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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: 2011. május 11. 16.00−17.30 
Hely: Óbudai Egyetem, Bánki Donát GB Mérnöki Kar 
 1081 Budapest, Népszínház u. 8., I. emelet 115  
Résztvevők: Jelenléti ív szerint (1. melléklet) 

Az ülés megkezdése előtt Dr. Molnár Pál elnök javasolta az előzetes napirendben 
szereplő 4. és 5. pont felcserélését, amit a jelenlevők elfogadtak. 

1. Beszámoló az 55. EOQ Kongresszus előkészületeiről 
Sokan gratulálnak, hogy Magyarország sikeresen készíti elő a Minőségügyi 
Világkongresszust; ugyanakkor számos váratlan csapás nehezíti helyzetünket: 
kormányzati támogatás elmaradása; kényszerű váltás a drágább helyszínre; növekvő 
számú tiszteletbeli résztvevő, akik ingyenesen fognak a rendezvénysorozaton részt 
venni. 
Eddig 45 országból több mint 300 résztvevő regisztrált. A rendezvény jelentőségét 
fémjelzi, hogy a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) nagy taglétszámmal fogja 
képviseltetni magát. A programtervezetben mintegy 150 előadás szerepel; az előadók 
döntő többsége már regisztrált és a szállodát is lefoglalta, így valószínűleg el is jönnek 
majd. A programtervezetek az EOQ MNB honlapján figyelemmel kísérhetők. 
A Kongresszus viszont előre láthatóan veszteséggel fog zárulni; csak remélni lehet, hogy 
a rengeteg befektetett saját munka talán megtérül. Az elmúlt 5 évben az EOQ 
kongresszusok általában veszteséggel zárultak, de a Minőségügyi Világkongresszus 
vonzereje miatt már az elején nagyobb résztvevői körre számítottunk. 
Az EOQ Kongresszusokon már 5-6 éve nem szokványos üzemlátogatásra eddig 22-en 
jelentkeztek be. Kiemelendő a GRUNDFOS-hoz bejelentkezett jelentős számú orosz 
résztvevő. 
Orbán Viktor miniszterelnököt és José Manuel Barrosot, az Európai Bizottság elnökét 
levélben nyitó előadásra kértük fel. Elfoglaltságaikra hivatkozva azonban mindketten 
udvarias levélben mondták le részvételüket, de fontosnak tartják a Kongresszust, és 
jókívánságaikat küldik a résztvevőknek. 
A magyar kormány nevében – a kapott tájékoztatás szerint – Cséfalvay Zoltán, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára tartja majd a nyitó előadást. A 
„Minőség oktatása - az oktatás minősége” szekciót pedig Pokorni Zoltán, a Parlament 
Oktatási Bizottságának elnöke, korábbi oktatási miniszter nyitja meg. 
Dr. Molnár Pál a jelenlevők segítségét kérte minél több új résztvevő toborzásához, 
elsősorban az elő-kongresszusi szemináriumokra (kedvezményes részvételi díjjal, egyes 
esetekben térítésmentesen is). 
Galla Jánosné megkérdezte, hogy a szakképzési hozzájárulásból lehet-e fizetni a 
Kongresszuson való részvételt, tekintettel arra, hogy jelenleg sok szervezet 
forráshiánnyal küzd. Dr. Molnár Pál felkérte Gáll Zsuzsannát és Varga Sándornét, hogy 
sürgősen tisztázzák a felvetés megvalósíthatóságát. 
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2. Tájékoztató az EOQ szakember-regisztráció hazai helyzetéről és a felnőttképzési 
audit megállapításairól 

A FAT (Felnőttképzési Akkreditáló Testület) részletekbe menő, igen alapos technikai 
felülvizsgálatot tartott az EOQ MNB-nél, amelyen részt vett Gáll Zsuzsanna és Varga 
Sándorné is. A 11 oldalas jegyzőkönyvben csak két kisebb „nem-megfelelőség” volt: 
− Az EOQ MNB minőségpolitikai dokumentuma nem tartalmaz kiemelt utalást a 

szervezet felnőttképzési tevékenységére. 
− A levélpapír és más dokumentumok fejléce nem tartalmazza a felnőttképzési 

nyilvántartási számot és az intézmény-akkreditációs lajstromszámot. 
Időközben mindkét hiányosságot sikerült a Földesi Tamás, Lakat Károly és Varga 
Sándorné javaslatainak beépítésével megszüntetni. 
A felnőttképzési audit eredményeit és megállapításait az EOQ MNB Szakember-tanúsító 
Testülete (SZTT) és Vezetősége részletesen megtárgyalta és elfogadta. 

3. Szakbizottsági tisztségviselők megválasztása 
A személyi változásokra vonatkozó javaslatokat a Vezetőség korábbi állásfoglalása 
alapján Dr. Molnár Pál a következők szerint terjesztette a Választmány elé: 
− Pallóné Dr. Kísérdi Imola, az Élelmiszeripari Szakbizottság Hagyományos 

Élelmiszer Munkacsoport vezetője jelezte, hogy a távozó Popovics Anett helyett 
Juhász Anikót (Agrárgazdasági Kutató Intézet) jelölik titkárnak. 

− A Vezetőség nem tervezi felfüggeszteni a Fogyasztóvédelmi és Minőségpolitikai 
Szakbizottságot annak ellenére sem, hogy Schreiberné Molnár Erzsébet, elnök és 
Városi Istvánné, titkár – munkakörük és beosztásuk jelentős változása miatt – a 
továbbiakban nem vállalják tisztségeiket. Az elnöki tisztségre Dr. Bobál Pál, a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) Közép-magyarországi Regionális 
Felügyelősége regionális igazgatója kapott jelölést. Az új elnök megválasztásának 
időpontjáig Dr. Szigeti Tamás társelnök vállalta a Szakbizottság munkájának 
irányítását. A titkári teendőket Haklik Andrea, az NFH munkatársa vállalta el. 
Tekintettel arra, hogy a minőségpolitika minden szakbizottság tevékenységéhez 
kapcsolódik, a Vezetőség névmódosítást javasolt csak Fogyasztóvédelmi 
Szakbizottságra. 

1/2011. (V.11.) VAH számú határozat: 
A Választmány 1 tartózkodás mellett elfogadta a Fogyasztóvédelmi és Minőségpolitikai 
Szakbizottság nevének módosítását Fogyasztóvédelmi Szakbizottságra és Haklik Andrea 
jelölését a titkári pozícióra.  
− Dr. Molnár Pál megköszönte Dr. Dudás Ferencnek, a Közigazgatási Szakbizottság 

elnökének a Közigazgatási Program kialakítása során nyújtott segítségét. Dr. Hazafi 
Zoltán társelnök és Dr. Kovács Ákos titkár a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumban más munkaterületre kerültek, ezért lemondtak tisztségükről. Ennek 
figyelembevételével Dr. Dudás Ferenc titkárnak javasolta Fekete Letíciát, akit – idő 
előtti távozása miatt – néhány szóval be is mutatott a Választmánynak. 

2/2011. (V.11.) VAH számú határozat: 
A Választmány 1 tartózkodás mellett Fekete Letíciát jelölte a Közigazgatási 
Szakbizottság titkárának.  
− Dr. Dudás Ferenc javasolta továbbá társelnöknek Czibere Károlyt (ha belép tagnak), 

aki a Kongresszusra színvonalas előadást jelentett be. A Választmány a társelnök 
későbbi megválasztását a Szakbizottságra bízza. 

− Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér lemondott a Közétkeztetési, Vendéglátási és 
Turisztikai Szakbizottság elnöki tisztségéről. Dr. Rodler Imre társelnök rövid időre 
vállalta a mb. elnöki funkciót. 
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4. Az EOQ MNB 2010. évi elszámolása és 2011. évi költségvetése 
Elöljáróban Dr. Molnár Pál emlékeztetett arra, hogy a Választmánynak ezekben a 
témakörökben nem rendelkezik döntési jogkörrel, mivel Alapszabályunk értelmében a 
Közgyűlés fogadja el az elszámolást, de fontosnak tartotta a Választmány tájékoztatását. 
2010-ben 3,9 millió forint veszteség keletkezett, és a kiadás és a bevétel egyaránt 
kevesebb volt az előirányzottnál. Sokat kellett költeni már az elmúlt évben a 
Kongresszusra (kiutazások, postázás stb.), amit bevétel még nem ellentételezett, és a 
megkezdett előkészületek a kapacitások jelentős részét is lekötötte. 
15 mFt tagsági díjra számítottunk, de csak 9,7 mFt érkezett be, mivel a növekvő számú 
EOQ oklevelesek 3 évig, az első oklevél lejártáig nem fizetnek tagsági díjat. 
Pályázati bevételünk nem volt, és második alkalommal nem kaptunk támogatást az EOQ 
tagdíj (kb. 2 millió forint) befizetésére. A jövőben sem számíthatunk tagdíj-támogatásra. 
A projektek és tanfolyamok vonatkozásában viszont túlteljesítettük a bevételi tervet. 
Továbbra is nagyon veszteséges a „Minőség és Megbízhatóság” kiadása. 
Ugyanakkor sikerült megtakarítást elérni a működési és a bérköltségek, illetve 
nemzetközi kötelezettségeink vonatkozásában. 

5. Az EOQ MNB 2011. évi kitüntetési javaslatai 
3/2011. (V.11.) VAH számú határozat: 
A Választmány egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – úgy döntött, hogy a 
személyi javaslatokat nem egyénenként, hanem blokkban szavazza meg. 
Azután a Vezetőség javaslatai alapján Dr. Molnár Pál elnök a következő kitüntetéseket 
terjesztette elő megfelelő szakmai indoklással: 
"Minőségért 2011": Acsainé Dr. Kobolka Lívia 

 Dr. Balogh Albert 
 Biacs Péter 
 Kállai Tamás 
 Nyeste Zsolt 

4/2011. (V.11.) VAH számú határozat: 
A Választmány egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a 
"Minőségért 2011" kitüntetésre előterjesztett javaslatokat.  

Az „EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja”: Molnár Ingrid 
 Dr. Szenes Katalin 

5/2011. (V.11.) VAH számú határozat: 
A Választmány egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a két 
javaslatot. 
Az „EOQ MNB Örökös Tagja”: Dr. Molnár Pál 
6/2011. (V.11.) VAH számú határozat: 
A Választmány egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a 
javaslatot. 
Mivel a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb forrás áll jelenleg rendelkezésre, az 
idei Közgyűlésen nem kerül sor pénzjutalmak kifizetésére, de – kedvező eredmény 
esetén – kongresszusi elismerésre lehet majd számítani. 

6. Az EOQ MNB 2011. évi Közgyűlésének előkészítése 
A 2011. évi Közgyűlés időpontja: 2011. május 19. 15:00 óra; helyszín: Óbudai Egyetem 
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar II. emeleti Díszterme.  
Amennyiben – a korábbi tapasztalatoknak megfelelően – a megjelent EOQ MNB tagok 
száma nem éri el az 50%+1 főt, Dr. Molnár Pál elnök a Közgyűlést 2011. május 19-én 
15:30 órára ismételten összehívja, amely már a kiküldött meghívóban foglaltak szerint a 
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megjelentek számától függetlenül határozatképesnek számít. A fennmaradó időben Dr. 
Molnár Pál 25-30 perces előadást tart a Kongresszus előkészületeiről. 
Személyi javaslat a Közgyűlés közreműködő tisztviselőire: 
Levezető elnök:  Dr. Balogh Albert 
Jegyzőkönyv-vezetők:  Vass Sándor és Várkonyi Gábor 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  Dr. Balogh Albert és Pallóné Dr. Kisérdi Imola  
Mandátumvizsgáló Bizottság és Szavazatszedő Bizottság: Dr. Boross Ferenc, Gáll 

Zsuzsa, Lakat Károly és Nándorfi Gyuláné Dr. 
Jelölő Bizottság: Dr. Réczei Géza elnök, tagok, Nagy János, Dr. Ródler 

Imre, Dr. Szigeti Tamás, Varga Sándorné! 
Dr. Molnár Pál ismételten felhívta a figyelmet, hogy legkésőbb 2011. május végéig vagy 
június elejéig várja a kéréseket, hogy ki melyik elő-kongresszusi vagy kongresszusi 
szekción szeretne részt venni, vagy annak munkájába bekapcsolódni. 

7. Egyebek 
A 2011. évi Magyar Műszaki Értelmiség Napján az EOQ MNB részéről és 
képviseletében Dr. Debreczeny István, a Környezetvédelmi és Fenntarthatósági 
Szakbizottság elnöke vett részt. 
Dr. Boross Ferenc próbáljon közvetlen linket létesíteni a Magyar Minőség Társaság új 
honlapjához és beszélje meg velük (Takáts Albert ügyvezető igazgatóval), hogy milyen 
EOQ MNB rendezvények  kerüljenek fel (pl. szakbizottsági rendezvények is). 
Dr. Büdi Ferenc azt kérdezte, hogy milyen alapon működik a szakbizottsági 
rendezvények meghívóján feltüntetett kreditpont jóváírása az EOQ oklevelesek számára? 
Válasz: Ezt a Szakbizottságok konkrét esetben kérhetik, de önbevallás esetén a 

felülvizsgálatkor az 5 pont szinte automatikusan jár. 
Zalán Györgyné röviden beszámolt a Gyógyszeripari Szakbizottság sikeres „Bacsa 
György” emléküléséről. 
Dr. Szenes Katalin a Kongresszus támogatása érdekében együttműködést javasolt a 
következő két szakmai szervezettel: 
− Neumann János Számítástudományi Társulat (NJSZT) 
− Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 

Felhívta továbbá a jelenlevők figyelmét, hogy az Óbudai Egyetem veszélybe került, mert 
meg akarják szüntetni. Kérte, hogy az EOQ MNB állásfoglalásban támogassa az egyetem 
önállóságát. 
7/2011. (V.11.) VAH számú határozat: 
A Választmány egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – támogatásáról 
biztosítja az Óbudai Egyetemet és az állásfoglalást felteszi az EOQ MNB honlapjára. 
Nagy János beszámolt az Építésügyi Szakbizottság legutóbbi, rendkívül jól sikerült 
rendezvényéről „Iparosított, paneles technológiával készült házak korszerűsítésének 
vállalkozói minősítése”, ahol 4 szaklap és 5 szakmai szervezet képviseltette magát.  
Budapest, 2011. június 30. 
 
Készítette: Várkonyi Gábor 
 ügyvezető titkár 
 
Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál 
 elnök 


