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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
a z  E O Q  M N B  V á l a s z t m á n y á n a k  k i b ő v í t e t t  ü l é s é r ő l  

Időpont:  2005. december 15.,  15.00−16.30  
Hely: Hotel Budapest,  I .  emelet,  Üveg-terem 
 1026 Budapest,  Szilágyi Erzsébet fasor 47. 
Résztvevők: Jelenléti  ív szerint (1. melléklet) 

Az ülés megkezdése elő t t  a jelenlevők egyperces néma felállással adóztak Gabriel 
Győző ,  a „Minőség és Megbízhatóság” 80 éves korában váratlanul elhunyt 
főszerkesztő je emlékének.  

Az előzetesen kiküldött napirenddel kapcsolatban észrevétel vagy javaslat nem 
hangzott el .  

1. Tájékoztató az EOQ szakember-regisztrációjának hazai helyzetérő l  

A szakember-regisztráció és az oklevél kiadás az Európai Minőségügyi Szervezet 
(EOQ) kimagaslóan legjobb projektje: már nem a tagsági díj  jelenti  a legfőbb 
bevételi  forrást,  hanem az oklevelek kiadása. A 2005. december 1-i adatok szerint 
az EOQ eddig több mint 70 országban összesen közel 47000 oklevelet adott ki,  
ebbő l  az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság összesen 1200 oklevelet.  Eddig 22 oklevél 
kategória létezett ,  de az EOQ Szakember-regisztrációs Bizottsága 2004. december 
10-én újabb 6 típust fogadott el.  Frank Steer ,  az IRCA auditorképzést felügyelő  brit  
nemzeti képviselő  −  a korábbi merev elzárkózás időszaka után −  ígéretet tett  a két 
oklevél tartalmi hátterének közelítése terén.  

Az EOQ MNB eddig összesen nyolc kategóriában adott ki oklevelet.  A 2005-ben 
kiadott oklevelek számát tekintve visszaesés mutatkozik a Fő t i tkárság kimutatása 
szerint az EOQ MNB 2005. december 1-ig csak 90 oklevelet adott ki.  A jövőben 
tehát fokozni kell  a marketing munkát,  pl.  a „Minőség és Megbízhatóság” 
szakfolyóiratban cikkek és hirdetések megjelentetésével.  

2. Beszámoló az EOQ vezető  testületeinek ülésérő l  (Bécs, 2005. december 
10−11.) 
2006-ban az EOQ 50 éves lesz; a jubileum tiszteletére külön honlapot is nyitnak: 
www.50yearsold.org. A mobil Kongresszus megrendezésére 2006. májusában 
Antwerpenközponttal kerül sor a következő  témakörökben: 
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1.) Biztonság, kockázat és sziporkázás; 2.) A Szent Grál:  a szervezetek élete,  
növekedése és fejlődése; 3.) Waterloo: vezetés és stratégia; 4.) A lényeg megértése 
egészségügyi perspektívából; 5.) Szürrealizmus és a jövőkép fejlődése; 6.) 
Teljesítmény, vitorlás- és tengeri verseny; 7.) A kérdésfeltevés művészete. A 
részvételi  díj  2006. február 15-ig 945€, azt követően 1330€; a gálavacsorán való 
részvétel 60€-ba kerül.  A két országszponzor (az Egyesült Királyság és 
Németország) felkérte a résztvevő  FMO-kat,  hogy 5000€-ért béreljenek egy-egy 
nemzeti zászlóval ellátott  nyolcszemélyes asztalt  a gálavacsorán.  

Dr. Wolgang Kaerkes  után a következő  időszakra Jurij  Guszakov  orosz minőségügyi 
szakembert választották meg az EOQ elnökének, aki a GOSSTANDARD utódjának 
egyik vezető je és többek között "EVROS" elnevezéssel minőségügyi információs 
adatbázis kiépítését tervezi.   

Az 51. Kongresszus Prágában lesz 2007-ben; a tervek szerint elő t te megrendezik az 
EOQ oklevelesek 1. Európai Találkozóját.   

A 2008. évi 52. Kongresszus szervezési jogát elvették Romániától Ausztria (Bécs) 
javára.  

A 2005. decemberi Közgyű lésen a következő  országok egy-egy minőségügyi 
szervezetét vették fel az EOQ-ba: Bosznia−Hercegovina, Grúzia, Horvátország, 
Litvánia; kizárták az EOQ tagjai közül Fehér-Oroszországot és Macedóniát.   

3. Az EOQ MNB 2006. I.  félévi központi rendezvényei 

2006. első  félévében összesen 13 központi,  részvételi  díjas rendezvény kerül a 
tervek szerint lebonyolításra. Gabriel Pall  2 szemináriuma mellett  kiemelendő  a XV. 
Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia (Debrecen, 2006. március 
29−30.),  amely fölött  a Kormány következő  négy tagja vállalt  védnökséget:  a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,  az egészségügyi miniszter,  az 
ifjúsági,  családügyi,  szociális és esélyegyenlőségi miniszter,  valamint a gazdasági 
és közlekedési miniszter.   

Ezzel a Konferenciával részben párhuzamosan, brüsszeli  támogatással,  ugyancsak 
Debrecenben kerül megrendezésre 2006. március 30-án és 31-én "Az Európai Modell 
megvalósítása a védett  földrajzi jelölésű ,  valamint speciális tulajdonságú 
(hagyományos) élelmiszerekre " témájú kétnapos EU Közösségi Konferencia. 

7/2005 (XII.15.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért 
Gabriel Pall  EOQ MNB külföldi tiszteletbeli taggá történő  megválasztásával, 
tekintettel a hazai szakemberképzés területén kifejtett nagy elismerést kiváltó 
tevékenységére. A kitüntetés átadására az EOQ MNB 2006. évi Közgyűlése 
alkalmából kerül sor, amelyen a kitüntetett székfoglaló előadást tart. 
 
4.Tájékoztató a Mezőgazdasági Szakbizottság megalakulásáról 
A 18/2005 (IX.1.) VEH sz. határozat végrehajtásával 2005. október 6-án −  az EOQ 
MNB 19. szakbizottságaként −  megalakult a Mezőgazdasági Szakbizottság. Jelenleg 
már 54 tagja van. Elnök: Dr. Süth Miklós ,  országos főállatorvos, főosztályvezető ,  
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FVM Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Főosztály; Társelnök: Varga Péter ,  
közgazdász, a Bólyi Mezőgazdasági,  Termelő i  és Kereskedelmi zártkörűen működő  
részvénytársaság (ZRT) vezérigazgatója; Titkár: Marton Ildikó ,  okleveles 
vegyészmérnök, Lead Auditor,  a MARUVIA Kft ügyvezető  igazgatója. 

8/2005 (XII.15.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a 
Mezőgazdasági Szakbizottság megalakítását.  

9/2005 (XII.15.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért  az 
Élelmiszer Szakbizottság Élelmiszeripari Szakbizottsággá történő  átnevezésével.  

Az FVM rendeletet alkotott  a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj létrehozására, 
melynek előkészítésében és lebonyolításában az EOQ MNB aktívan közreműködött.  
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a pályázati  határidő  lejártáig −  2005. 
december 15.,  14.00 óra −  főként agrárgazdasági cégek jelentkeztek. Összesen 17 
pályázat érkezett  be, ami minden várakozást felülmúl.   

5. Javaslatok a tagsági díjak módosításáról  

Előterjesztés hangzott el az egyéni tagsági díj emelésére vonatkozóan. Nem 
változik a jogi tagsági díj. A más jövedelemforrással nem rendelkező  
nyugdíjasok írásban felmentést kérhetnek a tagsági díj fizetése alól, ennek 
ellenére a lehetőségek szerint minden tagsági szolgáltatást továbbra is 
hiánytalanul megkapnak.  

10/2005 (XII.15.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért az 
egyéni éves tagsági díj 4000,- Ft-ra történő  emelésével. 
 
6. Az EOQ MNB 2006. évi költségvetésének előkészítése  

A 2006. évi költségvetés reális,  de kissé merész, a korrektúra után is 600 ezer forint 
többletet irányoz elő .  A rendezvények, tanfolyamok és egyéb projektek bevételi  
részét megemeltük: 56 helyett  79,7 millió forint bevételt  tervezünk. Ebben benne 
van az is,  hogy a Minőség és Megbízhatóság szerkesztősége 2006. január 1-tő l  az 
EOQ MNB Nagyajtai utcai székhelyén nyer elhelyezést [lásd: 25/2005 (IX.1.) VEH 
sz. határozat],  ami lehetővé teszi néhány millió forint "ledolgozását",  bár 
ugyanakkor növekednek a működési és a bérköltségek. A főszerkesztő i  t isztet Vass 
Sándor  fogja betölteni,  akivel a közeljövőben szerződés megkötésére kerül sor.  
Haiman Péterné  a QUALIPROD felszámolása után a QUALITY LINE nevében – 
társkiadóként tovább segíti  a hirdetési és toborzási tevékenységet.  

Dr. Boross Ferenc  a bevételi  oldalon javasolta a "Rendezvények, tanfolyamok és 
projektek" elő irányzatának 54-rő l  55 millió forintra emelését.   

Tarr Judit  a kiadási oldalon javasolja a "Szakbizottsági kiadások és jutalmak" 2-rő l  
3 millió forintra emelését.  
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11/2005 (XII. 15.) VAH sz. határozat: 
A Választmány a fenti két javaslat figyelembe vételével 1 tartózkodás mellett 
megszavazta az EOQ MNB 2006. évi költségvetését. A szakbizottságok részére 
meg- marad a 100 ezer forint alapelismerés; ezen felül pótlólagos jutalmat 
csak az a Szakbizottság kaphat, amely többletbevételre tesz szert. 
7. Néhány Szakbizottság tevékenységének értékelése  
Két szakbizottságnál történt személyi változás: 

Statisztikai Módszerek Szakbizottság: Dr. Ittzés András  lemondott a t i tkári 
t isztségrő l ,  helyette Horváth Leventé t  választották meg.  

Minőségügyi Rendszerek Tanúsítása és Auditálása Szakbizottság: Edvy Zoltán  
önként ajánlkozott Szegedi Erzsébet t isztségének átvételére, akit  azután a legutóbbi 
szakbizottsági ülésen meg is választottak. 

A korábbi határozatoknak megfelelően lehető leg még január hónapban sor kerül a 
Gépjármű  és az Építésügyi Szakbizottság beszámoltatására. 

Dr. Molnár Pál  megköszönte a szakbizottsági t isztviselők 2005. évi munkáját.  

8."Csatlakozás a Szövetséghez" megtárgyalása 

A 28/2005 (IX.1.) VEH sz. határozat értelmében "A «Szövetség a Minőségért» 
valódi céljának, szervezeti  formájának, működésének tisztázása után az EOQ MNB 
Vezetősége dönt az MMT, illetve az ISO 9000 Fórum által meghirdetett  
Szövetségben való részvételrő l ." 2005. tavaszán Dr. Molnár Pál  tárgyalt  Pónyai 
Györggye l  a Szövetség esetleges létrehozásáról,  meghatározott feltételek és előzetes 
egyeztetések mellett .  Ez a megállapodás nem teljesült:  az MMT és az ISO 9000 
Fórum az EOQ MNB teljes kihagyásával döntött  a "Szövetség a Minőségért" nevű  
szervezet létrehozásáról és tettek javaslatot a mindkét szervezetben tagsági díjának 
százalékos mérséklésérő l .  Nem ismeretes továbbra sem a működés szabályozása, és 
maga a szervezet sincs definiálva. Egy brosúra tartalmazza a Szövetség helyeselhető  
céljait .  

A Vezetőség szerint [lásd: 30/2005 (XII.12.) VEH sz. határozat] a részletek 
ismeretének hiányában az új szervezettel kapcsolatban visszafogottság indokolt.  A 
támogató együttműködéstő l  nem zárkózunk el,  de nem is javasoljuk a sürgős 
belépést.   

Sütő  Kálmán  támogatja az együttműködési kezdeményezéseket,  de nem minden áron. 
Magyarországon az EOQ MNB a vezető  minőségügyi szervezet,  amely nemzetközi 
szinten is képviseli  hazánkat.  Az elnök és a Vezetőség nagyon határozottan álljon ki 
az EOQ MNB vezető  szerepe mellett!  

Dr. Varga Lajos  szerint túl sok minőségügyi szervezet van Magyarországon, ezért 
inkább koncentrálni kell  az erőket.  Mivel az új Szövetség céljait  nem ismerjük, az 
EOQ MNB hivatalosan is zárkózzon el az együttműködéstő l .  

Rózsa András  elmondotta,  hogy ő  már 2000-ben kezdeményezte az ISO 9000 
Fórumnál: a magyar minőségügyi szervezetek vezető i  a közös cél érdekében 
hozzanak létre valamilyen fúziót,  ami a tagság számára csökkenő   kiadásokat 
jelentene. Riasztó jel ugyanis,  hogy mindhárom szervezetnél (Magyar Minőség 
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Társaság, ISO 9000 Fórum, EOQ MNB) különböző  mértékben csökken a tagság 
létszáma, de egyre kevesebben pályáznak a Magyar Nemzeti Minőségi Díj 
elnyerésére is.  Ezért Pónyai György-el közösen nem új szervezetet akartak 
létrehozni,  hanem a szövetségi gondolat és alapelvek (etika, nyitottság, közös 
érdekvédelem stb.) jegyében egy közös program kialakításáról volt  szó a tagság 
érdekében.  

Dr. Varga Lajos  koordinációt tart  szükségesnek. 

Dr. Molnár Pál  megerősítette,  hogy az EOQ MNB érdekelt az elvszerű  
együttműködésben, amit azonban jól elő  kell  készíteni.  Ehhez a részletek 
kidolgozására és egyeztetésére van szükség. 

12/2005 (XII.15.) VAH sz. határozat: 
A Választmány 1 tartózkodás mellett azt juttatta kifejezésre, hogy jelenleg 
nincs abban a helyzetben, hogy megalapozottan dönthessen a Szövetséghez 
való csatlakozásról. 
 
9. Egyebek 

13/2005 (XII.15.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal,  
hogy Szegedi Erzsébet  töltse be  a Szakember-tanúsítási Bizottság ti tkári t isztét.  
Várkonyi Gábor –  hasznos munkája elismeréseképpen – továbbra is a Bizottság tagja 
marad. 
Az EOQ MNB közreműködik a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj és −  bizonyos 
anyagi fedezet rendelkezésre bocsátása esetén −  a Magyar Közigazgatási Minőségi 
Díj továbbfejlesztésében és a pályázatok értékelésében is.  Utóbbival összefüggésben 
megkeresést kaptunk a Belügyminisztériumtól a Rendvédelmi Minőségdíjnak a 
Magyar Közigazgatási Minőségi Díjba való beintegrálása tárgyában. 

Az EOQ MNB brüsszeli  pénzek felhasználásával tervezi folytatni az előkészületeket 
az EOQ Élelmiszer-biztonsági Rendszermenedzser és Auditor szakemberképzés és 
oklevél kiadás hazai beindítására. 

Végezetül  Dr. Molnár Pál  gratulált  a Nemzeti Minőségi Díj nyerteseinek és 
mindenkinek megköszönte a 2005. évi munkát.  

A Választmány ülése után kisebb évzáró ünnepségre és évzáró koccintásra került  
sor.  

Budapest,  2005. január 4. 

Készítette:  Várkonyi Gábor 
 ügyvezető  t i tkár 

 

 
Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál 
 elnök 


