A Felügyelőbizottság elnökének jelentése az
EOQ MNB Közgyűlésére 2020 május
Azt gondolom, hogy kevés olyan szakmai szervezet működik, amely az EOQ MNB
által kiadott színvonalas tudományos szakfolyóirattal büszkélkedhet, amelyben a hazai
és a nemzetközi professzionális életben elismert kutatók, gyakorlati munkát végző
szakemberek publikálnak. Az EOQ MNB soki évtizedes munkája híven tükrözi azt az
elvet, amelyet a „Minőség és Megbízhatóság” c. szakfolyóirat 2020. 1. számában az
American Express korábbi alelnöke, az Amerikai Minőségügyi Szervezet (ASQ)
korábbi elnöke, Charles Aubrey fogalmazott meg: „A minőségügyi infrastruktúra azt
hivatott biztosítani, hogy a termékek, a szolgáltatásokrendszerek és folyamatok
maximális hatékonyságot (termelékenység, ciklusidő, hibaarány, költség stb.) és
hatásosságot (a vevői igények kielégítése és túlszárnyalása, ügyfél-elégedettség,
lojalitás és magatartás stb.) érjenek el. A minőségügy megtervezi és koordinálja a
mérést, javítást, a legjobb gyakorlatokat és az egységesítést (szabványosítást),
továbbá összhangba hozza és allokálja az erőforrásokat a lehető legnagyobb
hatékonyság és hatásosság elérése céljából az egész szervezetben.”
Nos, annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedben a társadalmi szervezetek pénzügyi
lehetőségei – esetenként – drámai mértékben szűkültek, az EOQ MNB évtizedek óta
szolgálja azt az elvet, amelyet Aubrey vázolt dolgozatában. A szervezet
szakbizottságai többek között a fenntarthatóság, a minőségügyi gazdaságtan, a
minőség oktatása, a minőség matematikai statisztikai vizsgálata, a minőségügyi
módszerek, minőség-technikák, a minőségüggyel összefüggő tudományos szakmai
rendezvények témáiban fejtik ki lényegében társadalmi munkájukat.
Az EOQ MNB az 2018. évhez képest a tagdíjak és rendezvényi bevételek tekintetében
kedvezőbb gazdasági évet zárt. Örvendetes, hogy 2019-ben hazánk kormányzata is
nagyobb megbecsülést tanúsított az Egyesület irányában: az Innovációs és
Technológiai minisztérium, valamint az Agrárminisztérium együttesen 4.200.000
Forinttal támogatta az Egyesületet. A magyar Kormány – elismerve a minőségügy
fontosságát – az Egyesület EOQ tagsági díjához évek óta 2.000.000 Forinttal járul
hozzá.
Bíztató, hogy az Egyesület fegyelmezett pénzügyi politikájának köszönhetően 2019.
évi kiadásainak összege nem haladta meg a 2018-ban tervezett értéket.
Aggodalomra ad okot viszont az a tény, hogy a fentebb említett tudományos
minőségügyi szakfolyóirat kiadása továbbra is a null-szaldó alatt maradt annak
ellenére, hogy a kiadvány főszerkesztője a neki járó honoráriumról évek óta lemondott.
Az nem kétséges, hogy egy ilyen színvonalú periodika a gyakorló szakemberek
számára felbecsülhetetlen szakmai tudás-forrást jelent, ezért a veszteséges előállítás
ellenére is tovább-kiadásra javaslom, amig azt az Egyesület pénzügyi erőforrásai
lehetővé teszik. Az EOQ MNB vezetősége – a tagsággal egyetértésben – arra
törekszik, hogy a „Minőség és Megbízhatóság”-ot annak ellenére ki tudják adni, hogy
a lap támogatására évek óta nem, és várhatóan a jövőben sem lesz lehetőség.

Az EOQ MNB szakbizottságainak rendezvényei is szerves része az Egyesület értékes
tudományos aktivitásának; a rendezvények témái aktuálisak és bizonyítottan
szolgálják a résztvevők szakmai érdeklődését..
Az Egyesület 2019-es pénzügyi beszámolóját és a hozzá csatolt könyvvizsgálói
jelentést áttekintettem. A pénzügyi adatok részletei az említett feljegyzésekben bárki
számára rendelkezésre állnak. Az Egyesület teljes árbevétele 2019-ben 31.840.000 Ft
volt, amellyel szemben 30.953.000 Ft összes kiadás merült fel. Így a Szervezet a 2019.
évet pozitív pénzügyi mérleggel, 887.000 Ft nyereséggel zárta, miközben a Budapest
II. kerület, Nagyajtai utcai székhelyét és oktatási célú ingatlanát szabályosan
működtette, és rendezvényeihez sikerrel használta. Az egyesület 2019. évi
tevékenységét és az ahhoz kapcsolódó gazdasági beszámolót elfogadom.
Értékelésemet a „Minőség és Megbízhatóság” c szakfolyóirat 2019. évi 4. számában
megjelent, Csath Magdolna egyetemi tanár gondolataival zárom: egy gazdasági
rendszer versenyképessége csak akkor tartható fenn, ha „…a versenyképesség
mennyiségi szemléletéről áttérünk a versenyképesség-javítás minőségi szemléletére.
Ez jelenti a tudással való versenyzést, amely pedig az oktatás és tanulás
hangsúlyozott szerepét, a rájuk fordított erőforrások növelését teszi szükségessé.”
Úgy vélem az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága e cél
elérése, fenntartása érdekében sikerrel fejtette ki áldozatos munkáját.
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