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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Elnökségének üléséről 

Időpont: 2014. november 17., hétfő, 16:00 − 18:00 
Helyszín: EOQ MNB Központi Titkárság, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b 
Jelen voltak: Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Pallóné 

Dr. Kisérdi Imola, Szegedi Erzsébet, Dr. Takács János, Várkonyi Gábor 
Kimentve: Dr. Szigeti Tamás, Vass Sándor 

Néhány résztvevő behatárolt időkerete miatt Dr. Molnár Pál elnök javaslatot tett a 
kiadott napirendi pontok sorrendi módosítására, amit a résztvevők elfogadtak. 

1. A „Minőség Innováció 2014” magyarországi pályázatainak konszenzusos 
értékelése  

Dr. Molnár Pál megköszönte a résztvevőknek e nagy munkában való részvételt. A 
legnagyobb erőfeszítést a 12 pályázó megnyerésére kellett fordítani, míg Finnországban 
140 pályázó volt. Az élénk szakmai vita során a bírálók kialakították a konszenzusos 
eredményt, amit egy külön – egyelőre nem publikus – jegyzőkönyv tartalmaz. 

2. Tájékoztató az EOQ és az IAQ üléseiről 
2.1. Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke és Takács János, az EOQ MNB alelnöke részt 

vett a svédországi Stenungsundban megtartott IAQ üléseken és workshopon, 
amelyeken az aktuális feladatok és az új tagok székfoglaló előadásai mellett előzetes 
döntés született az IAQ Minőségügyi Világfórumának budapesti megrendezéséről. 

2.2. Az EOQ Kongresszust megelőzően Göteborgban 2014. június 10-én került sor az 
EOQ Közgyűlésére, amelyen többek között szóba került a rendkívül magas EOQ 
tagdíjak (pl. Magyarország esetében 6000€ felett), amit feltétlenül indokolt 
mérsékelni. A szervezet egyébként is olyan nagy pénzvagyonnal rendelkezik, ami más 
nemzetközi szervezetekre nem jellemző. Ugyanakkor az EOQ egyéni tagokat kezd 
toborozni, de a belépők nem kapnak kedvezményt a nemzeti szervezetbeli tagságért. 

2.2. A Göteborgban 2014. június 11-12-én megtartott EOQ Kongresszus szakmailag 
kiemelkedő volt, bár a résztvevők száma elmaradt a várakozásoktól. A legtöbben az új 
ISO 9001-es szabvány tervezetére voltak kíváncsiak. 

2.3. A Tokióban megtartott Nemzetközi Minőségügyi Konferencián mintegy 1000 ázsiai 
résztvevő volt jelen, és mindössze alig 50-en érkeztek Európából és Amerikából. A 
Konferencia keretén belül a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia szakértői „Minőség 
és Innováció” témakörben igen sikeres külön Szekcióban tartottak előadást. A felkért 
előadók között volt Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke is. 

2.4. A Kongresszus keretén belül ülésezett a Minőségügyi Világszervezet (WAQ) is, 
amelyen plenáris előadás hangzott el a Fukushima-i balesetről. Minőségügyi 
szempontból azt a tanulságot vonták le, hogy az extrém katasztrófa helyzetekre is ki 
kell dolgozni a minőségügyi követelményeket. A résztvevő regionális és nemzeti 
minőségügyi szervezetek elnökei összesen 22 kiselőadásban számoltak be az elmúlt 3 
évben elért legnagyobb sikereikről. Ezután a WAQ Titkárságát az ASQ vette át a 
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következő 3 évre. 
2.5. Az IAQ tagok 2014. október 22-én látogatást tettek Nagoyában a Toyota 

Autógyárban, ahol részletes tájékoztatást kaptak a Toyota Termelési Rendszerről. A 
Toyota Vállalat leköszönt alelnökével folytatott szakmai beszélgetés során elmondták, 
hogy a 22 japán Toyota autógyárban évente 400000 javaslat valósul meg, bár a 
tendencia lassú csökkenést mutat. Az elmúlt években bevezették az „Excellence 
Suggestion” („Kiváló Javaslat”) minősítést, ami nagy minőségjavítást és/vagy 
technológiai racionalizálást és/vagy jelentős költségcsökkentést takar. 

2.6. A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) 3 évente megtartott Közgyűlésén 2014. 
október 23-án Nagoyában megválasztották az új Vezetőséget. Dr. Molnár Pált, az 
Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság elnökét a 2015-2017 
választási periódusra – egyhangú szavazással – megválasztották az IAQ elnökének, 
ami nagy elismerést és megtiszteltetést jelent egész Magyarországnak. A szervezet 
kommunikációs alelnöke Takács János lett. Jelenleg összesen 97 akadémikus és 
társult tag van az IAQ szervezetben, amelynek Alapszabálya szerint összesen 
maximálisan 100 aktív akadémikus tagja lehet. Végleges határozat született arról is, 
hogy az IAQ Minőségügyi Világfóruma 2015. október 26-27-én Budapesten kerül 
megrendezésre. 

3. Végzés az EOQ MNB közhasznúsági kérelméről 
A bíróság részletes indoklással elutasította az EOQ MNB közhasznúsági kérelmét arra 
hivatkozva, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvény szerint az EOQ MNB az EMMI által nincs fogadó szervezetként regisztrálva. 
Mivel a közhasznúság eddig előnyt eddig nem igazán jelentett, egyelőre nincs döntés a 
kérelem fenntartásáról, de a Fővárosi Törvényszéktől a hiánypótlás határidejének 
meghosszabbítása érdekében kérelem került benyújtásra. 

4. A következő választmányi ülés előkészítése 
Időpont: 2014. december 10. 16:00 óra 
Helyszín: Budapest Szálló 

5. Egyebek 
5.1. A Vezetőségi ülés résztvevői megemlékeztek Dr. Armand V. Feigenbaum-ról, aki 

2014. november 12-én, 92 éves korában elhunyt. 
5.2. A 2014. évi EOQ tagsági díj támogatásáról az illetékes Kormányzati Bizottság 

kedvezően döntött. 
5. 3. Az EOQ MNB presztízse tovább növekedett, de pénzügyi helyzete továbbra sem 

javul elsősorban az elnyert és teljesített pályázatok elhúzódó kifizetése miatt. Az 
EOQ MNB tanfolyamaira – elismert színvonaluk ellenére – kevés a jelentkező. 

5.4. Az EOQ MNB szervezi – jelentősen kisebb összegért, mint 2013-ban – a TERRA 
MADRE rendezvényt 2014. december 9-én a Földművelésügyi Minisztériumban. 

5.5. A „Minőség Innováció Pályázat, 2014” Díjkiosztó Gálája az EOQ MNB 
szervezésében 2015. január 19-én, Budapesten, a Gellért Szállóban lesz megtartva 
jelen időpontig mindenfajta támogatás nélkül. 

5.6. Az EOQ MNB 2014. december első felében a gr társ Szervezet delegációját fogadja. 
5.7. Az EOQ következő Közgyűlésén a belgiumi Lövenben Dr. Molnár Pál vesz részt. 

Budapest, 2014. november 24. 
 

Készítette: Várkonyi Gábor  Jóváhagyta:  Dr. Molnár Pál 
 vezetőségi tag elnök 


