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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
a z  E O Q  M N B  K ö z g y ű l é s é r ő l  

 
Időpont: 2011. május 19., 15:00−17:00 
Hely: Óbudai Egyetem, Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
 1081 Budapest, Népszínház u. 8., II. emeleti Díszterem 
Résztvevők: A mellékelt jelenléti ív szerint (1. melléklet) 

1−2. Megnyitó és előadás 
Mivel a megjelent EOQ MNB tagok száma nem érte el az 50%+1 főt (76 tag volt jelen), 
15:00 órakor Dr. Molnár Pál elnök a Közgyűlést 2011. május 19-én 15:30 órára 
ismételten összehívta, amely már a kiküldött meghívóban foglaltak szerint a megjelentek 
számától függetlenül határozatképesnek számít. A fennmaradó időben Dr. Molnár Pál 
előadást tartott „Az 55. EOQ Kongresszus (Minőségügyi Világkongresszus) 
előkészületei” címmel, röviden áttekintve az egyes szekciók programját. Kiemelte, hogy 
a 3 évente felváltva más-más kontinensen megtartott Minőségügyi Világkongresszus 
rendezési jogának elnyerése nagy megtiszteltetés és bizalom Magyarország iránt. 
Sikerült kiváló programot összeállítanunk, amiért már most rengeteg elismerést kapunk. 
A magyar résztvevők száma jelenleg 148, utánunk a második helyen Kína áll 30 
résztvevővel. A záró plenáris ülésen előadást tart Shoji Shiba professzor is, aki második 
hazájának tartja Magyarországot. Problémát jelent viszont, hogy több fizetős résztvevőre 
lenne szükségünk. 

3. A napirend elfogadása 
Dr. Molnár Pál elnök 15:30 órakor ismételten üdvözölte az EOQ MNB 2011. évi 
Közgyűlésének résztvevőit, majd ismertette a meghívóban kiküldött napirendet. 

A jelenlevők részéről további hozzászólás vagy kiegészítés nem hangzott el. 

01/2011. (V.19.) sz. Közgyűlési határozat: 
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a jelenlevők ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elfogadták. 

4. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása 
Dr. Molnár Pál − a Vezetőség és a Választmány nevében − a következő személyi 
javaslatokat terjesztette elő a Közgyűlés tisztségviselőire (szavazás blokkonként): 
Levezető elnök:  Dr. Balogh Albert, az EOQ MNB alelnöke 
02/2011. (V.19.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta a javaslatot. 
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Jegyzőkönyv-vezetők:  Vass Sándor és Várkonyi Gábor 
03/2011. (V.19.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta a javaslatot. 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  Dr. Balogh Albert és Varga Sándorné  
04/2011. (V.19.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta a javaslatot. 
Mandátumvizsgáló Bizottság és Szavazatszedő Bizottság: 
Dr. Boross Ferenc elnök, tagok: Gáll Zsuzsanna, Lakat Károly és Nándorfi Gyuláné Dr. 
05/2011. (V.19.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag  − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta a javaslatot. 
Jelölő Bizottság megerősítése: 
Dr. Réczei Géza elnök, tagok: Dr. Rodler Imre, Dr. Szigeti Tamás, Varga Sándorné és 
Nagy János. 
06/2011. (V.19.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta a javaslatot. 

A jelenlevők részéről módosító észrevétel, illetve az egyes személyekre vonatkozó kiegészítő 
javaslat vagy kérdés nem érkezett. 

5. Beszámoló az elmúlt évben végzett munkáról 
Dr. Molnár Pál elnök a 2010. év legfontosabb eredményeit a következők szerint foglalta 
össze: 

1. Az EOQ MNB egyéni tagjainak száma 1589 fő, ebben benne vannak az EOQ 
oklevelesek is. A létszámot tekintve a korábbi kisebb visszaesés után előrelépés 
mutatkozik. Ezzel szemben a jogi tagok száma sajnálatos módon tovább csökkent, 
némileg követve egy hosszú haranggörbe alakját. Míg az osztrák testvérszervezet 
1700 jogi taggal büszkélkedhet, mi „csak” alig több mint 300-zal. Kétségtelen, 
hogy ebben a nehéz gazdasági helyzet is közrejátszik, pedig az EOQ MNB már 
nyolc éve nem emelte a tagsági díjat. 

2. 2010-ben összesen 96 rendezvény és tanfolyam volt közel 5000 résztvevővel. 
Ebből a szakbizottsági rendezvények száma 60-62 körül mozgott. A 14 EOQ 
tanfolyam mellett 3 érzékszervi (speciális minőségfejlesztési) tanfolyamot is 
rendeztünk. 

3. A minőség szakma-specifikus ápolói továbbra is a Szakbizottságok. A legtöbb 
taggal (753) az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság rendelkezik (az EOQ 
oklevelesek automatikusan ide tartoznak). A Metrológiai, valamint a 
Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság 2010-ben nem tartott 
rendezvényt, de a Metrológiai Szakbizottság lassan magára talál. 

4. Az EOQ legfontosabb projektje a szakember-regisztráció: 2011 elején – több mint 
70 országban – összesen 70 ezer oklevelet adtak ki (Németország vezet 30 
ezerrel). 2010-ben Magyarország a kiadott oklevelek számát (160) tekintve a 6. 
helyet foglalta el a lakosság számára vetítve azonban a 3. helyen állunk. Sikeresen 
beindítottuk az „EOQ Junior oklevelet” azon fiatal szakemberek részére, akik 
minőségügyi oktatásban részesültek, de még nem rendelkeznek tapasztalattal. Az 
elmúlt évben hazánkban kissé javult a kiadott EOQ Minőségügyi Auditor és EOQ 
Minőségügyi Rendszermenedzser oklevelek egymáshoz viszonyított aránya. 

5. A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) kemény technikai ellenőrzést tartott 
az EOQ MNB székhelyén. Az EOQ MNB rendszeres felülvizsgálata és 
akkreditálása az EOQ, a FAT és a NAT által összességében túl nagy leterhelést és 
költséget jelentene, ezért a NAT általi akkreditálást továbbra sem tervezzük. 
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6. Az EOQ MNB kiadványai – így az Évkönyv is – takarékossági okokból egyre 
inkább elektronikus változatban állnak rendelkezésre. Nem véletlen, hogy a 
csökkenő taglétszám ellenére a honlapunk látogatottsága meredeken emelkedik. 
Dr. Molnár Pál köszönetet mondott Dr. Boross Ferenc ügyvezető elnöknek a 
honlap színvonalas működtetéséért, szerkesztéséért. 

7. Az EOQ MNB nemzetközi kapcsolataiban nem volt nagyobb változás. 
Megemlítendő, hogy Dr. Molnár Pál jelenleg második ciklusban tölti be a 
Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) alelnöki tisztségét; ebben a ciklusban 
az új tagok felvételéért felelős (az elmúlt évben 24 új tagot vettek fel, jelenleg 
összesen 94 tagja van a szervezetnek). 

8. Társszervezői voltunk a XIX. Magyar Minőség Hét és az ISO 9000 Fórum XVI. 
Nemzeti Konferencia rendezvényeknek. A „KÖVET Egyesület a Fenntartható 
Gazdálkodásért” szervezet lapját folyamatosan eljuttatjuk az érdeklődő tagjaink 
részére. Továbbra is tagjai vagyunk a MTESZ-nek. 

9. Jó az együttműködésünk a kormányszervekkel, melyek közül a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium érdemel említést.  

10. Az EOQ MNB – korlátozott anyagi lehetőségeihez mérten – a vörösiszap 
károsultak mellett több jótékonysági szervezetnek (Gyermekétkeztetési 
Alapítvány, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet stb.) is nyújtott némi anyagi 
támogatást. 

11. A pénzügyi elszámolás szerint az EOQ MNB a 2010. évet 3962 ezer forint (közel 
4 millió) veszteséggel zárta. Ehhez hozzájárult az is, hogy a kongresszusra való 
felkészülésünk jelentős kiadást emésztett fel, amivel szemben még nem állhat 
ellentételezés. Az EOQ tagsági díj nem részesült támogatásban, így ezentúl ki kell 
gazdálkodnunk azt. Elmaradtak a minisztériumi minőségdíjas szakértői 
megbízások, és kevesebb mint felére csökkent a Minőség és Megbízhatóság 
bevétele az előirányzattal szemben. Az EOQ oklevelesek növekvő száma miatt a 
tagdíjbefizetések is jelentősen elmaradtak a tervezettől. Sok pénzt 
megtakarítottunk viszont a beszerzéseknél és a nemzetközi kötelezettségeknél (pl. 
kiutazások). Sikerült jelentősen visszafogni a működési és bérköltségeket is. 

12. Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2010. évi 
tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentés hamarosan olvasható lesz a 
honlapunkon. 

Végezetül Dr. Molnár Pál köszönetet mondott mindazoknak, akik a személyi 
jövedelemadójuk 1%-át az EOQ MNB javára ajánlották fel. Az APEH által 
nyilvánosságra hozott adatok szerinti 95 381,- forintot a „Minőség és Megbízhatóság” 
műszaki-tudományos szakfolyóirat színvonalas és rendszeres kiadásához kívánjuk 
felhasználni. A közeljövőt tekintve sorsunk alakulása nagymértékben függ a Kongresszus 
kimenetelétől: próbáljunk minél több résztvevőt, illetve az EQO MNB számára minél 
több egyéni és jogi tagot toborozni. 

Személyi javaslat: 

A Szakember-tanúsítási Testület (SZTT) két új taggal gyarapodik: Dr. Anwar Mustafa, a 
Szolgáltatási Bizottság elnöke és Dr. Kókai Zoltán, aki sok évig töltötte be az 
Élelmiszer-biztonsági Munkacsoport titkári tisztségét.  
07/2011. (V.19.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta a fenti javaslatot. 
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6. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése 
Gyaraky Zoltán, az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának elnöke távollétében Varga 
Sándorné, az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának tagja olvasta fel a Bizottság jelentését. 
A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy − amint arra 
a független könyvvizsgáló jelentése is utal − az EOQ MNB szervezeti működése és 
gazdálkodása 2010-ben is megfelelt a jogszabályokban és az Alapszabályban 
meghatározott feltételeknek. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szakbizottsági munka 2010-
ben továbbra is döntő részét képezte az EOQ MNB tevékenységének. Az EOQ MNB 
tisztségviselői 2010-ben eredményesen képviselték a szervezetet a nemzetközi 
minőségügyi fórumokon, illetve konferenciákon. 

(A Ellenőrző Bizottság jelentésének teljes szövege a 2. számú mellékletben olvasható.) 

7. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról 
Dr. Szenes Katalin köszönetet mondott az EOQ MNB-nek az Óbudai Egyetem 
fennmaradását támogató segítségért, levélért. 

Acsainé Dr. Kobolka Lívia felhívta a figyelmet arra, hogy a Vidékfejlesztési 
Minisztériumnál és a volt egészségügyi tárcánál még vannak anyagi erőforrások a 
szakmai folyóiratok megjelenésének támogatásához. Javasolja egy ilyen tartalmú levél 
megírását (annak megfogalmazásába ő maga is besegít), hogy az már a jövő évi 
költségvetés megtervezésekor ott legyen az illetékes tárcáknál. 

Dr. Balogh Albert szerint pályázataink elfogadási aránya javulna egy logikailag felépített 
keretmodell (mátrix) bevezetésével. Ennek kidolgozásához Vass Sándor is segítséget 
nyújt.  

Dr. Molnár Pál válaszában köszönetet mondott az Óbudai Egyetemnek a 
helybiztosításért, kiemelve a sokéves együttműködés jelentőségét. A folyóiratok 
támogatására nemigen lehet számítani, inkább más területen kell felajánlani 
szaktudásunkat és növelni pályázati aktivitásunkat. 
08/2011. (V.19.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta az elnöki 
beszámolót az EOQ MNB 2010. évi tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről. Ugyancsak 
egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a Közgyűlés az Ellenőrző 
Bizottság jelentését. 

8. Szavazás a közhasznúsági jelentés elfogadásáról 
09/2011. (V.19.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül − elfogadta 
az EOQ MNB 2010. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentést. 

9. EOQ oklevelek, kitüntetések, jutalmak átadása 
Dr. Molnár Pál meleg szavakkal megköszönte minden munkatárs tevékenységét, s a 
következő – a Vezetőség által javasolt és a Választmány által jóváhagyott – 
kitüntetéseket nyújtotta át:  

Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja: Molnár Ingrid 
Dr. Szenes Katalin 
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Minőségért, 2011: Acsainé Dr. Kobolka Lívia 
Dr. Balogh Albert 
Biacs Péter 
Kállai Tamás 
Nyeste Zsolt 

Az EOQ MNB Örökös Tagja:  Dr. Molnár Pál (átadva a levezető elnök által). 

A Vezetőség és a Választmány egyetértésével pénzjutalmat a Kongresszus eredményétől 
függően csak azt követően adunk ki. 

A kitüntetések átadása után került sor az új, illetve a meghosszabbított EOQ oklevelek 
átadására. Dr. Molnár Pál az új okleveleseknek nagyon sok sikert kívánt konfliktusokkal 
teli munkájukhoz. 

10. Elnöki zárszó 
Zárszavában Dr. Molnár Pál hangsúlyozta: továbbra is minden erőnkkel fellépünk és 
kiállunk a minőség ügyéért, azért, hogy a minőség megbecsülése tovább növekedjen. 
Ugyanis ha munkatársaink és rendezvényeink nem eléggé minőségorientáltak, akkor 
hosszú távon elveszítjük a globális versenyt még jó pénzügyi mutatók mellett is. Nálunk 
a minőség oktatása kissé visszafogottá vált, ezen kell elsősorban segítenünk. 
Minőségirányítási módszereink (hatékonyság, hibamentesség, elsőre jót) lassan 
közkinccsé válnak a menedzsment rendezvények által, de egy kicsit faltörő kosként kell 
dolgoznunk nekünk is, hogy újabb és újabb módszerekkel és eredményekkel rukkoljunk 
elő. Ebben az EOQ MNB mindig együttműködő partner lesz.  

Budapest, 2011. május június 30. 
 
 
Készítette: Várkonyi Gábor Vass Sándor 
 
 
Hitelesítette: Dr. Balogh Albert Varga Sándorné 
 
 
Mellékletek:  
1. Jelenléti ív 
2. Az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának jelentése 


