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Várkonyi Gábor, Vass Sándor 

Kimentve: Szegedi Erzsébet, Dr. Szigeti Tamás, Takács János 

1. Tájékoztató az EOQ sikertelen EA akkreditációjáról  
Néhány ország Nemzeti Akkreditáló Testületének „nem” szavazata következtében az EA nem 
fogadta el az EOQ 75 oldalas és számos melléklettel ellátott alapos előterjesztését, és nem 
akkreditálta az EOQ személyregisztrációs tevékenységét.  (Nem-hivatalos információk szerint 
ebben szerepet játszott az erősödő ellentét az IRCA tanúsítványt kibocsátó szervezetekkel.) Az 
EA vezető tisztségviselői a nemzeti akkreditáció folytatását javasolják, azaz a visszatérést a 
nemzeti szintű megoldások kereséséhez.  
Az EA akkreditációra való felkészülés következtében túlbürokratizált eljárások és számunkra 
elfogadhatatlan pénzügyi feltételek miatt 2012 második félévben az EOQ MNB nemzeti 
hatáskörbe vette a minőségügyi és kapcsolódó szakemberek képzését, tanúsítását és 
regisztrációját. Belső határozatok alapján azonban e tevékenységében továbbra is alapul veszi 
az EOQ harmonizált követelményrendszerét, szabályait és közvetlenül teljesíthető eljárási 
rendjét. Ezt a törekvést elősegíti, hogy a készülő dokumentumokat továbbra is kézhez kapjuk, 
ezáltal 4-5 évre előre láthatók a változások is, amelyeket indokolt esetben adaptálhatunk. Egy 
Leonardo projekt keretében a román és az osztrák társszervezet például teljes jogú 
közreműködőként bevonta az EOQ MNB-t a „Minőségügyi rendszermenedzser az 
egészségügyben” harmonizált követelményrendszerének továbbfejlesztésébe, román 
szakemberek képzésébe és a szabályok romániai adaptálásának elősegítésébe. Ez az EU-s 
projekt, melyet az EOQ MNB Egészségügyi és Szociális Szakbizottságának szakértőivel 
közösen valósítunk meg, hasznosítható elemeket tartalmaz a hazai egészségügy számára is. 
Teljes jogú EOQ PRU tagságunk időtartama alatt összesen 2632 EOQ tanúsítvánnyal 2012. év 
végén – Németország, Ausztria, Svájc és Spanyolország után – az EOQ tanúsítványt kibocsátó 
szervezetek között az 5. helyen végeztünk. Hasonlóan kedvező a helyzet az érvényes (élő) EOQ 
MNB tanúsítványok tekintetében, amelyek száma jelenleg még összesen 977 db. 

2. Beszámoló az EOQ MNB 2013-ban eddig megrendezett tanfolyamairól 
2012-re összesen 25 tanfolyamot terveztünk, ebből 14 tanfolyam elmaradt. Négy szintentartó 
tanfolyamot sikerült megszerveznünk 83 résztvevővel, ami a megújított EOQ MNB 
tanúsítványok kedvező számához vezetett.  
2013-ban eddig még mind a 7 betervezett EOQ MNB tanfolyamot meg tudtuk tartani: még a 
részvételi díjak kisebb mértékű emelése sem okozott gondot. Ebben az évben az ülés 
időpontjáig csak egy társrendezésben felvállalt tanfolyam maradt el. Az viszont sajnálatos, de 
mégis az EOQ MNB tanúsítványok presztízsét jelzi, hogy résztvevők egyre nagyobb hányada 
személyesen fedezi a részvételi díjat és tanúsítvány költségét, és nem a munkáltatója. A 
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színvonal tartása érdekében azonban az előadók és a vizsgáztatók körét bővíteni kell, és nekik – 
az EOQ szabályait betartva – szakirányú EOQ MNB tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.  
Az éves feladatok közül kiemelést érdemel, hogy egyeztetést tervezünk a szintentartó 
tanfolyamok előadóival. Megújításra szorul az élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser képzés 
tananyaga, vagy kiadhatjuk a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara élelmiszerhigiéniai 
szakmérnökeinek az „EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser” tanúsítványát. Az is 
kérdés, hogy képesek leszünk-e megújítani az „EOQ MNB Minőségügyi tanácsadó” különböző 
szintű képzési tanfolyamainak tananyagát.    
A vitában szóba került, hogy az EOQ MNB nem rendelkezik belső etikai szabályzattal az általa 
felkért előadókra vonatkozóan, hogy pl. senki ne tarthasson az EOQ MNB tanfolyamokon 
előadást a saját nevében. Az „EOQ MNB Minőségügyi tanácsadó” tanfolyami anyagban korábbi  
adatok szerepelnek, s többek között ezért is túl nagy feladatot jelentene a megújítás, továbbá 
nagyon nehéz feladat lenne megfelelően felkészült előadókat találni a tanfolyamra. 
A vita alapján a Vezetőség egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 
határozatot fogadta el: 

1/2013 (III.19.) VEH sz. határozat: 
Az „EOQ MNB Minőségügyi tanácsadó” tanfolyam anyagát nem aktualizáljuk, de a 
lejárt tanúsítványok megújítását szintentartó tanfolyam elvégzése alapján továbbra 
is lehetővé tesszük.  

3. Az EOQ MNB 2013. évi munkaprogramjának aktualizálása 
Az EOQ MNB 2013. évi munkaprogramja jelenleg a következő időpontokkal egészülnek ki: 
• Vezetőségi ülés: április 29. 16.30 
• Választmányi ülés: május 16. 16.00 
• I. Közgyűlés: május 23. 14:00  
• 2013. évi II. Közgyűlés: november 26. 14.00  

(Alapszabály-módosítás az új Civil Törvény szerint) 
• ISO 9000 Fórum XX. Nemzeti Konferenciája: szeptember 12-13.  (társrendezés) 
• XXII. Magyar Minőséghét: november 11-13. (társrendezéshez még egyeztetés szükséges) 
• XII. „Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban”: november 7. 
A jövő évi munkaprogramban szerepel a 2014. február – március hónapban megtartandó I. 
„Minőségmenedzsment a járműiparban” című konferencia és/vagy a 2013. márciusában elmaradt 
IAQ Szimpózium megrendezése.  

4. Tájékoztató az EOQ MNB ingatlanvásárlásáról és jelenlegi pénzügyi helyzetéről 
Az EOQ MNB – kedvező feltételek mellett – megvásárolta a Budatest II. ker. Nagyajtai utca 4/a 
szám alatti közel 60m2-es lakást, amely egy 30m2-es – különböző képzések lebonyolítására 
alkalmassá tehető – szobával rendelkezik. Ez a helyiség 15 fős tanfolyamok, illetve 30 fős 
szakbizottsági rendezvények megtartására megfelelőnek látszik. Ezáltal évente több mint 1 
millió forint megtakarítás válik lehetővé, és az EOQ MNB kisebb rendezvények megtartásáról 
teljesen önállóan dönthet.  
Az ingatlanvásárlástól függetlenül az EOQ MNB eddig stabil pénzügyi helyzete – a 2012. évi 
előzetes pénzügyi eredmények alapján – megrendülni látszik. A könyvelés eddig közölt 
eredményei alapján a 2012. év mintegy 13 millió forint veszteséggel zárul (33 253 ezer forint 
bevétellel 47 687 ezer forint kiadás áll szemben).  
A veszteségek főbb okai a következőkben foglalhatók össze: 
• 14 elmaradt tanfolyam, illetve hiánnyal zárult tanfolyamok okozta veszteségek; 
• A 2012-ben elnyert 2 jelentős pályázat bevételei 2012-ben nem kerültek kifizetésre; 
• Továbbra is veszteséges a „Minőség és Megbízhatóság” és az „Élelmiszervizsgálati 

Közlemények” tagsági jogon térítésmentesen járó szakfolyóiratok kiadása. Azonban, ha e két 
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folyóirat csak internetesen jelenik meg, megoldatlanná válik Dr. Boross Ferenc 
tevékenységének – főként a tördelési költségekre terhelt - elismerése. 

• Kis mértékben tovább csökkent a tagdíjbevétel. 
• A humán erőforrás bővítése 1 főről 3 munkatársra szintén jelentős kiadásnövekedést okozott. 

Ezzel összefüggésben nem hagyható figyelmen kívül, hogy az egy éve beiktatott ügyvezető 
igazgató tevékenysége nem vezetett érzékelhető bevételhez. További problémát fog jelenteni, 
hogy a sokoldalú és emberfeletti munkát végző gazdasági vezető, Molnár Ingrid 2013 
végével lemond, és be kívánja fejezni aktív pályafutását. Helyette nem tervezünk új 
munkatárs felvételét, ezért a gazdasági vezető tisztségét belső munkatárssal kell betölteni 
annak érdekében, hogy elkerüljük a kiadások további jelentős mértékű növekedését.  

2013-ban az is gondot fog okozni, hogy továbbra sem várható pályázat kiírása a több mint  
2 mFt összegű EOQ tagsági díj befizetésének támogatására. Ezért több hazai és külföldi 
projektben részt veszünk, illetve azokat vezetjük, hogy az EOQ MNB pénzügyi 
ellehetetlenülését a következő években is el tudjuk kerülni. A vitában elhangzott többek között 
igen hangsúlyosan az is, hogy az elvégzett feladatok áttekintését követően meg kell szüntetni 
azokat a tevékenységeket, amelyek nem hoznak közvetlenül vagy közvetve már rövid távon 
bevételt. Az ezzel összefüggő döntéseket elnöki szinten mielőbb meg kell hozni. 

5. Egyebek 
5.1. Vass Sándor, a „Minőség és Megbízhatóság” főszerkesztője 2013. június 30-i hatállyal 
lemondott tisztségéről és kezdeményezte a megbízási szerződés felbontását. Az előzőek 
értelmében az EOQ MNB nem köt új megbízási szerződést a szakfolyóirat szerkesztésére, 
hanem az elkövetkező időszakban a meglévő munkaerőkre támaszkodva kísérli meg az ezzel 
kapcsolatos feladatok ellátását. Dr. Molnár Pál köszönetet mondott Vass Sándor sokéves magas 
szintű munkájáért.  
5.2. A következő szakbizottságok működésével van hosszabb idő óta gond: 
• Az Építésügyi Szakbizottság már jelenleg is fel van függesztve. 
• A Fogyasztóvédelmi Szakbizottság 2012-ben nem végzett munkát, és 2013. évre nem is 

készített munkaprogramot. 
• A Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság – elsősorban a titkár 

munkahelyváltása és új beosztása miatt – várhatóan hosszabb ideig nem lesz aktív. 
• A röviddel ezelőtt létesített Minőségügyi Tanácsadási Szakbizottság működése gyakorlatilag 

be sem indult. 
A fentiek figyelembevételével az EOQ MNB Vezetősége egyhangúlag – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

2/2013 (III.19.) VEH sz. határozat:  
Az EOQ MNB Vezetősége határozatlan időre felfüggeszti következő 
szakbizottságainak működését: Építésügyi Szakbizottság; Fogyasztóvédelmi 
Szakbizottság; Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság; 
Minőségügyi Tanácsadási Szakbizottság 
5.3. Dr. Molnár Pált felkérték tagnak a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) 
Igazgatótanácsába, ami igen nagy megtiszteltetésnek számít ugyan, de rendkívül sok 
kötelezettséggel is jár. Például minden évben részt kell venni az IAQ Igazgatótanácsának az 
Amerikai Minőségügyi Szervezet éves Minőségügyi Konferenciájának keretén belül megtartott 
ülésén és még egy nemzetközi konferenciához kapcsolódó ülésen. Dr. Molnár Pál – a hatékony 
elektronikus kapcsolattartást helyezve előtérbe – akkor veszi örömmel tudomásul a megtisztelő 
felkérést, ha az IAQ vezetése elfogadja, hogy minden évben csak egy igazgatótanácsi ülésen 
tudja részvételét biztosítani.  
Budapest, 2013. március 25. 
 
Készítette: Várkonyi Gábor  Jóváhagyta:  Dr. Molnár Pál 
 vezetőségi tag elnök 


