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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Elnökségének online üléséről 

Időpont: 2022. január 10., hétfő, 15:00  16:45 
Jelen voltak: Dr. Anwar Mustafa, Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Mikó György, Dr. 

Molnár Pál, Takács János, Várkonyi Gábor és Vass Sándor. 
Kimentve: Szegedi Erzsébet, Dr. Szigeti Tamás. 

1. Előzetes a 2021. évi feladatok teljesüléséről (Dr. Molnár Pál) 

A tavalyi évben 2 elnökségi ülést tartottunk: 

Május 12., a közhasznúsági jelentés és a kapcsolódó dokumentumok elfogadása. 

Szept. 20., a tisztújító Közgyűlés előkészítése. 

Az október 6-i Közgyűlésen megtörtént a tisztújítás és az Alapszabály elfogadása.  

A 2021. évben nagy nehézségekkel kellett szembe néznünk: 
 A számlázás kihelyezése sikertelen volt. 
 Csökkent a fizetési hajlandóság. 
 A szokásosnál nagyobb arányú kilépések. 
 Kevesebb új tag. 

A 30 tervezett tanfolyamból 17 elmaradt.A 8 szintentartó workshop közül csak 2 maradt el, 
ami nagyon jó eredmény. 89 új, illetve megújított tanúsítást adtunk ki, ami az elmúlt 3 
évhez képest jelentős csökkenést mutat. 

Eredményes pályázati és projekt tevékenységet folytattunk az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumnál (IT): 
 Az EOQ tagsági díj támogatása, 2 mFt. 
 "Minőség-Innováció nemzeti és nemzetközi pályázat 2021", 1,5 mFt. 
 A Nemzeti Kiválósági Díjban (NKD) való közreműködés, 1 mFt. 

A Minőség és Megbízhatóság című folyóiratunk 4 füzete rendben és időben megjelent a 
következő tematikával: 
 2021/1 füzet „Kockázatkezelés; Folyamatmenedzsment”  100 old. 
 2021/2 füzet „Menedzsmentrendszerek; Ellátási lánc”      104 old. 
 2021/3 füzet „Szervezeti teljesítmény; Statisztika”           104 old. 
 2021/4 füzet „Oktatás; Egészségügy”                               112 old. 
Összesen           420 old. 

A rendkívül nehéz és igen nagy leterheltséggel járó 2021. év várhatóan nem lesz 
veszteséges. Optimista becslés szerint az eredmény megközelítheti az 1 mFt összeget. 

2. A 2022. évi munkaprogram kiemelt feladatai (Dr. Molnár Pál) 

Az előírt Közgyűlések sikeres megrendezése. 

Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék észrevételei szerint (pl. a 
tisztségelfogadó nyilatkozatok újra elkészítése és aláírások előre dátumozás miatt). 
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Az EOQ MNB 50 éves jubileumának megünneplése; időpont lehetőségek: 2022. május, az 
éves rendes Közgyűlés keretein belül, vagy 2022. november 10-én, a Minőségügyi 
Világnapon. 

Előzetes programterv: 

Rövid elnöki beszámoló 

2 központi előadás (Bojár Gábor és Dr. Csath Magdolna) 

Kerekasztal panelek: 

Gazdaságfejlesztés és minőség (pl. Ipar 4.0; Minőség 4.0; Digitalizáció). 
Moderátor: Takács János 

Agrárgazdaság és minőség. 
Moderátor: Dr. Vajda László 

Nemzeti Minőség Díj. (Paneltagok: NKD díjasok). 
Moderátor: Mikó György 

A minőség oktatása. (Paneltagok: egyetemi vezetők). 
Moderátor: Dr. Veress Gábor 

Minőség az egészségügyben. 
Moderátor: Dr. Gődény Sándor és/vagy Dr. Felszeghi Sára 

Az előzetes programtervhez Dr. Molnár Pál mindenkitől kér további ötleteket, 
javaslatokat, módosításokat, esetleg csak egyetértő, illetve megerősítő válaszokat 
legkésőbb 2022. január 31-ig.  

Az élénk vitában Mikó György és Vass Sándor szerint a jubileum megünneplésére 
kedvezőbb a májusi időpont, tekintettel a kiszámíthatatlan pandémiás helyzetre. Takács 
János a novemberi időpontot tartja kedvezőbbnek, mert több idő jut a felkészülésre. 

3. A szakember-tanúsítási tevékenység vezetőségi átvizsgálása (Dr. Molnár Pál) 

Megtörtént a felnőttképzési bejelentkezés a FAR rendszerbe. 

Elvégezzük az adatszolgáltatást a Felnőttképzési Adatszolgáltató Rendszerben minden 
tanfolyamunk és workshopunk, illetve valamennyi résztvevő vonatkozásában. Ellátjuk az 
adatszolgáltatást és teljesítjük a kritériumokat az EOQ harmonizált szakember-tanúsítási 
rendszerében. 

Alapvető tartalmi változtatás az EOQ MNB Közhasznú Egyesület szakember-tanúsítási 
tevékenysége területén nem látszik szükségesnek, de a pandémiás helyzettől függően 
törekedni kell a jelenléti képzés mielőbbi visszaállítására. 

A minőségügyi vezetők érdekképviselete jegyében Dr. Molnár Pál szorgalmazza, hogy az 
EOQ MNB jogi tagjainak minőségügyi vezetői szerezzék meg az „EOQ MNB Minőségügyi 
Rendszermenedzser” személytanúsítványt. Sajnálatos módon – más országokkal szemben – 
nincs megfelelő érdeklődés a minőségügyi vezetők részéről, pedig az EOQ által még egy 
ideig tolerált tapasztalt szakemberek intenzív képzésével ez jól megoldható lenne. 

4. Az EOQ MNB Egyesület Képzési Központjának hasznosítása 

Dr. Molnár Pál elmondta, hogy az 58 m2-es Képzési Központunk (Nagyajtai utca 4/a.) 
működtetése igen nagy munkaráfordítással jár, és fenntartása is igen költséges. A 
pandémiás időszak miatt közel 2 éve szinte teljesen kihasználatlan. 15 millió forintért 
vásároltuk meg, további 5 milliót költöttünk a megfelelő kialakításra, ami hatalmas munka 
volt. Korábban több eredményes tanfolyamot, szakbizottsági ülést, pódiumbeszélgetést 
bonyolítottunk le benne. Ez elismertségünket nagyban növelte, emiatt nehezen válunk meg 
tőle. Az Astoriánál lévő Oktatóházban igen kedvezményesen lehet kisebb oktató termeket 
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bérelni, amelyek közül a legnagyobban 30-35 főt is el lehet helyezni. A keretszerződést 
már meg is küldték, amelynek megkötése igen kedvezőnek látszik minden szempontból. A 
Képzési Központunk eladása jelentősen megerősítené az anyagi biztonságunkat, lehetővé 
téve például egy ügyvezető igazgató megfizetését. A vevői érdeklődés a ház 
lakástulajdonosai és az ingatlan értékét becslő ingatlanközvetítő részéről jelentős, ezáltal 
az igen kedvező 50 millió forintos vételi ár elérése lehetségesnek látszik. 

A jelenlevők egyhangúlag az eladás mellett érveltek és szavaztak, bár Lakat Károly 
felvetette a kiadás lehetőségét is. Vass Sándor szerint az eladás mellett arra kell helyezni a 
hangsúlyt, hogy mit kezdjünk az árával: milyen befektetési megoldást alkalmazzunk, hogy 
a pénz ne veszítsen az értékéből. Takács János szerint külön hirdetést kellene feladni. 

5. Egyebek 

Dr. Molnár Pál javaslatokat és tervezeteket vár az ügyvezető igazgatói állás 
meghirdetésének szövegére a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban szintén 2022. 
január 31-ig. Szóba került a Profession.hu honlapon való meghirdetés is. Minden más – az 
ügyvezető igazgatóval való szerződéskötésre vonatkozó – elképzelés megfogalmazását és 
esetleges személyi javaslatokat is szívesen fogad a megadott határidőig, majd azt követően 
is. Távlatilag egy 3-4 fős bizottságot hozunk létre a beérkező pályázatok elbírálására, majd 
a valóban alkalmas vezető munkatárs kiválasztására annak érdekében, hogy az EOQ MNB 
Egyesület működőképessége hosszú távon is biztosítható legyen. 

Budapest, 2022. január 11. 

 

 

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


