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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-05-31 12:58:21. Érkeztetési szám: EB00605272

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

4

Tárgyév:

2 6 4

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

2 0 2 1

2 0 2 1
1 2
időszak vége

3 1

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 2 6

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Nagyajtai
2/B

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

1 4 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

4 2 6 4

/P k.6 7 8 4 0

1 8 0 0 7 9 8 5

/1 9 9 1

2

4 1

dr. Molnár Pál

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 2

0 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

43 591

42 304

43 591

42 304

15 552

17 325

2 442

643

13 110

16 682

83

931

59 226

60 560

Saját tőke

58 188

58 041

I. Induló tőke/jegyzett tőke

11 782

11 782

II. Tőkeváltozás/eredmény

48 388

46 406

-1 982

-147

1 012

2 353

1 012

2 353

26

166

59 226

60 560

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

6 888

8 307

6 888

8 307

16 859

16 246

16 859

16 246

10 403

10 101

10 403

10 101

3 620

3 838

3 620

3 838

120

100

120

100

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

23 747

24 553

23 747

24 553

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

23 747

24 553

23 747

24 553

5. Anyagjellegű ráfordítások

11 877

9 771

11 877

9 771

6. Személyi jellegű ráfordítások

11 813

13 155

11 813

13 155

1 315

1 288

1 315

1 288

8. Egyéb ráfordítások

548

400

548

400

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

176

86

176

86

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

25 729

24 700

25 729

24 700

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

25 729

24 700

25 729

24 700

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

-1 982

-147

-1 982

-147

-1 982

-147

-1 982

-147

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

3 500

3 500

3 500

3 500

245

238

245

238

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 2 6

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Nagyajtai

2/B

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 4 0 0 / P k .6 7 8 4 0

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 1

4 2 6 4

1 8 0 0 7 9 8 5

2

4 1

dr. Molnár Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Adatok ezer forintban

Előző év

Szakember tanúsításra
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

8 730
Előző év

Nemzetközi kötelezettség teljesítésére
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
7 008
Tárgy év
2 380

Előző év

Tagsági jogon járó kiadványok

2 472
Tárgy év

5 565

5 511

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

16 675

14 991

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

16 675

14 991

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

23 747

24 553

245

238

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

23 502

24 315

H. Összes ráfordítás (kiadás)

25 729

24 700

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

11 813

13 155

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

25 729

24 700

K. Adózott eredmény

-1 982

-147

80

80

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló
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Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2022.06.01 00.52.08

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b.
http://eoq.hu
Alapítva: 1972
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Kiegészítő melléklet
EOQ MNB Egyesület 2021. évi gazdálkodásáról
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület
pályázatok alapján a következő támogatásokban részesült:

2021-ben

1. Támogatás az EOQ éves tagsági díj részbeni fedezetére: 2000 eFt
Az ITM-el kötött támogatási szerződés által rendelkezésre bocsájtott összeg
csaknem fedezte az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 2021. évi tagsági díját az
Európai Minőségügyi Szervezetben. A támogatás odaítélésével az EOQ MNB
Egyesület a 24 európai országot tömörítő szervezetben való folyamatos tagságát
megőrizte és a tagsághoz kapcsolódóan folytatta magas színvonalú szakmai
tevékenységét a hazai minőségfejlesztés és az innováció, valamint minőségügyi
szakemberek továbbképzése terén. Az EOQ teljes jogú tagjaként továbbra is
olyan korszerű minőségügyi ismeretekre tettünk szert, melyek nagyon hasznosak
Magyarország versenyképességének elősegítése és növelése érdekében.

2. Támogatás a „Minőség-Innováció 2021” nemzeti és nemzetközi
pályázat szervezésére és lebonyolítására: 1500 eFt
A „Minőség-Innováció 2021” nemzeti és nemzetközi pályázaton nagy-, kis- és
közép-, valamint mikro vállalati, továbbá környezetvédelmi, közszféra és nonprofit, oktatási és szociális szférában működő szervezetek, továbbá a potenciális
kategóriában lehetett részt venni. Nemzeti Díjat kapott kategóriájában a Karsai
Holding Zrt., a Magnus Aircraft Zrt., a ZENTET-X Zrt. az Agrártudományi
Kutatóközpont, a Panon Egyetem Gazdaságtudományi Kara, az Octo Pharma Kft.
és a Heti Kelet Kulturális Alapítvány pályázata. Nemzetközi szinten az
Agrártudományi Kutatóközpont fődíjat nyert a „Közszférában működő
szervezetek kategóriában” 4 további magyar nemzeti díjas pályázat nemzetközi
finalista oklevelet kapott

3. Rövid szöveges beszámoló az EOQ MNB Egyesület 2021. évi
gazdálkodásáról
Az EOQ MNB Egyesület 2021. évi részletes tevékenységéről szóló beszámolót
ez a fejezet tartalmazza. A csekély -147 eFt összegű veszteség a pandémiás
helyzet időszakában kedvezőnek minősíthető, amire az egyes fejezetekben
részletesen kitértünk.

1

Az alacsonyabbra tervezett és még annál is alacsonyabbra teljesített bevétel
alapvetően a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat bevétel növekedésének
elmaradására vezethető vissza. A többi tétel tervezett és teljesített összege alig tér
el egymástól. Ezekhez a következő részletes információk fűzhetők:
 A tagdíj-befizetésekre tervezett előirányzat csekély mértékben túlteljesült.
 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium nemzetközi tagdíjtámogatása,

ami összesen ismét 2 mFt volt, az árfolyam-veszteség miatt csak alig 90%ban fedezte az EOQ MNB Egyesület tagsági díját az EOQ-ban.
 A

rendezvényekre, tanfolyamokra és projektekre tervezett bevételi
előirányzat csaknem teljesült, mivel a tanfolyamok egy részét a pandémiás
helyzet miatt csak online sikerült megtartani. Ennek megfelelően a kiadott
tanúsítványok száma 89-re csökkent.

 A veszteséget tovább csökkentette a „Minőség-Innováció 2021” nemzeti és

nemzetközi projektünk ITM támogatása (1,5 mFt).
 A tervezett egyéb támogatás, ami elsősorban az 1%-ból adódik, kis

mértékben túlteljesült.
 Nem teljesült a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat bevételének

(támogatás, előfizetés, hirdetés) előirányzata, amely közel 1,5 mFt hiányt
mutat. Ezért a veszteséges szakfolyóirat hosszú távú fenntartásához a
bevételi források jelentős mértékű növelése – főként az előfizetők és a
támogatók számának bővítése révén – elengedhetetlennek látszik.
 A „Kamat és árfolyamnyereség” az általános helyzetnek megfelelően nem

keletkezett.
 Az „Egyéb bevételek” rovatban befolyt összegek a tervezett igen csekély

értékeket jelentősen meghaladták.
Az EOQ MNB Egyesület 2021. évi kiadásai – az ismertetett okokból –
jelentősen, azaz 1,3 mFt összeggel kisebbek lettek a tervezettnél.
Az egyes kiadási tételek elemzése során a következők állapíthatók meg:
 A „Működési és bérköltségek” kissé túllépték az előirányzatot, ami mégis

valós eredmény, mivel ezt a tételt – a korábbi évekhez viszonyítva –
tudatosan alacsonyabb szintre terveztük.
 Az EOQ tagsági díjat az elnyert pályázati támogatásból még az adott évben

át tudtuk utalni. Az erre fordított kiadások a forint árfolyamromlása miatt
azonban közel 250 eFt összeggel meghaladták az egyedi pályázattal elnyert
támogatási összeget.
 A „Rendezvények, tanfolyamok és projektek” kiadásai 140 eFt összeggel

lettek kisebbek a tervezett előirányzatnál.
 A 2021. évi szakbizottsági kiadások 222 eFt összeggel kissé meghaladták a

tervezett előirányzatot
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 Az elmúlt évben jelentős összeggel, azaz csaknem 1,5 mFt-tal sikerült

tovább csökkenteni a kiadásokat a „Minőség és Megbízhatóság”
szakfolyóirat megjelentetésére, ami arra vezethető vissza, hogy
főszerkesztői honorárium kifizetésére már több év óta nem kerül sor.
 Kiemelkedő takarékosság jellemezte a beszerzéseket; ezért 2021-ben csak

karbantartásokra jutott. Ez azonban a számítógép-park elavulása miatt
tovább már nem tartható fenn.
 Az egyéb kiadások túllépéséhez elsősorban a bankköltségek emelkedése

vezetett.
A működési és bérköltségek tervezett kiadási tételét – a 2013. év közepén
hozott személyi intézkedések eredményeképpen – sikerült 2021-ben is kedvező
szinten tartani. A nemzetközi kötelezettségekre fordított kiadások a 2021. évben
is alacsonyan maradtak, azaz külön költséget – az online hazai, továbbá az online
EOQ és IAQ közgyűlések és rendezvények következtében – szinte alig
igényeltek.
A tervezett pályázatok közül ismét kiemelendő az EOQ MNB Egyesület
hozzávetőleges évi 2 mFt EOQ tagsági díjának kormányzati támogatása, ami a
korábbi években is szinte mindig biztosított volt. Az Agrárminisztérium viszont
igen csekély pályázati összeget irányzott elő rendezvényekre – így az EOQ MNB
Egyesület a szegedi rendezvény támogatására nem nyújtott be pályázatot.
Az EOQ MNB Egyesület működése és likviditása – az összességében
rendkívül nehéz gazdálkodási körülmények ellenére – az elmúlt évben sem volt
veszélyben. Az Egyesület gazdasági helyzetét továbbra is a stabilitás jellemzi;
ennek megfelelően naprakész a számlakiegyenlítés és a befizetési kötelezettségek
maradéktalan határidős teljesítése, ami várhatóan a következő években is
megoldható lesz.
Ezen a helyen is közétesszük, hogy az adózó állampolgárok 1%-os
felajánlását, azaz mintegy 238 eFt összeget 2021-ben ismét a „Minőség és
Megbízhatóság” szakfolyóirat kiadásának támogatására (veszteségeinek
csökkentésére) fordítottuk, és egyúttal köszönetet mondunk az adományozóknak.
Az EOQ MNB Egyesület 2021. évi mérlege és közhasznúsági jelentése az
Egyesület Közgyűlése elé lett terjesztve 2022. május 12-én és elfogadásra került.
Az elfogadott anyagokat a jogszabályban előírtaknak megfelelően határidőre
fogjuk felterjeszteni az illetékes Bíróság részére.
Budapest, 2022. május 14.
Dr. Molnár Pál
EOQ MNB elnök
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Szöveges beszámoló
az 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
1.

A 2021. évi elnökségi ülések és közgyűlések

1.1. A 2021. évi 1. online EOQ MNB elnökségi ülés
Jegyzőkönyv készült az EOQ MNB Elnökségének – az elnökségi tagok
mailben történő szavazata alapján lebonyolított – üléséről, melynek időpontja
2021. május 12. volt, Szavazatukat a következő elnökségi tagok küldték meg:
Anwar Mustafa Dr., Boross Ferenc Dr., Lakat Károly, Mikó György István,
Molnár Pál Dr., Szegedi Erzsébet, Takács János Várkonyi Gábor és Vass Sándor,
akik az előterjesztett dokumentumokat egyhangúlag fogadták el.
A közgyűlési anyagokat az elnökségi tagok 2021. május 6-án mailben kapták
meg, amelyben jeleztük, hogy közgyűlésünket a rendkívüli helyzetre való
tekintettel jelenleg nem tudjuk jelenléti formában megtartani. Ebből következően
az éves közgyűlés anyagainak elfogadását az 502/2020. (XI. 16.)
Kormányrendelet értelmében az anyagok elektronikus megküldést követően ülés
tartása nélküli határozathozatallal az elnökségi tagok mailben történő szavazata
alapján tettük meg. Az Elnökség arról is tájékoztatást kapott, hogy az EOQ MNB
Egyesület 2020. évi Évkönyve 2021. március 19-től elérhető honlapunkon:
(https://eoq.hu/emlek/20evk.pdf) és ez bővített formában tartalmazza az éves
beszámolót.
Az Egyesület 2020. évi összefoglaló elszámolását a 2020. évi Évkönyv 62.
oldala tartalmazza. Dr. Szigeti Tamásnak, a Felügyelő Bizottság elnökének
jelentése csatolmányként került az Elnökség tagjaihoz.
Közhasznúsági jelentés: „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2020. év” anyagot és
mellékleteit elfogadásra javasoltuk és csatoltan az elnökségi tagoknak szintén
megküldtük: OBHGEPI_PK_642_EOQ_MNB_Közh.pdf, PK-642-02-besz.pdf,
PK-642-03-kieg.pdf
Az Egyesület 2021. évi költségvetését elfogadásra előterjesztettük és ezért
csatolmányként szintén megküldtük.
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A már 2020-ban esedékessé vált tisztségviselő-választást a megküldött
kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napjáig
megtartandó választáson kell megtartani.
Az elnökségi tagok által elfogadott anyagok nyilvánosságra hozása az EOQ
MNB Egyesület honlapján valósult meg. A jegyzőkönyvvel az elfogadott
közhasznúsági dokumentumokat a könyvelőknek megküldtük, kérve a bírósághoz
való beküldést. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét és mellékleteit a honlapunkra
2021. május 12-én tettük fel (https://eoq.hu/emlek/eln210512.pdf).
A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Kormány rendelete elhárította az akadályokat a
közgyűlés elektronikus megtartásával kapcsolatban annak ellenére, hogy alapító
okiratunk nem tartalmazza ennek lehetőségét. A rendelet a következő
rendelkezések betartását írja elő:
 A napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető és a határozat
tervezetét a tagokkal közölni kell.
 Elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan meg kell
határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és
informatikai
alkalmazásokat,
továbbá
meg
kell
határozni
a
személyazonosság igazolásának módját.
 A szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani.
 A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó
szerv ülését és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét.
 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz
útján részt vevő tagok adatait.
 Az Egyesület tagjai kapjanak a meghozott döntésekről tájékoztatást.
Esetünkben a következő lépésekre került sor:
 A közgyűlési meghívóval kiküldésre kerültek a biztonságos webterületen
elhelyezett közgyűlési beszámoló anyagok és a szavazólap elérhetősége.
 A meghívó kiküldését a szavazási idő alatt még háromszor megismételtük a
nem szavazó tagoknak/képviselőknek.
 A szavazólapon név, e-mail cím és lakáscím megadásával biztosítottuk a
tag/képviselő azonosíthatóságát.
 A szavazólap visszaküldésére több mint 15 napot adtunk.
 Dr. Boross Ferenc, ügyvezető elnök mint a web felület kezelője (web admin,
rendszergazda) begyűjtötte a szavazatokat, az Elnökség tagjainak elküldte a
szavazás részletes eredményeit előkészítette a közgyűlés jegyzőkönyvét.
 Az Elnökség által elfogadott és honlapunkra is felkerült szavazási
eredményekről a teljes tagság elektronikusan értesítést kapott.
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1.2. A 2021. évi 2. online EOQ MNB elnökségi ülés
Időpont:
2021. szeptember 20., hétfő, 15:00  17:00
Jelen voltak: Dr. Anwar Mustafa, Dr. Boross Ferenc, Mikó György, Dr. Molnár
Pál, Takács János, Várkonyi Gábor
Kimentve:
Lakat Károly, Szegedi Erzsébet, Dr. Szigeti Tamás, Vass Sándor
Dr. Molnár Pál elnök köszöntötte a résztvevőket és megállapította, hogy az
ülés döntésképes, mivel a 9 tagból 6 tag jelen van, majd ismertette az elnökségi
ülés előzetesen megküldött napirendjét.
1/2021 (IX.20.) Eln. számú határozat:
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
elfogadták a napirendet.
A 2021. évi közgyűlés online lebonyolításának előkészítése
Dr. Molnár Pál jelezte, hogy a 289/2021 Korm. rendelet alapján módosított
502/2020 Korm. rendelet szerint a 2021. október 15. utáni működésünk csak a
közgyűlés megtartása után lehetséges. A közgyűlés elektronikus hírközlő
eszközzel online is megtartható. A közgyűlés fő témái a tisztújítás, valamint az új
Alapszabály és a Felügyelő Bizottság új Működési Szabályzatának elfogadása.
Az első hivatalos Közgyűlés időpontja 2021. szeptember 30., ami azonban
várhatóan nem lesz szavazatképes. Az érvényes Közgyűlés online megtartására
2021. október 6-án kerül sor.
Javaslat a közreműködő tisztségviselőkre:
Levezető elnök:
Jegyzőkönyv-vezető:
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Mandátumvizsgáló Bizottság:
Jelölő Bizottság:
Szavazatszedő Bizottság:

Dr. Molnár Pál
Várkonyi Gábor
Lakat Károly és Vass Sándor
Dr. Boross Ferenc elnök és Molnár Ingrid tag
Dr. Boross Ferenc és Lakat Károly
Dr. Boross Ferenc és Molnár Ingrid

2/2021 (IX.20.) Eln. számú határozat:
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
elfogadták a közgyűlés közreműködő tisztségviselőire vonatkozó
javaslatot.
A korábban elfogadott dokumentumok előterjesztése közgyűlési
elfogadásra
Dr. Boross Ferenc korábban a 2020. évi tevékenységünkről szóló következő
dokumentumokat tette fel 2021 májusában az EOQ MNB honlapjára és küldte
meg a tagság számára. Ezeket a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében a
közgyűlésnek is el kell fogadnia:
 2020. évi összefoglaló elszámolása
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 Az EOQ MNB 2020. évi gazdálkodása
 Szöveges kiegészítés a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
 Közhasznúsági jelentés és mellékletei
 Felügyelő Bizottság beszámolója
 2021. évi költségvetés

Javaslat a tisztújításra
A pandémiás helyzet miatt nem volt lehetőség a tervezett jelentős módosítások
előkészítésére. A lemondások miatt néhány új személyi javaslat vált szükségessé.
A legtöbb tisztségre azonban az eddigi tisztségviselők jelölése várható,
amennyiben meg kívánják tartani eddigi tisztségüket, azaz elfogadják a jelölést.
A 9 tagú Elnökség is maradhat, de elfogadható lenne egy 7 tagú Elnökség is.
Redukálás esetén 1 vagy 2 korábbi elnökségi tagot a Felügyelő Bizottság
tagjelöltségére kérünk fel, hogy a törvényes működés biztosított legyen.
3/2021 (IX.20.) Eln. számú határozat:
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyetértenek azzal, hogy az Elnökség 9 tagú maradjon.
Az Alapszabály módosításával ügyvezető igazgatói pozíciót hozunk létre. Az
ügyvezető igazgató feladata a napi ügyek vitele, például a pályázatok benyújtása
és jelentéstétele, továbbá a tanfolyamok, rendezvények megszervezése lesz. A
hozzászólók (Mikó György, Dr. Boross Ferenc) javasolják, hogy az ügyvezető
igazgató legyen 60-65 éves, frissen nyugdíjazott, sokoldalú személyi
kapcsolatokkal rendelkező ember, aki kötődik az EOQ MNB-hez. Mikó György
Szegedi Erzsébetet vagy Takács Jánost javasolja erre a pozícióra, vagy az állás
kiírására kerül majd sor első körben az egyesületi tagok körében.
A Gyógyszeripari Szakbizottság elnökjelöltje a tavasszal elhunyt Berényi
Vilmos helyett Vitányiné Dr. Morvai Magdolna, az EGIS Zrt. minőségügyi
vezetője lett.
4/2021 (IX.20.) Eln. számú határozat:
Az Elnökség támogatja, hogy az új Alapszabály szerint megválasztott
elnökkel rendelkező Szakbizottság már működőképes; a titkár és a
legfeljebb 3 társelnök felkérése szakbizottsági elnöki feladat legyen.
4. Döntéshozatal a 2021. évi kitüntetésekről
Az Elnökség a következő kitüntetések odaítéléséről döntött az 5/2021 (IX.20.)
Eln. számú határozat szerint:
„EOQ MNB Egyesület Örökös Tagja” (1 fő)
Dr. Dudás Ferenc
„EOQ MNB Egyesület Elismert Tagja” (2 fő)
Dr. Biacs Péter
Dr. Vajda László
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EOQ MNB „Minőségért 2021” (5 fő)
Dr. Boross Ferenc
Molnár Ingrid
Dr. Szigeti Tamás
Vass Sándor
Várkonyi Gábor
Az Elnökség a 2022. évre előzetesen előterjesztett kitüntetési javaslatot Dr.
Anwar Mustafa személyére vonatkozóan elfogadta.
Az új Alapszabály főbb irányelvei
Dr. Boross Ferenc felhívja a figyelmet a jogszabályi változásokra, mivel az
egyes területek egészen másképp vannak megfogalmazva. Dr. Molnár Pál a
jogszabályoknak való megfelelés és az előírt szerkezeti módosítás mellett
alapvető működésbeli változást az Alapszabályban nem javasol rögzíteni.
Fontosabb változások:
 9 tagú Elnökség.
 Dr. Boross Ferenc ügyvezető elnök helyett, amely pozíció megszűnik,
társelnök-jelölt lesz.
 Képviselő az Elnök és a Társelnök lesz.
 Ügyvezető igazgató, akit az elnök nevez ki az Elnökség egyetértésével,
szintén képviselő lesz.
 Várkonyi Gábor ügyvezető titkár helyett, amely pozíció megszűnik,
titkárjelölt lesz.
Egyebek
Mikó György társelnök röviden beszámolt az ISO Fórum XXVIII.
Konferenciájáról és közgyűléséről.
Dr. Molnár Pál tájékoztatása szerint a SZJA 1%-ából 2020-ban többet
kaptunk, mint a másik 3 hazai minőségügyi szervezet együttvéve, s ez az EOQ
MNB széleskörű ismertségének és elismertségének köszönhető. Jelenleg a 2021.
évi EOQ tagdíjunk támogatására pályázunk az Innovációs és Technológiai
Minisztériumnál.

1.3. A 2021. évi 1. online EOQ MNB Közgyűlés
Időpont:

2021. szeptember 30. (csütörtök) 15.00 – 15.30 óra

Helyszín:

online, a GoToMeeting felületén

Résztvevők:
13 fő
Dr. Molnár Pál elnök hivatalosan megnyitva az eseményt szeretettel
köszöntötte a résztvevőket. Beszámolt a közelmúlt fontosabb minőségügy
eseményeiről és az EOQ MNB Egyesület fennmaradási erőfeszítéseiről a
pandémiás időszakban. Vajda László Dr. felhívta a figyelmet a közelgő OMÉK
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Pallóné Dr. Kisérdi Imola által előkészített fontos rendezvényére és az EOQ
MNB
Egyesület
által
szervezett
„XVII.
Minőségmenedzsment
az
élelmiszergazdaságban” online rendezvényére. Macher Endréné őrömét fejezte ki
a minőségügyi szervezetek jó együttműködéséért a Nemzeti Kiválóság Díj
előkészítésében és megvalósításában. Kifejezte továbbá reményét a 4 hazai
minőségügyi szervezet jövőbeni még szorosabb együttműködése iránt más fontos
minőségügyi projektekben.
A rövid beszélgetés után Dr. Boross Ferenc, mint a Mandátumvizsgáló
Bizottság elnöke megállapította, hogy 13-an vagyunk jelen és így a megjelent
tagok száma messze nem éri el az 50%+1 fő létszámot, ezért 2021. október 6-án
14:30 órára megismételt Közgyűlésre hívta a résztvevőket, amely a résztvevő
tagok számától függetlenül érvényesnek fog számítani.

1.4. A 2021. évi 2. online EOQ MNB Közgyűlés
Időpont:

2021. október 6., szerda, 14:30  16:30

Jelen volt:

37 induló fő a jelenléti ív szerint

1. Megnyitó
Dr. Molnár Pál elnök örömmel köszöntötte a résztvevőket és felhívta a
figyelmet arra, hogy a 289/2021 Korm. rendelet alapján módosított 502/2020
Korm. rendelet szerint a 2021. október 15. után az Egyesület működése csak
tisztújító közgyűlés megtartásával lehetséges. A közgyűlés elektronikus
hírközlő eszközzel online is megtartható. A Közgyűlés fő témái a tisztújítás,
valamint az új Alapszabály és a Felügyelő Bizottság új Működési
Szabályzatának elfogadása. Az első hivatalos közgyűlés időpontja 2021.
szeptember 30. volt, ami azonban a jelenlevők elégtelen létszáma miatt nem
volt szavazóképes. Ezért változatlan napirenddel meghirdetett érvényes
Közgyűlés online megtartására 2021. október 6-án kerül sor.
2. A napirend elfogadása
A meghirdetett és dián kivetített alábbi napirend elfogadására kértük a
szavazatokat:
1. Megnyitó
2. A napirend elfogadása
3. A Közgyűlésen közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
4. Összefoglaló az Egyesület 2016-2020 évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról
5. Hozzászólás az összefoglalóhoz, valamint a korábban elektronikusan
megküldött és elfogadott beszámolókhoz
6. Szavazás az összefoglalóról és a beszámolókról
7. Kitüntetések, elismerések átadása
8. A 2021. évi munkaprogram és költségvetés előterjesztése
9. Szavazás a 2021. évi munkaprogramról és költségvetésről
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10. Az új Alapszabály és a Felügyelő Bizottság új Működési Szabályzata
előterjesztése és vitája
11. Szavazás az új Alapszabályról és a Felügyelő Bizottság új Működési
Szabályzatáról
12. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
13. A Jelölő és Szavazatszedő Bizottság javaslatainak előterjesztése
14. Szavazás az EOQ MNB Egyesület új tisztségviselőiről
15. A Szavazatszedő Bizottság elnökének jelentése
16. Levezető Elnöki zárszó
1/2021 (X.6.) számú közgyűlési határozat:
A résztvevők – 37-en egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül
– elfogadták a javasolt napirendet.
3. A Közgyűlés közreműködő tisztviselőinek megválasztása
Javaslat a közreműködő tisztségviselőkre:
Levezető elnök:
Dr. Molnár Pál.
Jegyzőkönyv-vezető:
Várkonyi Gábor.
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Lakat Károly és Vass Sándor.
Mandátumvizsgáló Bizottság: Dr. Boross Ferenc elnök és Molnár Ingrid tag.
Jelölő Bizottság:
Dr. Boross Ferenc elnök és Lakat Károly tag.
Szavazatszedő Bizottság:
Dr. Boross Ferenc elnök és Molnár Ingrid tag.
2/2021 (X.6.) számú közgyűlési határozat:
A résztvevők – 37-en egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül
– elfogadták a közgyűlés közreműködő tisztségviselőire vonatkozó
javaslatot.
4. Összefoglaló az Egyesület 2016-2020. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról
A pandémiás helyzet miatt május 12-én elnökségi ülés döntött a 2020. évi
tevékenységről és a bírósághoz beadandó dokumentumok elfogadásáról. Az
elnökségi ülésen elfogadott anyagokat az ülés jegyzőkönyvével az egyesületi
tagság megkapta, amelyek a honlapra is felkerültek:
https://eoq.hu/emlek/eln210512.pdf
Az EOQ MNB Egyesület elmúlt 5 évének tevékenysége és a tagság
alakulása a honlapon megtalálható Évkönyvekben részletesen áttekinthető
(https://eoq-mnb-evkonyvek/). A bemutatott összefoglaló diasorozatból a
következő tevékenységek kiemelése indokolt:
 Az EOQ MNB Egyesület működőképességének és elismertségének
megőrzése, fenntartása.
 Az EOQ MNB Egyesület képzési tevékenységének folytatása a pandémiás
időszakban is (tanfolyamok, egyéb rendezvények).
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 Az elmúlt 5 év rendezvényeinek száma összesítve:
Központi rendezvények:
24
Szakbizottsági rendezvények:
300
Tanfolyamok:
90
Összesen:
414
Résztvevők száma:
11 650
 A szakember-tanúsítási tevékenység keretében 712 tanúsítvány kiadása.
 A támogató tagsági rendszer működtetése: 3 „Platina”, 3 „Arany”, 6 „Ezüst”
és 17 „Bronz” fokozatú támogató, akiknek külön köszönet és elismerés jár.
 A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat rendszeres kiadása és a
színvonalas honlap működtetése, beleértve a hírleveleket is.
 Magyarország képviseletének teljes körű ellátása az EOQ-ban (National
Representative).
 Együttműködés valamennyi EOQ tagszervezettel, valamint más nemzetközi
minőségügyi szervezetekkel (pl. EFQM, ASQ, JUSE, CQI, WAQ).
 2015-2017 között Dr. Molnár Pál a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ)
elnöki teendőit látta el, majd a következő 3 évben (2018-2020) az IAQ Igazgató
Tanácsának elnöke volt.
 Kiemelkedő jelentőségű nemzetközi rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában aktív közreműködés:
2. IAQ Minőségügyi Világfórum 2017, Bled, Szlovénia (az EOQ Kongresszust
követően)
3. IAQ Minőségügyi Világfórum 2019, Sanghaji, Kína (társrendező)
 A finn alapítású nemzeti és nemzetközi „Minőség-Innováció” pályázat hazai
koordinálása és működtetése.
 Együttműködés társszervezetekkel (ISO 9000 Fórum, Magyar Minőség Társaság,
Szövetség a Kiválóságért), különös tekintettel a Nemzeti Kiválóság Díjra (NKD)
és a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszerre (NKER).
 Együttműködés kormányzati szervekkel (AM, ITM, EMMI) és egyetemekkel
(BME MTI, ÓE, SZTE), ami bővítendő.
A 2020. évi veszteség 1 907 eFt, ami nagyrészt a rendezvények, tanfolyamok és
projektek elmaradásának tudható be. Az elmúlt 5 év gazdasági eredménye
-6 922 eFt, de az Egyesület pénzügyi stabilitása mindvégig és jelenleg is biztosított.

5. Hozzászólás az összefoglalóhoz, valamint a korábban elektronikusan
megküldött és elfogadott beszámolókhoz
Az Informatikai és Könyvtárszövetség elnöke, Ramháb Mária gratulált a
vezetésnek a kiváló eredményekhez és a sokoldalú együttműködéshez,
valamint az Egyesület átlátható közhasznú tevékenységéhez, ami a
honlapon elérhető Évkönyvekben részletesen nyomon követhető.
6. Szavazás az összefoglalóról és a beszámolókról
3/2021 (X.6.) számú közgyűlési határozat:
A résztvevők egyhangúlag (38 igen szavazattal) – tartózkodás és
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ellenszavazat nélkül – elfogadták az összefoglalót, illetve a Bíróságnak
tavasszal elnökségi döntéssel megküldött 2020. évi anyagokat
(Beszámoló; Felügyelő bizottság beszámolója; 2020. évi elszámolás;
Közhasznúsági jelentés és mellékletei; 2021. évi költségvetés).
7. Kitüntetések, elismerések átadása
Az Elnökség döntése alapján a következő kitüntetések átadására került sor:
„EOQ MNB Egyesület Örökös Tagja”
Dr. Dudás Ferenc
„EOQ MNB Egyesület Elismert Tagja”
Dr. Biacs Péter
Dr. Vajda László
EOQ MNB „Minőségért 2021”
Dr. Boross Ferenc
Molnár Ingrid
Dr. Szigeti Tamás
Vass Sándor
Várkonyi Gábor
Az EOQ MNB Egyesület elnöke gratulált és elismerését fejezte ki a
kitüntetetteknek.
8. A 2021. évi munkaprogram és költségvetés előterjesztése
A legfontosabb feladatok közé tartozik a működőképesség további fenntartása,
a tervezett továbbképző tanfolyamok minél nagyobb részének színvonalas
megtartása, különös tekintettel a szintentartó workshopokra. További kiemelt
feladatok: a „Minőség-Innováció 2021” projekt sikeres lebonyolítása, valamit
a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat rendszeres kiadása.
A javasolt korrekciók átvezetésével a 2021. évi költségvetésben 26 millió
forint bevétellel 26 millió Ft kiadás áll szemben.
9. Szavazás a 2021. évi munkaprogramról és a 2021. évi költségvetésről
4/2021 (X.6.) számú közgyűlési határozat:
A munkaprogramot és a költségvetést
tartózkodott.

38-an

elfogadták,

1

fő

10. Az új Alapszabály és a Felügyelő Bizottság új Működési Szabályzatának
előterjesztése és vitája
A korábban elfogadott 11. Alapszabálytól való fontosabb eltérések a
következők:
 Rögzítésre került a redukált számú jól működő 12 Szakbizottság
megnevezése. Új Szakbizottság létrehozása, illetve megszüntetése az
Elnökség hatáskörébe került.
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 Az Ügyvezetés erősítése érdekében Ügyvezető Igazgató tisztség került be az
új Alapszabályba, aki az Elnökség felügyelete mellett végzi majd munkáját.
 A 9 tagú Elnökség az Elnökből és a Társelnökből (képviselők), két
alelnökből, egy titkárból és négy tagból áll.
 Új alap-tagsági díjak kerültek rögzítésre az Alapszabályban. Az egyéni
tagdíj az eddigi 5000,- Ft helyett 6000,- Ft, a jogi tagsági díj pedig 30 000,Ft helyett 40 000,- Ft. A "Minőség és Megbízhatóság" szakfolyóirat kiadási
hozzájárulása változatlan marad, amely összegek az előfizetési díjak
mintegy fele:
Nyomtatott füzet
5000,- Ft
Webes megküldés
5000,- Ft
Mindkettő
8000,- Ft
Az új Alapszabály vitájában az ISO 9000 Fórum elnöke, Rózsa András (aki az
EOQ MNB Egyesület tagja) gratulált a vezetésnek a kiváló eredményekhez és
a jó együttműködéshez, ami az új Alapszabály keretében is biztosított.
Egyáltalán nem tartja túlzottnak a tagsági díjak emelését, ugyanakkor
megkérdőjelezte a Választmány szükségességét. Egy további felszólaló
javasolta a kedvezményes, pl. hallgatói tagdíjak bevezetését.
Válaszában Dr. Molnár Pál elmondta, hogy a Választmányra szükség van nem
csak a hagyományok miatt, hanem azért is, mert a választmányi tagság a
magas színvonalú önkéntes aktivitás és/vagy a segítő hozzáállás elismerését
jelenti. Ugyanakkor a Választmány az Egyesület tanácsadó szerve. Az egyéni
tagsági díj az emelés ellenére igen alacsony marad; további kedvezményre
egyéni elbírálás esetén van lehetőség.
Az EOQ MNB Felügyelő Bizottságának működési szabályzatában lényegi
változtatásra nem került sor. A dokumentum az Alapszabály mellékletét képezi.
11. Szavazás az új Alapszabályról és a Felügyelő Bizottság új Működési
Szabályzatáról
5/2021 (X.6.) számú közgyűlési határozat:
A módosított Alapszabályt 38-an elfogadták 1 fő tartózkodott. A
Felügyelő Bizottság új Működési Szabályzatát a résztvevők egyhangúlag
(39 igen szavazat), tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
12. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
A Közgyűlésbe összesen 42 egyesületi tag kapcsolódott be online; a részvételi
ív a közgyűlési jegyzőkönyv melléklete. A szavazatszámok eltérését
valószínűleg technikai problémák okozták, de ez a szavazás eredményét nem
befolyásolta.
13. A Jelölő és Szavazatszedő Bizottság javaslatainak előterjesztése
Dr. Boross Ferenc, a Szavazatszedő Bizottság elnökeként kérte a jelenlevőket,
hogy a megválasztásra javasolt személyek érdemeiről és jelölésben történt
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változásokról indokolt esetben is csak a szavazás közben adjanak rövid
tájékoztatást.
14. Szavazás az EOQ MNB Egyesület új tisztségviselőiről:
6/2021 (X.6.) számú közgyűlési határozat:
Az Elnökség tagjainak megválasztása Közgyűlés által a következő 4 éves
ciklusra: Dr. Molnár Pál elnök, Dr. Boross Ferenc társelnök, Mikó
György és Takács János alelnökök, Várkonyi Gábor titkár, Dr. Anwar
Mustafa, Lakat Károly, Szegedi Erzsébet és Vass Sándor tagok.
7/2021 (X.6.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének Dr. Szigeti Tamást, a
Felügyelőbizottság tagjának Mezey Tamást és Zörényi Ágnest a
következő 4 éves ciklusra megválasztotta.
8/2021 (X.6.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés az Etikai Bizottság elnökének Dr. Veress Gábort, az Etikai
Bizottság tagjának Gyaraky Zoltánt és Haiman Péternét a következő 4
éves ciklusra megválasztotta.
9/2021 (X.6.) számú közgyűlési határozat:
A Közgyűlés a 12 Szakbizottság tisztségviselőit az előterjesztett jelölések
szerint a következő 4 éves ciklusra megválasztotta:
Gépjármű Szakbizottság:
Gyógyszeripari Szakbizottság:
Mezőgazd. és Élelmiszerip. Szakbizottság:
Építésügyi Szakbizottság:
Minőségrendszerek Szakbizottság:
Közig. és Fogyasztóvéd. Szakbizottság:
Oktatási és Terminológiai Szakbizottság:
Metrológiai és Megbízh. Szakbizottság:
Környezetvéd. és Fenntarthat. Szakbiz.:
Hat Szigma, Lean és Stat. Szakbizottság:
Informatikai Szakbizottság:
Egészségügyi és Szociális Szakbizottság:

Katona László
Vitányiné Dr. Morvai Magdolna
Dr. Vajda László
Horváth János
Dr. Anwar Mustafa
Dr. Dudás Ferenc
Dr. Veress Gábor
Dr. Drégelyi-Kiss Ágota
Dr. Biacs Péter
Lakat Károly
Dr. Szenes Katalin
Dr. Gödény Sándor

15. A Szavazatszedő Bizottság elnökének jelentése
A szavazás sikeresen megtörtént. A Közgyűlés az Egyesület és a
Szakbizottságok tisztségviselőit az előterjesztett jelöléseknek megfelelően a
következő 4 éves ciklusra megválasztotta.
A Választmányi tagok megválasztását az online felület nem teszi lehetővé
ezért a közgyűlési résztvevők aznap éjfélig kaptak lehetőséget, hogy a
https://eoq.hu/valaszt linken elhelyezett szavazólapon adják le szavazataikat a
választmányi tagokra.
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A beérkezett szavazatok alapján a választmányi tagok a következő
egyesületi tagok lettek: Balázs Ildikó, Biacs Péter Ákos Dr., Czibere Károly,
Drégelyi-Kiss Ágota Dr., Dudás Ferenc Dr., Edvy Zoltán, Erőss Erzsébet, Fábián
Zoltán, Farkas Gabriella Dr., Gődény Sándor Dr., Gyaraky Zoltán, Hervainé Szabó
Gyöngyvér Dr., Horváth János, Horváth Zsolt Dr., Johanyák Zsolt Csaba Dr., Juhász
Anikó Dr., Katona László, Kemény Sándor Dr., Kőszegi József, Kulcsár Ildikó,
Kurucz Mihály, Macher Endréné, Nagy Péter József, Németh Balázs Dr., Pallóné Dr.
Kisérdi Imola, Ramháb Mária, Reuss Pál Dr., Szenes Katalin Dr., Tirk Ágnes, Topár
József Dr., Tóth Attila, Tóth Csaba László, Tóthné dr. Veinperl Ilona, Török Bálint
Dr., Urbán László Dr., Vajda László Dr., Véha Antal Dr., Veress Gábor Dr., Vincze
Róbert és Vitányiné Morvai Magdolna Dr.

Mivel a választmányi tagjelöltek száma 43, és választmányi tagok száma az új
Alapszabály szerint is legfeljebb 40 lehet, a választáson a legkevesebb
szavazattal rendelkező 3 egyesületi tag választmányi póttag lett, akik a
következők: Becskeházi-Tar Judit, Haiman Péterné és Simon Péter Tamás
16. Levezető elnöki zárszó
Dr. Molnár Pál megköszönte a részvételt, az aktív részvételt a szavazásban és
az EOQ MNB Egyesület tevékenységét elismerő hozzászólásokat. Gratulált –
elsősorban az újonnan megválasztott – tisztségviselőknek. Nagy sikerként
emelte ki, hogy szinte valamennyi korábbi tisztségviselő továbbra is vállalta a
jelöltséget a tisztség folytatására, amit a szavazás megerősített. Ebből
következően azonban a következő évek fontos feladataként áll az Egyesület
előtt a jelentős mértékű fiatalítás. Legfontosabb feladatnak nevezte az
Egyesület működőképességének jövőbeni fenntartását, és külön megköszönte
Dr. Boross Ferenc magas színvonalú munkáját a jelölés előkészítésében és a
választás technikai lebonyolításában.
1.5. EOQ MNB választmányi ülés
Az EOQ MNB Egyesület 2021. évben nem tartott választmányi ülést.

2. Az EOQ MNB Egyesület 2021. évi működésének összefoglaló
ismertetése
 Az EOQ MNB Egyesület a 2021. évben a különösen nehéz pandémiás
helyzetben fenntartotta működőképességét, amiért minden aktív
közreműködőnek külön köszönet jár. A számok természetesen jelentősen
szerényebbek a korábbi évekhez képest. Összesen 44 rendezvényt tartottunk
meg mintegy 22800 résztvevővel. Ezen belül 5 nagyobb konferencia
(részben társszervezőként) és 12 tanfolyam, illetve workshop, valamint 27
térítésmentes szakbizottsági rendezvény került megrendezésre.
 Sikeresen lebonyolítottuk a „Minőség-Innováció 2021” nemzeti és
nemzetközi pályázatot. 7 pályázat nemzeti díjat nyert és 2 pályázat EOQ
MNB elismerő oklevelet kapott. A nemzetközi pályázaton 1 magyarországi
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pályázat ismét fődíjat nyert és összesen 5 finalista oklevelet adtak ki a
nemzetközi megmérettetésre benyújtott nemzeti díjas magyarországi
pályázatok színvonalának elismeréseként. Ez a kiváló eredmény azt is
jelenti, hogy csak 1 nemzeti díjas hazai pályázat nem került a nemzetközi
döntőbe. Az Innovációs és Technológiai Misztérium 1,5 mFt támogatást
nyújtott a nemzeti és nemzetközi projekt lebonyolításához.
 2 millió forint összegű támogatást nyertünk el egyedi pályázat alapján a
2021. évi EOQ nemzetközi tagsági díjunk befizetéséhez a Innovációs és
Technológiai Misztériumtól, ami közel teljes fedezetet nyújtott a 6160 EUR
átutalásához.
 A szakember-regisztráció keretében 2021-ben összesen 89 új, illetve
megújított EOQ MNB tanúsítványt adtunk ki, ami az előző évhez képest is
jelentős csökkenést mutat. A szintentartó worshopok résztvevőinek
elégedettsége tovább növekedett 94-98%-ra, ami a második félévben az
online lebonyolítás bevezetése következtében sem változott. A résztvevők
által tartott ún. „kiselőadások” színvonala folyamatosan tovább javult.
Ugyanakkor a tanúsítványok elismertsége, presztízse és értéke is tovább
nőtt. A kiadott, illetve megújított EOQ MNB Minőségügyi Auditor
tanúsítványok száma viszont nemzetközi összehasonlításban változatlanuk
továbbra is elég alacsony (16), bár az előző évi számhoz képest (13) kissé
emelkedett. Ez az együttműködésben lebonyolított IRCA és EOQ MNB
auditori tanfolyamok következtében valósult meg.
 A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratunk mind a 4 füzete időben
összesen 420 oldalon jelent meg nyomtatottan és elektronikusan. Annak
ellenére, hogy az olvasók száma a megyei és egyetemi könyvtárak emelkedő
számú megrendelései következtében jelentősen bővült, a szakfolyóirat
kiadása – bár tovább csökkenő mértékben – még mindig veszteséges.
 A tárgyévben is beigazolódott a Szakbizottságok száma 12-re
csökkentésének helyessége. Az összevonások következtében gyenge
Szakbizottság gyakorlatilag nincs, mivel mindegyik – különböző formában
– valamennyire megmutatkozik és eredményes. Különösen sikeresnek
nevezhető a több Szakbizottság közös gondozásában megszervezett
„Pódiumbeszélgetések a Minőségről” sorozat, amely a nehézségek ellenére
online formában 2021-ben is folytatódott.
 A tárgyévre vonatkozóan is elismerést érdemel a sokkal jobban áttekinthető
és könnyebben használható 3 éve megújított honlapunk, melynek
népszerűségét jól mutatja a látogatók és a havonta letöltött lapok számának,
valamint a letöltött átlagos adatmennyiségnek a növekedése.
 A 2021. évi bevételeink érthető okokból jelentősen csökkentek az elmúlt
évekhez képest 24 553 eFt összegre. A kiadások – a takarékos gazdálkodás
eredményeképpen – szintén alacsony szinten maradtak (24 700 eFt). A 2021.
évet így csak csekély összegű veszteséggel zártuk (-147 eFt). A „Minőség és
Megbízhatóság” szakfolyóirat veszteség – az áremelkedések miatt – nem
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volt jelentős mértékben tovább csökkenthető, annak ellenére, hogy a hátsó
borító oldalra sikerült állandó hirdetőt szerezni.
A 2021. évi Közhasznúsági jelentés szerint az erőforrás-ellátottság, illetve a
társadalmi támogatottság összesen 6 mutatója közül csak a következő kettőt nem
teljesítettük:
 Az előző két lezárt üzleti év egybeszámított adózott eredménye ne legyen
negatív.
 Az 1% SZJA felajánlások összege érje el az összes bevétel 2%-át. Ez a
mutató annak ellenére nem volt teljesíthető, hogy az EOQ MNB Egyesület
kapta a magyarországi minőségügyi szervezetek közül a legtöbbet (237 eFtot), míg a másik 3 szervezet összesen alig kapott többet.
Ezáltal
teljes
mértékben
teljesültek
a
közhasznúsági
státusz
fenntarthatóságához szükséges követelmények (lásd: 2011. évi CLXXV. törvény
[Ectv.] 32. §).

3. EOQ MNB rendezvények
Az EOQ MNB Egyesület 2022-ben sem fog nemzetközi rendezvényt önállóan
megrendezni.
Magyarországon az összesen mintegy 2280 résztvevővel megtartott 44
rendezvényen és tanfolyamon belül 5 nagyobb jelentőségű országos rendezvényt
részben társrendezőként és 12 tanfolyamot, illetve workshopot közel 100 (M01
és M02 melléklet), valamint a 27 szakbizottsági összejövetelt mintegy 1260
résztvevővel szervezett, illetve ezek szervezésében működött aktívan közre. A
szakbizottsági rendezvények kisebb része online formában került megtartásra,
illetve elmaradt.
A 2021. év kiemelt rendezvénye az elektronikus elnökségi ülések és a
közgyűlések voltak, amelyről az Évkönyv e fejezetének 1. pontja ad részletes
tájékoztatást.
A pályázat kiírása szerint nem tartottuk meg a „Minőség-Innováció 2021”
pályázat nemzeti díjátadó rendezvényét, mely utóbbi a Finn Minőségügyi
Szervezet által koordinált nemzetközi pályázathoz kapcsolódott volna. A
nemzeti díjas, az elismerő és a nemzetközi finalista okleveleket elektronikusan
küldtük ki nyerteseknek. A fődíjas oklevél átadására – a tervek szerint – 2022.
áprilisában, Moszkvában kerül sor.
A szakbizottsági nagyrendezvények közül – a pandémiás helyzet miatt –
online tartottuk meg a betervezett „XVII. Minőségmenedzsment az
élelmiszergazdaságban 2021”, szakmai konferenciát és – társrendezőként – a
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Hagyományos Termékeket Előállító Közösségek Világnapja, a TERRA MADRE
szakmai rendezvényt. Elektronikusa került megküldésre a ”Közösségi
Vándordíj”, amelyet az EOQ MNB Egyesület – az Agrárminisztérium stratégiai
partnereként – 2012-ben alapított a hagyományos termékek érdekében
kiemelkedő tevékenységet folytató közösségek elismerésére. Ezt 2016-tól
kezdve már az agrárminiszter adományozza.
A társrendezésben megvalósított konferenciák közül kiemelendő a Budapesten
megtartott XIII. Lean Fórum és a Siklóson megrendezett ISO 9000 Fórum
XXVIII. Nemzeti Konferenciája.

4. EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztrálás
A szakember-regisztráció és az EOQ tanúsítványok kiadása az Európai
Minőségügyi Szervezet továbbra is legsikeresebb projektje. Az EOQ MNB az
eredményes részvétel ellenére – a megemelt licenc díjak és más adminisztratív
nehézségek miatt – a szakember-tanúsítást és -regisztrációt a 2012. év második
felétől nemzeti hatáskörbe vette, majd a 2021. évben is így működtette, továbbra
is betartva az EOQ harmonizált követelményrendszerét és eljárási szabályait.
Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek számára ajánlatos – a
lemondás lehetőségének fenntartásával – az Egyesület tagjaivá lenni, akik
tanúsítványukat – a nem-tagokhoz képest – nagyobb rugalmassággal újíthatják
meg az elkövetkező 3 éves időtartamra.
A 2021-ben kiadott 89 EOQ MNB tanúsítvány a 2020. évihez képest
visszaesést mutat, ami elsősorban a pandémiás helyzetre és az ezáltal elmaradt
tanfolyamok jelentős számára vezethető vissza. Ismételten megemlítendő, hogy
az újonnan kiadott, illetve megújított EOQ MNB auditori tanúsítványok száma
továbbra is igen alacsony, ami azt jelenti, hogy az európai tendenciákkal
szemben Magyarországon nagyon kevés az EOQ MNB tanúsítvánnyal
rendelkező minőségügyi auditor. Ez azért különösen az EOQ MNB Minőségügyi
Rendszermenedzserek tekintélyes számához viszonyítva szembeszökő. Ezért
2020-ban megállapodást kötöttünk a Quality Line Training Center Kft.-vel,
amely 2021-ben már eredményesen működött. Mivel az IRCA képzés teljes
mértékben megfelel az EOQ követelményeknek, így a végzettek az EOQ MNB
Minőségügyi és Környezeti Auditor megkaphatják. Örvendetes és már néhány
éve tartó tendencia, hogy a munkavédelmi auditori szakterületen kiadott auditori
tanúsítványok száma viszont emelkedik. Szakmai előrelépést jelent az is, hogy a
belső auditori tanúsítványok iránti érdeklődés 2021-ben is érezhető volt, bár a
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betervezett kihelyezett belső auditori tanfolyamok a pandémiás helyzet miatt a
tárgyévben nem valósultak meg.
Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek érvényes jegyzékét az
Évkönyv M10 melléklete tartalmazza, de a mindenkori új vagy megújított EOQ
MNB tanúsítványt szerzők név- és címjegyzékét a „Minőség és Megbízhatóság”
egyes füzetei is közzé teszik. Az aktualizált jegyzék a kiadást követően rövid
időn belül felkerül az EOQ MNB honlapjára is. A Magyarországon 2021-ben
kiadott 89 új, illetve megújított EOQ MNB tanúsítvány megoszlása a következő:
TQM Felülvizsgáló .............................................................. 1
TQM Menedzser .................................................................. 2
Minőségirányítási Rendszer Vezető Tanácsadó ..................... 1
Minőségügyi Szakértők ........................................................ 3
Vezető Minőségügyi Auditor ................................................ 7
Minőségügyi Auditor ........................................................... 9
Integrált Belső Auditor ......................................................... 1
Minőségügyi Rendszermenedzser ........................................37
Folyamatmenedzser.............................................................. 1
Kockázat Menedzser ............................................................ 2
Minőségirányítási Megbízott ................................................ 2
Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser ............................. 1
Minőségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben .......... 1
Környezeti Audior................................................................ 2
Környezeti Rendszermenedzser ............................................ 2
Információbiztonsági Auditor ............................................... 2
Információbiztonsági Rendszermenedzser ............................ 6
CSR Menedzser ................................................................... 2
Munkavédelmi Auditor......................................................... 2
Munkavédelmi Rendszermenedzser ...................................... 2
Hat Szigma Zöldöves Szakember.......................................... 2
Nyomonkövetési Szakértő .................................................... 1
Az EOQ MNB 2021-ban a következő egyetemek által szervezett képzéseket,
tanfolyamokat (beleértve a vonatkozó vizsgát) fogadta el EOQ MNB Képzési
Központként és adta ki kérésükre a vonatkozó EOQ MNB tanúsítványt:
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Ssz.

Képzési Központ

1.

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Mérnöktovábbképző Intézet

2.

Óbudai Egyetem, Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar, Anyagtudományi és
Gyártástechnológiai Intézet

Tanfolyam
EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser
(Minőségügyi Mérnök)
EOQ MNB TQM Menedzser
EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser
EOQ MNB Minőségirányítási Megbízott
EOQ MNB Munkavédelmi és
Munkabiztonsági Rendszermenedzser

3.

Óbudai Egyetem, Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechnikai
EOQ MNB Munkavédelmi és
Mérnöki Kar, Gépszerkezettani és Munkabiztonsági Megbízott
Biztonságtechnikai Intézet
EOQ MNB Munkavédelmi és
Munkabiztonsági Auditor

5.

Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Kar

EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági
Rendszermenedzser

6.

GS1 Magyarország
Közhasznú Nonprofit Zrt.

EOQ MNB Nyomonkövetési Szakértő

7.

Kvalikon Kft.

EOQ MNB Belső Auditor

8.

Quality Line Training Center Kft.

EOQ MNB Minőségügyi Auditor
EOQ MNB Környezeti Auditor

5. Közreműködés nemzetközi, nemzeti és szakágazati Minőség
Díjak odaítélésében
A magyarországi nemzeti és egyes szakágazati minőségdíjas cégek és
szervezetek aktualizált jegyzékét az M08 melléklet tartalmazza.

5.1. Nemzeti Kiválóság Díj (NKD)
A Nemzeti Minőség Díj 2021. évi pályázatának előkészítéséhez
Dr. Palkovics László, ITM miniszter felkérésére 2021 elejétől a 4 hazai
minőségügyi szervezet (EOQ MNB Közhasznú Egyesület, ISO 9000 Fórum,
Magyar Minőség Társaság és a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület) a
következő feladatokat látta el:
 ITM miniszteri rendelet tervezetének véglegesítése a díjak és elismerések
módosításáról.
 Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Nemzeti Kiválóság
Díjról szóló 2/2021. (I. 14.) ITM utasításának véglegesítése.
 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázata végleges szövegének
elkészítése a 2021. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére.
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 Pályázati Felhívás a 2021. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére.
 Pályázati Lap a Nemzeti Kiválóság Díj megpályázására.
Az előkészületek magában foglalták még a Nemzeti Kiválóság Díj 2021. évi
megpályáztatásának elősegítését az EOQ MNB Egyesület által a következők
szerint:
 A teljes dokumentáció megküldése az EOQ MNB Egyesület jogi tagjainak.
 Kapcsolatfelvétel a pályázatra érett hazai szervezetek első számú, illetve
minőségügyi vezetőivel.
 Javaslat felkészült tanácsadó igénybe vételére a pályázók által. Egy pályázó
felkésítésében Mikó György működött közre.
 Dr. Molnár Pál részvétele a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság munkájában.
 További potenciális pályázók orientálása a jövőbeni pályázatokban való
részvételre.
A 2021. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére a kíírt pályázat útján volt
lehetőség. Az értékelés alapja az EFQM Modell 2020 alapján elvégzett szervezeti
önértékelés. A díjazandókra a Díj Bizottság tett javaslatot a miniszternek az
értékelő szakértők dokumentumai alapján. Az értékelést a pályázó szervezet
tevékenységeinek és eredményeinek teljes körű, tényeken alapuló bemutatása
alapján állították össze.
2021. november 22-én három kategóriában 4 szervezet vehetett át Nemzeti
Kivallóság Díjat a Pesti Vigadó dísztermében.
Közepes méretű termelő vagy szolgáltató szervezet kategóriában:
Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt.
Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet kategóriában:
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Közigazgatási, közszolgálati, oktatási,
szolgáltatást nyújtó szervezet kategóriában:

egészségügyi

vagy

szociális

egészségügyi

vagy

szociális

Kodolányi János Egyetem
Közigazgatási, közszolgálati, oktatási,
szolgáltatást nyújtó szervezet kategóriában:
Szolnok Városi Óvodák
A rendezvény keretében 7 szervezet kapta meg a Nemzeti Kiválóság
Elismerési Rendszer (NKER) "Elismerés a Kiválóságért" 3-5*, valamint
"Recognised by EFQM" 3-5* elismerő okleveleket.
A rendezvényen Rózsa András , az ISOFÓRUM Egyesület elnöke miniszteri
elismerő oklevelet vehetett át.
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A díjakat és okleveleket Dr. Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter, valamint Lepsényi István a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság elnöke
adta át.

5.2. Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj (MAMD)
A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj pályázat célja azon hazai
agrárgazdasági
szervezetek
(vetőmagtermelők,
növénytermesztők,
állattenyésztők, takarmány- és élelmiszer-előállítók, erdő- és vadgazdálkodási
vállalkozások) országos szintű elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük
során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot
tulajdonítanak a minőségi munkavégzésnek, valamint az egyenletesen jó
minőségű termékek előállításának. A pályázat szakmai előkészítésére és teljes
körű szakértői lebonyolítására 2021-ban sem kaptak az alapkoncepciót kidolgozó
EOQ MNB szakértői megbízást, de az EOQ MNB Egyesület képviselője (Dr.
Molnár Pál) továbbra is részt vett a Díjbizottság munkájában. A pandémiás
helyzet miatt a 2021. évi pályázat kiírására sem került sor.

5.3. Magyar Közigazgatási Minőség Díj (MKMD)
A Magyar Közigazgatási Minőség Díj pályázatot, melynek korábbi
koncepcióját az EOQ MNB szakértői dolgozták ki és működtetésében 2010-ig
aktívan részt vettek, az illetékes minisztérium 2021-ben sem írta ki.

6.

EOQ MNB Projektek

A Finn „Minőség Innováció 2021” Díj projekt
Az innovációs teljesítmények értékelésére kiváló lehetőséget nyújt az évenként
megrendezésre kerülő nemzeti és nemzetközi szintű „Minőség-Innováció”
pályázat, amelyet Finnország Államelnöke 2007-ben indított útjára. A hazai
megmérettetésen és bemutatkozáson túlmenően a kiválasztott nemzeti
minőségdíjasok a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is kedvező lehetőségeket
kapnak. A pályázat népszerűségére utal, hogy a kezdetektől fogva évről évre
egyre növekedett a beadott pályázatok és a résztvevő országok száma.
Magyarország a 2013. évi sikeres adaptációt követően szintén bekapcsolódott
a nemzetközi pályázatba: eddig évente az összes pályázat közel 10%-át
magyarországi szervezetek nyújtották be, melyek közül két-két hazai pályázat
2014-ben, 2015-ben és 2016-ban, valamint egy-egy hazai pályázat 2017-ben és
2019-ben nemzetközi díjazott lett. Magyarország számára kiemelkedő esemény
volt, hogy a 2014. évi nemzetközi díjak átadásra Budapesten került sor 2015
januárjában.
A minőség-innovációs pályázatokat – a minőségfejlesztéshez és a fenntarthatósághoz kapcsolódóan – a következő kategóriákban lehetett benyújtani:
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Nagyvállalatok
Kis- és középvállalkozások
Mikro- és startup vállalkozások
Közszféra és non-profit szervezetek
Oktatási szférában működő szervezetek
Egészségügyi és szociális szervezetek
Körkörös gazdaság és szén-semleges innovációk
Potenciális innovációk (bármely kategóriában)

Az EOQ MNB Egyesület elnökségi tagjaiból álló nemzeti zsűri pontozásos
egyéni, majd összesített csoportértékelés alapján megállapította kategóriánként a
nemzeti díjazottakat. Magyarországon az M09 mellékletben felsorolt pályázók
kapták kategóriájukban a legmagasabb pontszámot a nemzeti zsűritől és lettek
nemzeti díjnyertesek, amelyeket az EOQ MNB Egyesület – egy pályázat
kivételével – angol nyelven nemzetközi megmérettetésre továbbította. 2 pályázat
az EOQ MNB Egyesület Elismerő oklevelét kapta. Az eddigi nemzetközi és
nemzeti „Minőség-Innováció” díjat elnyert szervezeteket is az M09 melléklet
tartalmazza.
2021-ben a Finn Minőségügyi Szervezet 20 ország részvételével 15.
alkalommal szervezte meg a nemzetközi megmérettetést. A nemzetközi zsűri elé
– a közel 600 nemzeti szintű pályázat közül – 51 került a döntőbe.
A Finn Minőségügyi Szervezet által koordinált nemzetközi megmérettetés a
következő 3 részből állt:
 A benyújtott pályázatok befogadásának elbírálása.
 A Finn Minőségügyi Szervezet által felkért szakértőkből álló Zsűri
konszenzusos pontozásos bírálata és az abból kialakított rangsor alapján
kiválasztja a döntősöket (finalistákat).
 A döntősöket (finalistákat) a résztvevő Nemzeti Minőségügyi Szervezetek
egy-egy képviselője pontozza (a saját országból befogadott pályázatok
értékelése nélkül) és az abból kialakított rangsor alapján történik a
díjazottak megállapítása.
A benyújtott 6 magyar nemzeti díjas pályázat közül 4 finalista oklevelet
megkapott.
Az Agrártudományi Kutatóközpont pályázata a „Közszférában működő
szervezetek minőség-innovációi” kategóriában nemzetközi Fődíjat nyert el. Ez
azért különösen nagy elismerés, mivel a döntősök között ebben a kategóriában
szerepelt a legtöbb pályázat. Így csak egy magyarországi pályázat maradt
elismerés nélkül.
A nemzetközi díjazottak gálájára – a tervek szerint egy nagyszabású
konferencia és kiállítás keretein belül 2022. április 6-7-én Moszkvában került
volna sor, amelyet az Orosz Minőségügyi Szervezet a háború miatt lemondott.
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7. Hazai kapcsolatok
7.1. Minőségügyi társszervezetek
Az EOQ MNB Egyesület 2021-ben a következő hazai minőségügyi
társszervezetekkel tartott fenn – a korábbiakhoz képest – még szorosabb és
eredményesebb munkakapcsolatot:
 ISO 9000 Fórum
 Magyar Minőség Társaság
 Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület
 IFKA
 KÖVET

7.2. Kormányzati együttműködés
Az EOQ MNB Alapszabályában foglaltak szerint a nemzeti minőségfejlesztés
elősegítése érdekében együttműködik a mindenkori kormányzattal. 2021-ben a
különösen eredményes együttműködés a következő minisztériumokkal
folytatódott:
 Agrárgazdasági Minisztérium (Stratégiai Partnerségi Megállapodás)
 Emberi Erőforrás Minisztériuma
 Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az EOQ MNB elnöke – felkérés alapján – tagja az illetékes minisztériumok
által működtetett:
 a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottságnak,
 a Közigazgatási Minőség Díj Bizottságnak (2021-ben nem ülésezett),
 a VM HÍR Védjegy Bíráló Bizottságában (tiszteletbeli tag),
 a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj Bizottságnak (2021-ben nem

ülésezett)
 Hungarikum Bizottság Agrár- és Élelmiszergazdasági Szakbizottságának.

7.3. Az EOQ MNB által nyújtott támogatások
Az EOQ MNB – rendelkezésére álló szűkös anyagi lehetőségeiből –
tagdíjmentességet biztosított kizárólag nyugdíjból élő tagjainak, valamint
támogatást adott a Szájjal, lábbal festők részére. Ezen kívül közérdekű
közleményeket küldött körbe tagjainak a pandémiás helyzettel kapcsolatosan.
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8. Az EOQ MNB kiadványai és honlapja
Az EOQ MNB folyamatosan biztosította a „Minőség és Megbízhatóság” című
szakfolyóirata kiadásának szerkesztési és pénzügyi hátterét, amit a jogi tagok
számottevő köre támogat. Ennek eredményeképpen a folyóirat 2021-ben is igen
magas szakmai színvonalon jelent meg mintegy 1000 példányban (nyomtatott és
elektronikus kivitelben). Az előfizetők köre lényegében nem változott, de külön
említést érdemel, hogy a szakfolyóiratot az Országos és Megyei Könyvtárak
előfizetik, ahol a kapott nem hivatalos információk szerint megsokszorozódik.
Az egyes füzetek a következő súlyponti témákkal foglalkoztak:
2021/1

Kockázatkezelés; Folyamatmenedzsment

2021/2

Menedzsmentrendszerek; Ellátási lánc

2021/3

Szervezeti teljesítmény; Statisztika

2021/4

Oktatás; Egészségügy

Az EOQ MNB Egyesület Alapszabályában foglalt közhasznú tevékenysége
körében 2016 végéig a tagsági díj ellenében térítésmentesen bocsátotta
rendelkezésre a „Minőség és Megbízhatóság” addig kéthavonta 360 oldalon, a
2017. évtől negyedévente legalább 400 oldalon (2021-ben összesen 420 oldalon)
megjelenő tudományos minőségügyi szakfolyóiratát. A szakfolyóirat kiadása,
ami a hazai és külföldi kéziratok begyűjtéséből, a külföldi anyagok
lefordításából, a szerkesztésből, a tördelésből és a nyomdai előkészítésből áll,
valamint magában foglalja a postai terjesztést is, rendkívüli anyagi terhet jelent
az EOQ MNB Közhasznú Egyesület számára. Pályázati támogatást eddig nem
sikerült elnyerni, amire a jövőben sem mutatkozik kilátás. Ugyanakkor a
szakfolyóirat megszüntetése értékes szakismeretektől fosztaná meg az EOQ
MNB Egyesület tagjait és az előfizetőként érdeklődést mutató más minőségügyi
szakembereket. A térítésmentesség megszüntetésével egyidejűleg többletszolgáltatást tettünk lehetővé, amely szerint a szintén megküldésre kerülő linken
keresztül a 2006 óta a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban megjelent
cikkek 25 témacsoportba sorolva a tagok és az erre előfizetők számára a
ugyancsak negyedévente megküldött linken keresztül válik elérhetővé. A
kiválasztott témacsoportok jelenleg a következők:
01. A minőségmenedzsment helyzete és jövője
02. A minőség oktatása és etikája
03. Innováció és minőség
04. ISO 9001 és ISO 9004
05. TQM, minőségdíjak, önértékelés
06. A minőség gazdasági kérdései, minőségköltségek
07. CSR
08. Környezetvédelem és fenntarthatóság
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09. Hat Szigma, Lean, Kaizen
10. Folyamat-, kockázat- és változásmenedzsment
11. Minőségtechnikák és statisztikai módszerek, a minőség fogalma
12. Beszállítók, ellátási lánc
13. Metrológia és megbízhatóság
14. Tanúsítás, auditálás és akkreditálás
15. Hazai és nemzetközi minőségügyi esettanulmányok
16. Minőség a gépjárműiparban
17. Minőség a gyógyszeriparban
18. Minőség az élelmiszeriparban és agrárgazdaságban
19. Minőség az építőiparban
20. Minőség az egészségügyben
21. Minőség a szolgáltatásban és munkavédelem
22. Minőség a közigazgatásban és fogyasztóvédelem
23. Energiamenedzsment és karbantartás
24. Informatika és digitális gazdaság
25. Projektmenedzsment
Az Alapszabályban foglaltak szerint került 2022-ben összeállításra az elmúlt
évben is az EOQ MNB Egyesület 2021. évi Évkönyve, amelyet csak azoknak az
egyesületi tagoknak küldtük meg, akik azt külön kérték. Ugyanakkor az
Évkönyvet az Egyesület honlapján – a korábbiakkal együtt – minden érdeklődő
számára hozzáférhetővé tettük.
A Wessling Tudásközpont által kiadott „Élelmiszervizsgálati Közlemények”
negyedéves szakfolyóiratot – a kapott felhatalmazás alapján – térítésmentesen
megküldtük az EOQ MNB Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakbizottság
tagjainak.
A KÖVET által kiadott „Lépések” füzetet a Környezetvédelmi és
Fenntarthatósági Szakbizottság igényt bejelentő tagjai térítésmentesen kapják
kézhez. Újabb formális (levélben vagy e-mailen) történő igénybejelentés esetén
a füzetet – néhány hónapos időbeli csúszással – minden további érdekelt
szakbizottsági tag megkaphatja.
Az EOQ MNB Egyesület 1998 óta – Dr. Boross Ferenc gondozásában –
folyamatosan működteti és rendszeresen fejleszti honlapját:
https://eoq.hu/
Az 1. ábra közérthetően mutatja, hogy a honlap látogatottsága jelentős, de
sajnálatos módon a pandémia miatt kisebb visszaesést mutat. A honlapon az
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emlékeztetők, a határozatok és a tervezett rendezvények programjának
ismertetésén túlmenően megtekinthető az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező
szakemberek aktuális névsora is.

1. ábra: A honlap havi átlagos látogatószáma (1000 látogató/hó), a letöltött
lapok száma (1000 lap/hó) és adatforgalma (Gigabájt/hó)
AZ EOQ MNB Egyesület tagnyilvántartását az elmúlt évben sikerült
elektronikus címekkel tovább bővíteni, melynek aktualizálása és teljes körűvé
tétele folyamatos feladatot jelent. A tagsági, valamint a hazai és nemzetközi
partneri címjegyzék összességében r közel 10 000 címet tartalmaz, ami azonban
az utóbbi időben csökkenő tendenciát mutat.

9. Nemzetközi kapcsolatok
Az EOQ MNB Egyesület 2021-ben is – a pandémiás helyzet ellenére –
rendkívül széleskörű nemzetközi kapcsolatokat ápolt és az Európai Minőségügyi
Szervezet (EOQ) tagszervezetein kívül a következő jelentős külföldi, illetve
regionális minőségügyi szervezetekkel tartott kapcsolatot, illetve képviseltette
magát azokban:
 Az Amerikai Minőségügyi Szervezetben (ASQ) az EOQ MNB Egyesület

fenntartotta a társult tagságot, amelynek keretében értékes információkhoz
jut. A megküldött folyóiratokból, szakanyagokból készült fordítások,
referátumok a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban rendszeresen
megjelennek. Egyesületünk továbbra is a következő szakfolyóiratokat kapja
meg és hasznosítja (megjelenteti) azok kiválasztott cikkeit elvétve először
angol nyelven, majd magyar fordításban: Quality Progress (megjelenés:
havonta); Quality Management Journal, Quality Engineering (megjelenés:
negyedévente), The Quality Management Forum és Six Sigma Magazine
(megjelenés: rendszertelenül).
 A Nemzetközi Minőségügyi Akadémiával (IAQ) – Dr. Molnár Pál, az

Igazgató
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Tanács

korábbi

elnöki

tisztségén

keresztül

–

rendszeres

munkakapcsolat állt fenn. Az IAQ személyes jelenléttel járó ülések helyett
több online rendezvényt és ülést tartott.
 A Minőségügyi Világszövetség (World Alliance for Quality, WAQ) 2021-

ben végzett tevékenységét az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ)
koordinálta. Ebben a szervezetben az EOQ MNB Egyesület megalapítása
óta aktív tag. E szervezet Titkárságát az Európai Minőségügyi Szervezet, az
Amerikai Minőségügyi Társaság és az Ázsiai Minőségügyi Szervezet a
Nemzetközi Minőségügyi Akadémia folyamatos közreműködésével 3
évenkénti váltással működteti. A WAQ Közgyűlést 2021-ben – a pandémiás
helyzetre való tekintettel – nem tartották meg.
 Az EOQ MNB Egyesület továbbra is társult tagja és szakmai partnere az

Egyesült Királyság Minőségügyi Intézetének, amelyet 2006-ban II. Erzsébet
angol királynő a kormány hivatalos minőségügyi tanácsadó intézetévé
nyilvánította.
 A szoros szakmai együttműködés eredményeképpen a Német Szövetségi

Köztársaság legnagyobb minőségügyi szervezete, a Deutsche Gesellschaft
für Qualität (DGQ) havi rendszerességgel térítésmentesen küldi meg a
„Qualität und Zuverlässigkeit” című német nyelvű szakfolyóiratot, amelyből
szintén lehetőség adódik cikkek, szemelvények lefordítására és közlésére a
„Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban.
 Az EOQ MNB Egyesület – valamennyi EOQ tagszervezetet beleértve –

2021-ben is közel 100 ország minőségügyi szervezetével tartott fenn
elektronikus kapcsolatot.
 Az EOQ MNB Egyesület együttműködési megállapodás (Memorandum of

Understanding) alapján kapcsolatot tart fenn a Latin Amerikai Minőségügyi
Szervezettel.
 Az EOQ MNB Közhasznú Egyesületet a MIDDLE AND SOUTH EAST

EUROPEAN COUNTRIES QUALITY INITIATIVE (MSEECQI) 2020-ban
tagjai közé felvette. Az EOQ MNB szervezetét és tevékenységét Dr. Molnár
Pál elnök, 2020. szeptember 23-án online mutatta be a tagszervezetek
vezetői, illetve képviselői számára. A társszervezetek vezetőivel 2021-ben
online konferencia keretében találkozott.
 A Shanghai Association for Quality elnöke felkérte Dr. Molnár Pált, hogy az

EOQ MNB Egyesület elnökeként és a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia
korábbi elnökeként video üzenet formájában köszöntse a IV. Kinai
Minőségügyi Konferencia résztvevőit. A nyitó plenáris ülésen a kínai
államelnök, Xi Jinping köszöntő levelének felolvasását követő üdvözlő
video üzenetek között szerepelt Dr. Molnár Pál köszöntője is.
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 A

Svéd
Sandholm
Tanácsadó
Holding
50
éves
jubileumi
konferenciaprogramjában szerepelt Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB Egyesület
elnökének, a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia korábbi elnökének video
előadása a következő címmel „Trends in the European Quality Movement in
the Last 50 Years”.

Ősszefoglalás
Az EOQ MNB Egyesület a 2021. évi pandémiás helyzet ellenére az
alapszabályában előirt feladatainak mind nemzeti mind nemzetközi szinten eleget
tett.
Budapest, 2022. május 14.

Dr. Molnár Pál
EOQ MNB elnök
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