkakörben Rajnainé Gazda Györgyi, a MTESZ korábbi 
főmunkatársa, aki hosszú szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ugyancsak részmunkaidőben 
és 2011. november 1. kezdéssel Heiszman Judit az EOQ MNB munkatársa lesz.  
A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) felvette tagjai sorába Takács Jánost, az 
ELECTROLUX Lehel Kft. vezérigazgatóját és Lepsényi Istvánt, a Knorr-Bremse 
Fékrendszerek Kft. ügyvezető igazgatóját. Takács János, aki már eddig is sokat tett az 
EOQ MNB tevékenységének népszerűsítése érdekében (előadások tartása, szekcióelnöki 
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funkció ellátása), felkérést kap a szervezet megbízott alelnöki funkciójának ellátásra a 
következő választásokig. 

7/2011 (X.10.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett Takács 
Jánost az EOQ MNB alelnöki megbízásával és későbbi jelölésével. 

3. Az EOQ MNB szakember-tanúsítási tevékenységének vezetőségi átvizsgálása 
A Vezetőség részletes beszámolót hallgatott meg az EOQ MNB szakembertanúsítási 
tevékenységéről, mivel a közeljövőben intézmény akkreditáció várható. A tapasztalatok 
alapján a tanfolyamok kiemelkedően kedvező értékeléseket kapnak, de az EOQ oklevél 
iránti piaci kereslet mérsékelt. Az EOQ MNB szakember tanúsításával kapcsolatos 
vezetőségi átvizsgálásra előterjesztett írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

8/2011 (X.10.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség az előterjesztéssel egyetértett és azt egyhangúlag, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta.  

4. Egyebek 
A legközelebbi EOQ Közgyűlés, valamint a PRU ülés helye és időpontja: Tbiliszi, 2011. 
november 17-18., amelyen való EOQ MNB részvétel és képviselet bizonytalan. 

9/2011 (X.10.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyetért azzal a javaslattal, hogy az EOQ MNB ne képviseltesse 
magát a Közgyűlésen.  

Az előző évekhez hasonlóan Dr. Molnár Pál idén is a zsűri elnökeként működik közre az 
Év Irányítási Rendszermenedzsere pályázat bíráló bizottságában (jelölt: Simone 
Smolinska, a Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt. minőségirányítási és folyamatos 
fejlesztési vezetője). Esetleges távolléte esetén Várkonyi Gábor felelős a Magyar 
Minőség Társaság (MMT) ügyvezető igazgatójával, Takáts Albert úrral való 
egyeztetésért és a pályázatról adott EOQ MNB értékelés ismertetésének 
megszervezéséért a 2011. november 2-i ünnepélyes díjátadáson. 
Dr. Molnár Pál röviden áttekintette a Szakbizottságok működését és a tisztségviselők 
tevékenységét. 
Mikó György felhívta a jelenlevők figyelmét az év hátralevő részében megrendezésre 
kerülő tanfolyamokra. 

Budapest, 2011. október 11. 

 

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


