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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:  2006. május 10.,  15.00−16.30  
Hely: Hotel Budapest,  I .  emelet,  Joker-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 Dr. 
Vecsernyés Lajos  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: néhány éve már nem a tagsági díj  jelenti  a 
legfőbb bevételi  forrást,  hanem az oklevelek kiadása. Az EOQ MNB elhalasztott  
akkreditációs felülvizsgálata 2006. július közepén esedékes.  A 
személyzettanúsításról szóló ISO 17024 számú szabvány alapján kiválik a 
Szakember-tanúsítási Bizottságból a mindenkitő l  független Tanúsító Testület.  A 
Vezetőség személyi javaslata a Tanúsító Testület összetételére: 

Varga Sándorné  elnök 
Dr. Andó Péter  tag 
Gyaraky Zoltán  tag 
Kálmán Albert  tag 

1/2006 (V.10.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősíti  a 
fenti négy szakértő  Tanúsító Testületben betöltött tagságát. 
 
Továbbra is problémát jelent,  hogy az európai tendenciákkal szemben nálunk −  a 
kiadott 1200 oklevélen belül −  különösen a minőségügyi rendszermenedzserek 
számához viszonyítva −  igen kevés az EOQ okleveles minőségügyi auditor.  Minden 
lehetséges módon propagálni kell  tehát az auditori képesítés előnyeit.  Az érintett  
szakemberek figyelmét felhívandó a „Minőség és Megbízhatóság” 2006. évi 2. 
száma részletes ismertetést közöl az EOQ MNB szakember-tanúsítási 
tevékenységérő l .  
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2. Beszámoló az EOQ MNB 2006-ban végzett tevékenységének főbb eseményeirő l  
− Az EOQ MNB Központi Titkársága 2006. január 1-tő l  átvette a „Minőség és 

Megbízhatóság” szerkesztőségi és kapcsolódó feladatait .  Az előfizetők száma 
alig haladja meg a 200-at (sok régi előfizető  ugyanis belépett  tagnak, így 
tagsági jogon kapják a folyóiratot).  Vass Sándor  külügyminisztériumi 
fő tanácsos 2006. január 1-i hatállyal átvette  a főszerkesztő i  t isztséget.  Az 
előfizetők számának növelése fontos feladat,  ehhez kéri  Dr. Molnár Pál  elnök 
a Választmány valamennyi tagjának és minden szakbizottsági t isztségviselőnek 
aktív közreműködését.  (Az előfizetők toborzásához szükséges „Megrendelés” 
az EOQ MNB honlapján megtalálható és igény esetén letölthető .)  

− Az EOQ MNB meghívást kapott az Országházba az Európai Gazdasági és 
Szociális Tanács ülésére, amelyet most első  ízben tartottak egy új EU 
tagállamban. A MTESZ-en kívül csak az EOQ MNB kapott meghívást az ún. 
Lisszaboni stratégiáról folytatott  tanácskozásra. Dr. Molnár Pál,  mint felkért 
hozzászóló ismertette a minőség jelentőségét a Lisszaboni stratégia 
megvalósításához, melynek egyes utalásai bekerültek az elfogadott ajánlások 
közé. 

− 2006. március 29−31. között Debrecenben – részben párhuzamosan – 5 igen 
sikeres rendezvényre került  sor,  közel 400 bejelentkezett  résztvevővel.  
a)  XV. Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia 
b)  "Az Európai Modell megvalósítása a védett  földrajzi jelzésű ,  valamint a 
 speciális tulajdonságú (hagyományos) élelmiszerekre" című EU Konferencia 
c)  IAMA (Nemzetközi Élelmiszer- és Agrárgazdasági Szövetség) Szeminárium 
d)  A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj pályázat nyerteseinek Szekcióülése 
e)  Az EOQ MNB Közétkeztetési,  Vendéglátási és Turisztikai 
 Szakbizottságának megalakítása 

3. Az EOQ MNB 2006. II.  félévi központi rendezvényei 
Az EOQ MNB 2006. évi rendezvénynaptára megtekinthető  a honlapon, de szerepel 
az Évkönyv 144−149. oldalán is.  2006-ban előreláthatóan több mint 85 rendezvény 
lesz, ami kiemelkedő  tervszám, mivel az éves rendezvények száma eddig 60−70 
között mozgott.   

4. Tájékoztató a Közétkeztetési,  Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság 
megalakulásáról 

Debrecenben 2006. március 31-én, 25 tag egyhangú szavazata alapján megalakult az 
EOQ MNB 20. Szakbizottsága, a Közétkeztetési,  Vendéglátási és Turisztikai 
Szakbizottság (külön köszönet i l leti  előkészítő  munkájáért Haraszty Gábor t) .  Elnök: 
Dr. Kökény Mihály ,  társelnökök: Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária  és Dr. Ródler Imre  −  
valamennyien elismert szakemberek. Az új Szakbizottság kiemelt feladatának tekinti  
a közétkeztetés biztonságának növelését,  valamint a falusi turizmus fejlesztését.  

A Vezetőség a következő  két Szakbizottság tevékenységének felülvizsgálatát tartja 
szükségesnek: 
− Gépjármű  Szakbizottság, 
− Építésügyi Szakbizottság. 

5. Az EOQ MNB 2005. évi elszámolása és közhasznúsági jelentése  
A korábban némileg csökkenő  taglétszám valamivel 1600 fő  fölött  mozog, de alig 
van tagdíj-befizetési elmaradás. 70−80 nyugdíjas tag nem kérte a tagdíjmentességet,  
bár névre szóló levelet kaptak. 20−25 nyugdíjas élt  ezzel a lehetőséggel.  A jövőben 
prioritást kell  kapnia a tagtoborzásnak.  
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Az EOQ MNB 2005. évi elszámolása  
Állami támogatást már harmadik éve nem kaptunk. 
A rendezvények és projektek bevételi  tervét alulteljesítettük, mivel az oklevél 
megújítások számának csökkenése miatt  kevesebb szintentartó tanfolyam 
megszervezésére került  sor.  A 2006. márciusi debreceni rendezvényekkel 
kapcsolatos kiadások is jelentős részben még 2005. folyamán jelentkeztek.  
A kiadások oldalán a tervezett  működési költségeknek csak harmadrésze 
realizálódott,  mivel sok költség a "Rendezvények és projektek" területéhez 
sorolandó.  
Az EOQ MNB 2006. évi munkaprogramja  
Horizontális fejlesztési irányok: 
− Az EOQ és a teljes jogú tagszervezetek taglétszámának további növelése. 
− Továbbra is kiemelt feladat a harmonizált  szakember-tanúsítás megalapozott 

kiterjesztése, a szükséges szintentartó tanfolyamok színvonalas megszervezése, 
valamint speciális tanfolyamok előkészítése és lebonyolítása. 

− Részvétel minőségügyi kutatási projektekben. 
− Átgondolt és jól előkészített  együttműködés kialakítása további egyetemekkel.  
− Minél több szervezet részvétele az EVROS projektben (egy európai minőségügyi 

adatbank kialakítására irányuló kezdeményezés).  
− Részvétel az EOQ soron következő  rendezvényein. 
Vertikális fejlesztési irányok: 
− Egészségügy 
− Közigazgatás 
− Oktatás 
− "A fenntartható fejlődés aktuális kérdései" témakörben – a  KÖVET−INEM 

HUNGÁRIA és a Dr. E. Weß l ing Kémiai Laboratórium Kft.  közreműködésével – 
az EOQ MNB Környezetvédelmi Szakbizottsága 2006. május 31-én konferenciát 
szervez, ahol többek között előadást tart  Dr. Szigeti  Tamás János  és Dr. Varga 
Lajos .  

Dr. Szenes Katalin  helyesli  a nem fizetők tagsági viszonyának megszüntetését,  de 
javasolja errő l  előzetesen értesíteni az il letékes szakbizottságot.  
Dr. Molnár Pál  felhívta a figyelmet arra, hogy egyes egészségügyi és oktatási 
területen működő  jogi tagokat 10.000,- Ft tagsági díj  fizetése mellett  az 
Alapszabályban rögzített  3 helyett  1 fő  képviseli .  

6. Személyi javaslatok az EOQ MNB Választmányának bővítésére  
Gabriel Győző  és Dr. Vecsernyés Lajos  elhalálozása, i l letve Dr. Ittzés András  
választmányi tagságról való lemondása miatt  a Vezetőség a következő  3 fő t  
javasolja a Választmányba: 
− Dr. Ködmön István ,  a SZENZOR ügyvezető  igazgatója  
− Macher Endréné ,  a Macher Gépészeti  és Elektronikai Kft.  vezető je 
− Vass Sándor ,  Külügyminisztérium, a "Minőség és Megbízhatóság" főszerkesztő je 
Dr. Boross Ferenc  javaslatot tett  a fenti  három név feltüntetésére a szavazólap 
hátoldalán.  

2/2006 (V.10.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a 
választmányi tagságra jelölt személyekkel.  
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7. Kitüntetési javaslatok  
Az Alapszabály értelmében évenként a következő  kitüntetéseket adhatjuk át:  
− 1 fő  EOQ MNB Örökös Tagja, idei jelölt:  Dr. Réczei Géza .  
− 1 fő  EOQ MNB Tiszteletbeli  Tagja, idei jelöltek: Lakat Károly  és Nándorfi  

Gyuláné dr .  
− 5 fő  "Minőségért 2005", idei jelöltek: Büki Istvánné, Dr. Gődény Sándor, Dr. 

Juhász Tiborné, Dr. Veress Gábor  és Zukál Endre .  
Gabriel A. Pall (Mason School of Business, The College of William & Mary, 
Williamsburg, Virginia) a Közgyű lésen székfoglaló előadást tart  "A Hat Szigma 
alkalmazása az ellátási lánc környezetében" címmel, majd megkapja az "EOQ MNB 
Külföldi Tiszteletbeli  Tagja" már korábban megszavazott elismerést.  

3/2006 (V.10.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért fenti 
személyek kitüntetésével.  A szavazásra összevontan, kitüntetési csoportok 
szerint került sor. 

8. A 2006. évi Közgyű lés előkészítése 

A  közgyű lési t isztségviselők személyére javasoltak a következők: 
Jegyzőkönyv-vezetők: Várkonyi Gábor  és  Vass Sándor  
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Balogh Albert  és  Gyaraky Zoltán  
Mandátumvizsgáló bizottság: Mikó György  elnök,                                             

Haiman Péterné és Nándorfi Gyuláné dr. tagok 
Szavazatszámláló bizottság: Dr. Boross Ferenc  elnök,                                             

Lakat Károly  és Tarr Judit  tagok 
Jelölőbizottság:  Réczei Géza dr. elnök,                                                

Edvy Zoltán  és  Szegedi Erzsébet  tagok. 

4/2006 (V.10.) VAH sz. határozat: 
A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a 
közgyű lési tisztségviselők jelölésével.  

9.  Egyebek 
Dr. Varga Lajos ,  a Környezetvédelmi Szakbizottság elnöke elmondotta,  hogy 
levélben hívták fel az il letékes tárca figyelmét arra a veszélyre, ami a privatizáció 
és a beépítések előre haladása következtében feltöltéssel fenyegeti a Balaton egy 
részét.  A levélre Erdei György  környezetvédelmi államtitkár válaszolt  elismerve a 
helyzet veszélyességét,  de megjegyezve azt is,  hogy a jelenlegi jogi szabályozás 
mellett  nem fordulhat elő  a Balaton és környezetének károsítása annál is inkább, 
mivel az új kormányprogramban a Balaton kiemelt helyen szerepel.  
Dr. Molnár Pál  elmondotta,  hogy az FVM kivonult az "Élelmiszervizsgálati  
Közlemények" című  szakfolyóirat finanszírozásából,  így annak fenntartása csak az 
EOQ MNB nagyszabású támogatásával lehetséges. A Magyar Élelmiszer-biztonsági 
Hivatal fő igazgatójától kapott ígéret szerint közreműködnek a lap kiadásában, e 
ténynek feltüntetése mellett .   
Olach Zoltán hozzászólásában a következő  javaslatokat tette:  

1. Az EOQ MNB ismertségének javítása, i l letve a taglétszám növelése érdekében 
indokolt lenne egy tagsági elégedettségi felmérés elvégzése, ami javítaná a 
kommunikációt.  Kiderülne, hogy a tagság mivel elégedett és milyen további 
elvárásokat támaszt a vezetéssel szemben. 
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2. A "Minőség és Megbízhatóság" nemzetközi orientáltságának fokozása 
érdekében több cikket kellene átvenni és lefordítani más EOQ tagszervezetek 
folyóirataiból akár szó szerinti  fordítás,  akár tömörítvény formájában. 

Budapest,  2006. május 28. 

 

Készítette:  Várkonyi Gábor 
 ügyvezető  t i tkár 

 

 
Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál 
 elnök 


