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A mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

Dr. Molnár Pál elnök hivatalosan megnyitva az eseményt szeretettel köszöntötte a
résztvevőket, majd megállapította, hogy a megjelent tagok száma messze nem éri el
az 50%+1 főt, ezért 2017. május 25-én 14.30 órára a Gellért Szállóba – azonos
napirenddel – ismételten összehívta a jubileumi Közgyűlést, amely a résztvevő tagok
számától függetlenül érvényesnek számít.
Rövid beszédében Dr. Molnár Pál emlékeztetett rá, hogy ő személy szerint már 40 éve
tagja az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságnak. Dr. Sütő Kálmán 20 évig volt a szervezet
elnöke, majd 4 évre Dr. Veress Gábor vette át ezt a funkciót. 1996 óta – immár a hatodik
ciklusban – személyesen tölti be az elnöki tisztséget. 2000-ben Budapesten rendeztük
meg 1100 fő részvételével az EOQ 44. Nemzetközi Kongresszusát, amelyet Dr. Orbán
Viktor miniszterelnök személyesen nyitott meg. Ezt követően több más világméretű
rendezvényünk is volt, többek között az IAMA XIX. Élelmiszer- és Agrárgazdasági
Világfóruma és Tudományos Szimpóziuma 2009-ben, a Minőségügyi Világkongresszus
2011-ben, illetve legutóbb, 2015 őszén a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) első
Minőségügyi Világfóruma.
Jelenleg is számottevő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, amit jól bizonyít a
George Georgiades, az EOQ elnöke, illetve Dr. Eric Janssens, az EOQ főigazgatója által
küldött szívélyes hangú levél, amelyben gratulálnak egyesületünk alapításának 45.
évfordulója alkalmából (a levél magyar fordítása május 25-én felolvasásra kerül). A
jubileumi Közgyűlést feleségével együtt megtiszteli jelenlétével Dr. Hans Dieter
Seghezzi (Liechtenstein), az első külföldi tiszteletbeli tagunk.
A Közgyűlésen jelentős számú „EOQ MNB 45 éves” Jubileumi emléklapot és az
Alapszabályunk szerint járó egyéb kitüntetéseket adunk át.
Végezetül néhány rövid hozzászólás (pl. az integrált vállalatirányítási rendszerek
kiemelt fontossága napjainkban) meghallgatása után Dr. Molnár Pál kérte a résztvevők
megjelenését a megismételt Közgyűlésen 2017. május 25-én, majd bezárta az ülést.
Budapest, 2017. május 12.
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