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JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB elnökségi üléséről
Időpont:

2022. szeptember 28., szerda, 15:00  16:45

Jelen voltak:

Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Dr. Szigeti
Tamás, Takács János, Várkonyi Gábor, Vass Sándor.

Kimentve:

Dr. Anwar Mustafa, Szegedi Erzsébet, Dr. Vajda László.

1. Az 50 éves jubileumi rendezvény előkészítése
Dr. Molnár Pál elnök megköszönte az EOQ MNB Egyesület 50 éves jubileumi
rendezvényével kapcsolatban nyújtott eddigi közreműködést. Hangsúlyozta, hogy nagyon
jól halad az előkészítés.
A társszervezetek közül Rózsa András, az ISO Fórum Egyesület elnöke aznapi műtétje
miatt nem tud a rendezvényen részt venni, helyette Ködmön István alelnök fog köszöntőt
mondani a társszervezet részéről. A jelenlevők egyetértenek azzal, hogy a GTE társelnöke,
Dr. Matolcsy Mátyás szintén rövid köszöntőt mondjon.
A kiválasztott helyszín a: Mercure Budapest Castle Hill; 1013 Budapest, Krisztina krt.
41-43. lesz, ahol Dr. Boross Ferenc, Molnár Ingrid és Dr. Molnár Pál helyszíni szemlét
tartottak és ahol a feltételek adottak egy kisebb kiállítás megrendezésére is.
A 100 főre tervezett előzetes árajánlat 2,6m Ft, de közel 200 főre is esély van egy 3,6m Ft
árajánlatra a rendezvény színvonalas lebonyolításához.
A kultúrprogram keretében a Budapesti Vonósok közreműködésével zenei program
megtartására kerül sor 40-45 percben 200 eFt ellenében Dr. Vajda László szervezésében.
Jelenleg a 7 egyéni adományozó mellett van 3 adományozó cég, plusz 2 komoly ígéret, de
várunk még további adományokat.
Eddig már 59 résztvevő jelentkezett be, mivel az EOQ MNB tagok számára a részvétel
térítésmentes lesz.
1/2022 (IX.28.) számú határozat:
Az elnökségi tagok egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
elfogadták Dr. Molnár Pál beszámolóját az 50 éves jubileumi rendezvény
előkészítéséről.
Kitüntetések a jubileumi rendezvényen
Dr. Molnár Pál előterjesztette az éve közgyűlési kitüntetésekre vonatkozó javaslatait,
melyeket jelenlevő elnökségi tagok megvitattak és javaslatokat tettek néhány potenciális
jelöltre a jövő évben. A kitüntetési lista e jegyzőkönyv mellékletét képezi a kitüntetésig
nem publikusan.
2/2022 (IX.28.) számú határozat:
Az elnökségi tagok egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
elfogadták Dr. Molnár Pál javaslatait.
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Kétféle további kitüntetést adunk ki a jubileum alkalmából: 50 éves jubileumi elismerő
oklevelet és 50 éves jubileumi támogató oklevelet. A jelölés alapelveiről és az előzetes
jelöltlistákról az elnökségi tagok tájékoztatást kaptak.
A kitüntetés időbeli lebonyolításához az első 3 sorban névvel ellátott széksorokat
alkalmazunk a kitüntettetek részére.
2. Az EOQ MNB pénzvagyona egy részének lekötése
Az eladott Képzési Központ vételárából – Dr. Molnár Pál javaslatára – összesen 30 millió
forint kerülhet lekötésre. Ehhez ismertette az Egon Prémiumüzletág tájékoztatóját. Mikó
György felhívta a figyelmet a tőkegarancia és az állami garancia fontosságára, különben a
befektetett összeget elveszíthetjük.
3/2022 (IX.28.) számú határozat:
Az EOQ MNB Egyesület Elnöksége egyetért pénzvagyona egy részének
értékpapírban való lekötésével.
Az Egon Prémiumüzletág szerződésajánlatát, amelyet 2022. november 23. utáni napokban
kérünk, Dr. Molnár Pál megküldi Mikó György, Dr. Szigeti Tamás, Takács János és Vass
Sándor részére véleményezés céljából, akik igény szerint vállalják az esetleges
szerződéskötésben való aktív részvételt.
Az Elnökség felkéri Takács Jánost további 2-3 bank és brókercég ajánlatának beszerzésére.
3. Egyebek
A jubileumi rendezvény előkészítésével kapcsolatban Dr. Molnár Pál közölte a
résztvevőkkel, hogy az 1972-1990-es időszakra nem áll rendelkezésünkre információ
és/vagy dokumentáció az EOQ MNB működéséről, mivel az akkori vezetés semmilyen
anyagot nem adott át. Felkérte az Elnökség tagjait az ilyen információk felkutatására, de a
jelenlevők ennek nem látják esélyét.
Dr. Molnár Pál köszönetet mondott a „Minőség-Innováció 2022” pályázatok értékeléséért,
melyek alkalmasak megalapozott zsűri döntések meghozatalára.
Budapest, 2022. szeptember 29.
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