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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Egyesület 2022. évi jelenléti Közgyűléséről 

Időpont: 2022. május 12. csütörtök, 15:30  17:30 
Helyszín. Pasaréti Közösségi Ház (Budapest II. Pasaréti út 102.) 
Jelen voltak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

1. Megnyitó  

Dr. Molnár Pál elnök örömmel köszöntötte a megjelent résztvevőket. Bejelentette, 
hogy az első meghirdetett online Közgyűlés időpontja 2022. május 9. volt, ami 
azonban a jelenlevők elégtelen létszáma miatt nem volt szavazóképes. Ezért az 
érvényes Közgyűlés megtartására most, 2022. május 12-én kerül sor. 

Jelen van: 31 fő 

2. A napirend elfogadása 

1/2022 (V.12.) számú határozat: 
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
elfogadták a javasolt napirendet. 

3. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása 

Javaslat a közreműködő tisztségviselőkre: 

Levezető elnök:   Dr. Molnár Pál 
Jegyzőkönyv-vezető:   Várkonyi Gábor 
Jegyzőkönyv-hitelesítő:  Lakat Károly és Dr. Török Bálint 
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 

2/2022 (V.12.) számú határozat: 
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
elfogadták a Közgyűlés közreműködő tisztségviselőire vonatkozó javaslatot.  

4. Az Egyesület 2021. évi közhasznú tevékenysége és gazdálkodása, valamint a 
2022. évi munkaprogram és költségvetés (Dr. Molnár Pál) 

A közgyűlési dokumentumok – a tagság tájékoztatására – megtalálhatók a következő 
honlapon: https://eoq.hu/rendezveny/2022-evi-kozgyules 

A 2021. év végén az EOQ MNB jogi tagjainak száma 196, a jogi tagok képviselőinek 
és egyéni tagjainak száma: 712 fő volt. Az elmúlt évben összesen 44 rendezvényt 
tartottunk, amelyeken összesen 2280 fő vett részt. 

A érvényes és nagyon sikeres 2021. októberi közgyűlésen megtörtént a kötelezően 
előírt tisztújítás, 30 év után kis mértékben megemeltük a tagdíjakat és elfogadtuk 
Alapszabályunk 12. verzióját, amelyhez a Fővárosi Törvényszék a későbbiek 
folyamán észrevételeket tett. 
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A 12 Szakbizottság – a pandémiás helyzetet figyelembe véve – megfelelően, de a 
korábbi évekhez képest kisebb intenzitással működött. A tevékenységükről készült 
jelentéseket a 2021. évi Évkönyv tartalmazza. Kiemelkedő volt az Informatikai 
Szakbizottság munkája. 

Folytatódott a kapcsolattartás a kormányzati szervezetekkel és az egyetemekkel, 
valamint a hazai és a nemzetközi minőségügyi szervezetekkel. Kiemelésre 
kívánkozik kapcsolatunk az Európai Minőségügyi Szervezettel (EOQ) és a 
Nemzetközi Minőségügyi Akadémiával (IAQ). 

Az EOQ továbbra is legsikeresebb projektje a szakembertanúsítás, amelyet az EOQ 
MNB nemzeti hatáskörbe vett. Az elmúlt évben 89 új, illetve megújított EOQ MNB 
személyi tanúsítványt adtunk ki. Jelenleg 8 hazai egyetemmel, illetve képző 
szervezettel működünk együtt. 

Projektek 

1. „Minőség-Innováció” nemzeti és nemzetközi pályázat. A 6 nemzeti díjas pályázat 
közül 1 a saját kategóriájában nemzetközi fődíjat nyert, 4 pályázat pedig finalista 
lett a kategóriájában. 

2. „Nemzeti Kiválóság Díj” (NKD). A 4 minőségügyi szervezet együttműködésével 
a projekt 2021-ben sikeresen zajlott le. 3 kategóriában 4 szervezet nyerte el a 
Nemzeti Kiválóság Díjat. 

3. Jelenleg előkészületben van a „European Quality Trade Mark” (EQTM) új EOQ 
projekt, illetve az „IAQ Quality Sustainability Award” új IAQ projekt hazai 
bevezetése. 

A Minőség és Megbízhatóság folyóirat súlyponti témái a következők voltak 2021-ben: 

1. füzet: Kockázatkezelés; Folyamatmenedzsment 

2. füzet: Menedzsmentrendszerek; Ellátási lánc 

3. füzet: Szervezeti teljesítmény; Statisztika 

4. füzet: Oktatás; Egészségügy 

Az elszámolás szerint az EOQ MNB vesztesége 2021-ben 147 ezer forintot tett ki.  

Ezt követően Dr. Molnár Pál röviden áttekintette a Közhasznúsági Jelentést 
(honlapon megtalálható), majd a következők szerint határozta meg az EOQ MNB 
2022. évi főbb alapfeladatait: 

1. A jogi és az egyéni tagság stabilizálása, támogató tagok megnyerése. 
2. Legalább 3 központi, illetve részvételi díjas rendezvény rendezői, illetve 

társrendezői feladatainak ellátása. 
3. A Szakbizottságok működtetése és tevékenységük továbbfejlesztése. 
4. Legalább 30 szakbizottsági rendezvény lebonyolítása. 
5. A tervezett továbbképző tanfolyamok minél nagyobb hányadának színvonalas 

megtartása, különös tekintettel a szintentartó workshopokra. 
6. A 2022. évi költségvetés főbb mutatóinak teljesítése. 
7. A közhasznúsági státusz megtartása. 

Kiemelt szervezeti feladatok 

1. A Képzési Központ értékesítése.  

2. Az EOQ MNB Közhasznú Egyesület jövőbeni működésének biztosítása 
ügyvezető igazgató alkalmazásával. 

3. A gazdasági vezető utódlásának előkészítése. 

4. Az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 50. jubileumának megtartása 
előreláthatóan 2022. november 23-án. 
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Az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 50. jubileumának tervezett programja 

Az EOQ MNB 50 évének ismertetése. Tervezett eladó: Dr. Molnár Pál 
Bojár Gábor szakmai előadása  
Prof. Dr. Csath Magdolna szakmai előadása  
I. Szakmai Kerekasztal: Gazdaságfejlesztés és minőség (Ipar 4.0; Minőség 4.0; 
Digitalizáció). Tervezett moderátor: Takács János. 
II. Szakmai Kerekasztal: Agrárgazdaság és minőség. Tervezett moderátor: Dr. 
Vajda László. 
III. Szakmai Kerekasztal: Nemzeti Kiválóság Díj. Tervezett moderátor: Mikó 
György.   
Kitüntetések és az 50 éves Jubileumi Emléklapok átadása.   
Gondolatok az EOQ MNB Közhasznú Egyesület jövőjéről. 
Tervezett előadó(k): később kerül(nek) meghatározásra 

A 2022. évi költségvetésben a bevételek és a kiadások tervezett összege egyaránt 
kereken 30 millió forintot tesz ki, így a tervezett egyenleg 0 forint. 

A költségvetés nem tartalmazza a Képzési Központ eladásából származó bevételt, ami 
50 mFt összeget jelent. A kiadások között viszont a megemelt működési és 
bérköltségek szerepelnek, ami az ügyvezető igazgató tervezett felvételével és 
ellátmányával függ össze. A működés folytatásához elengedhetetlenül szükséges 
ügyvezető igazgatói állás betöltésével az EOQ MNB Elnöksége a 2022. január 10-én 
megtartott online ülésén foglalkozott és hozott erre vonatkozó döntéseket. 

5. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése 

A jelentés megállapítja, hogy az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú 
Egyesület a világot többszörösen befolyásoló koronavírus járvány idején is 
zavartalanul működött. A 2021. évre előirányzott költségvetési mérleg teljes 
egyensúlyban maradt: a teljes bevétel 24 553 ezer Ft az összes kiadás pedig 24 700 
ezer Ft lett (a tervezett 26 millió forintos bevétellel 26 millió forint kiadás állt 
szemben). Az Egyesület pénzügyi kimutatásait áttekintve megállapítható, hogy a 
bennük foglalt tételek a valóságot tükrözik és az Egyesület vezetőségének 
fegyelmezett pénzpolitikai tevékenységéről tanúskodnak. A beszámolót a Felügyelő 
Bizottság elfogadja. A teljes dokumentum megtalálható az EOQ MNB honlapján: 
https://eoq.hu/2022/kh22.pdf  

6. Az előterjesztett dokumentumok megvitatása  

Dr. Szenes Katalin felhívja a jelenlevők figyelmét, hogy 2022. május 23-án 
információvédelmi online konferenciára kerül sor az EOQ MNB támogatásával. 
Elismerését fejezi ki az elmúlt évi tevékenységért. 

Dr. Vajda László a beszámolókban foglaltakkal teljes mértékben egyetért. Gratulál 
Dr. Molnár Pálnak az Életfa Ezüst fokozata miniszteri kitüntetés elnyeréséhez. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a Közös Agrárpolitika tervezetéről jelenleg egyeztetés 
folyik az Európai Bizottsággal. 

Ramháb Mária utána néz, hogy milyen pályázati forrásokat lehet igénybe venni a 
hosszú idő óta veszteséges Minőség és Megbízhatóság egyesületi szakfolyóirat 
támogatásához. Rendkívül fontosnak tartja az EOQ MNB szakember-tanúsítási 
tevékenységét, valamint a jogi tagságot elismerő oklevelét. 

Haiman Péterné felajánlja segítségét a novemberi jubileumi rendezvény 
megszervezéséhez. 

Mikó György szerint az EOQ MNB két különösen kiemelkedő szakmai tevékenységet 
végez: szintentartó workshopok, valamint a Pódiumbeszélgetések. Mindkettő 
egyedülálló szakmai ismeretterjesztő fórumot jelent. A Nemzeti Kiválóság Díj a 
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munka- és viselkedéskultúráról szól, az alapul szolgáló EFQM modell útmutatót ad 
ahhoz, hogy az „érett” szervezeteket a középszerűektől megkülönböztesse és 
elismerje, ugyanakkor hozzájárul az ország globális fejlődéséhez. Ez a projekt óriási 
lehetőség a kis- és középvállalkozások számára is a munkakultúra 
továbbfejlesztéséhez. 

Dr. Molnár Pál megköszönte a hozzászólásokat és a felajánlott támogató 
gondolatokat, majd megjegyezte, hogy a : a Magyar Minőség Társaság (MMT) és az 
ISO 9000 Fórum is tart a pódiumbeszélgetésekhez hasonló ismeretterjesztő 
rendezvényeket, melyek jövőbeni témaegyeztetése hasznos lehet a potenciális 
résztvevők számára. 

7. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése 

Összesen 31 szavazóképes tag van jelen. 

8. Szavazás az előterjesztett dokumentumokról  

3/2022 (V.12.) számú határozat: 
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
elfogadták a 2021. évi tevékenységről szóló beszámolót. 

4/2022 (V.12.) számú határozat: 
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
elfogadták a 2021. évi összefoglaló elszámolást. 

5/2022 (V.12.) számú határozat: 
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
elfogadták a Felügyelő Bizottság jelentését. 

6/2022 (V.12.) számú határozat: 
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
elfogadták a Közhasznúsági jelentést és mellékleteit. 

7/2022 (V.12.) számú határozat: 
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
elfogadták a 2022. évi munkaprogramot. 

8/2022 (V.12.) számú határozat: 
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
elfogadták a 2022. évi költségvetést.  

9. A 2021. október 6-án elfogadott, de a Bíróság által kért módosításokat 
tartalmazó 12. Alapszabály ismertetése 

Az átdolgozott Alapszabályt Dr. Boross Ferenc társelnök ismertette. Lényeges – a 
működést befolyásoló – változás nincs, csak a jogszabályoknak teljes terjedelmében 
megfelelő módosításokat kellett végrehajtani (pl. tagok kizárásának részletes 
szabályozása, a Felügyelő Bizottság működésének szabályai, hiányzó 
meghatározások pótlása, törvényi változások átvezetése). 

10. Szavazás a 12. Alapszabályról 

9/2022 (V.12.) számú határozat: 
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
elfogadták az 12. Alapszabály módosított szövegét. 

11. A Jelölő Bizottság elnöke javaslatainak előterjesztése (Dr. Boross Ferenc) 

Mivel Dr. Szigeti Tamás, a Felügyelő Bizottság jelenlegi elnöke a jövőben ügyvezető 
igazgatóként tervez dolgozni az EOQ MNB Egyesületben, lemond tisztségéről. A 
megüresedő tisztség betöltésére a Jelölő Bizottság javasolja Dr. Vajda László 
megválasztását a Felügyelő Bizottság elnökének. Mivel ezt a szavazást az EOQ MNB 
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érvényes Alapszabálya szerint titkos szavazással kellene lebonyolítani, Dr. Boross 
Ferenc a rendkívüli helyzetre való tekintettel felmentést kér a Közgyűléstől – mint az 
Egyesület legfelsőbb döntéshozó szervétől – e kötelezettség alól és javasolja nyílt 
szavazással megválasztani Dr. Vajda Lászlót a Felügyelő Bizottság elnökének. 

10/2022 (V.12.) számú határozat:  
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
elfogadták a Felügyelő Bizottság elnökének nyílt szavazással való 
megválasztását.  

Dr. Vajda László röviden bemutatkozott. 

11/2022 (V.12.) számú határozat:  
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
megválasztották Dr. Vajda Lászlót a Felügyelő Bizottság elnökének. 

A Közgyűlés megrendüléssel vette tudomásul, hogy Horváth János, az Építésügyi 
Szakbizottság elnöke 2022. március 27-én örökre eltávozott. A Jelölő Bizottság az 
Építésügyi Szakbizottság elnökének Dr. Deli Árpád megválasztását javasolja. 

Dr. Deli Árpád röviden bemutatkozott. 

Dr. Molnár Pál méltatja Horváth János érdemeit és röviden indokolta Dr. Deli Árpád 
jelölését. 

12/2022 (V.12.) számú határozat:  
A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 
megválasztották Dr. Deli Árpádot az Építésügyi Szakbizottság elnökének. 

12. Szavazás az EOQ MNB Egyesület új tisztségviselőiről  

13. A Szavazatszedő Bizottság elnökének jelentése 
A szavazások sikeresen megtörténtek. 

14. Levezető elnöki zárszó 

Dr. Molnár Pál elnök megköszönte az aktív közreműködést és az elismerő szavakat. 
Emlékeztetett rá, hogy a minőségügyi vezetők felelőssége erőteljesen növekszik a 
világon szint mindenütt, különös tekintettel Kelet-Ázsiára és az Egyesült Államokra. 
A minőségmenedzsment sok eleme egyre inkább gazdagítja a vezetéstudományt is. A 
pozitív hozzászólások – a napi munka sokoldalú segítése mellett – azt jelzik, hogy 
egész tagságunk rendkívüli mértékben elkötelezett a minőség iránt. Különösen nagy 
szükség lesz a szoros együttműködésre az EOQ MNB 50. jubileumának évében. 
Budapest, 2022. május 13. 

 Várkonyi Gábor Dr. Molnár Pál 
 jegyzőkönyv-vezető, titkár levezető elnök, elnök 

 Lakat Károly Dr. Török Bálint 
 jegyzőkönyvet hitelesítő tag jegyzőkönyvet hitelesítő tag 

Tanú: Tanú: 

neve:  neve:  

lakóhelye: lakóhelye:  

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma: 










