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Napirend:
1. Tájékoztató az EOQ MNB 2013. évi munkájáról
2. Rövid beszámoló az EOQ Isztanbulban megtartott Közgyűléséről
3. Karácsonyi állófogadás
A megjelentek egyperces néma felállással adóztak a 2013 2. félévben elhunyt Dr. Sütő
Kálmán és Erődi Erzsébet emlékének.
1. Dr. Molnár Pál elnök a résztvevők köszöntése után hangsúlyozta, hogy nagyon nehéz
időszakot hagytunk magunk mögött. Egyúttal kiemelte és megköszönte a
szakbizottsági és a választmányi tagok munkáját, valamint a társzervezetekkel való
együttműködést. Az EOQ MNB 2011-ben még jelentős pozitív eredményt tudott
felmutatni, de 2012 folyamán – részben a lehetőségek beszűkülése, részben az elnyert
pályázati pénzek késedelmes beérkezése miatt, valamint személyi okokból
következően is – már jelentkeztek a problémák, melyek következtében 12,4 millió
forint veszteséggel zártuk az évet. Csak 2013 közepétől javult kissé a helyzet, de
ehhez fájdalmas intézkedéseket kellett hozni. Így például meg kellett válnunk Pallóné
Dr. Kisérdi Imolától, legalábbis mint ügyvezető igazgatótól, intézkedéseket kellett
tenni az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” átadására, ami mindeddig évente 600
eFt veszteséget okozott, és nem kértünk fel új főszerkesztőt Vass Sándor
visszavonulása (2013. június 30.) után sem, hanem Dr. Molnár Pál vette át a
„Minőség és Megbízhatóság” főszerkesztői feladatkörét, méghozzá külön honorárium
nélkül.
Sikeres és már az első hónapok tapasztalatai alapján kedvező eredményekhez vezetett
a Képzési Központ megvétele, rendbehozatala és igénybevétele. A kihasználtság is jól
alakult, hiszen az utóbbi 80 munkanapból 40 napon keresztül foglalt volt a különböző
tanfolyamok, egyes szakbizottsági és más rendezvények által. 2014-ben éves szinten
várhatóan mintegy 60-65 rendezvényt tudunk az EOQ MNB Képzési Központjában
lebonyolítani.
A meghirdetett tanfolyamaink kb. 70%-át tudtuk megtartani 2013-ban. Az év elején
„Az új jelölési rendelet és a gyártmánylapok gyakorlati alkalmazása” című
konferenciánk olyan sikeresnek bizonyult, hogy a nagy túljelentkezés miatt meg
kellett azt ismételni. Hasonlóan sikeresek voltak a „Gyakorlati ismeretek a
hulladékgazdálkodásban”, a „TERRA MADRE”, valamint a „Minőségmenedzsment az
élelmiszeriparban” című rendezvények is. Társrendezőként működtünk közre az ISO
9000 Fórum 20 éves jubileumi rendezvényén és a „7. Mikulás is benchmarkol –.
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konferencián”.
2013-ban mintegy 15 projekt-, illetve rendezvénypályázatot nyújtottunk be, melyek
közül mindössze 5 nem nyert. Ez akár sikertörténet is lehetne, de mindeddig még a
nyertes projektekből is kevés pénz érkezett be. Így pl. az egyik elnyert projekt
terhére, de saját forrásból fizettük ki a 2013. évi EOQ tagsági díjat, melynek
ellenértékét még mindig nem utalták át.
Igen eredményesnek tekinthető csatlakozásunk a 2006-ban indult, finn
kezdeményezésű Skandináv Minőség–Innováció Nemzetközi Pályázathoz, amelyen
való részvételre – a skandináv és a balti országok után – meghívást kapott a Cseh
Köztársaság és Magyarország is. Magyarországi vállalkozások összesen 14 pályázatot
nyújtottak be, ezek közül 2 pályázat – egy közép- és egy mikrovállalkozás – nyert,
ami igen kedvező bemutatkozás. A díjátadás 2014. január 20-án lesz Stockholmban,
ahol valószínűleg a svéd miniszterelnök-helyettes és a svéd parlament elnöke a
résztvevő országok nagyköveteivel közösen adja át a díjakat.
Ugyancsak sikeres a magyar-osztrák-román egészségügyi projektben való
részvételünk, ami az EU harmonizált követelményrendszer kidolgozására irányult a
kórházak és más egészségügyi intézmények minőségügyi vezetői képzésére
vonatkozóan. A végleges anyagot az EOQ 2014-ben fogja eljuttatni az Európai
Bizottság illetékeseihez, hogy ajánlás formájában továbbítsák azt a tagországok
részére.
Két féléves angol nyelvű minőségmenedzsment oktatást tartottunk arab posztgraduális
hallgatók részére, amely egy résztvevő esetében jelentős bevételi forrást jelentett. A
kidolgozott angol nyelvű képzési anyag remélhetően ismételten hasznosítható lesz.
Mivel az EOQ deklaráltan még nyitottabbá kíván válni, a nemzeti tagvállalatok (jogi
tagjaink) a jövőben oklevelet kaphatnak arról, hogy a nemzeti szervezeteken – így
Magyarországon az EOQ MNB civilszervezeten keresztül – tagjai az Európai
Minőségügyi Szervezetnek.
2014-ben hasonló számú, de bővített témakörű továbbképzési tanfolyamokat,
társzervezésben
általános
minőségügyi
konferenciákat
és
szakágazati
nagyrendezvényeket tervezünk. Ezek közül külön kiemelést érdemel a
„Minőségmenedzsment a gépjárműgyártásban” témájú konferencia, amelyet azonban
csak kormányzati támogatás esetén tudunk felvállalni.
2. Az EOQ Isztanbulban megtartott 2013. novemberi Közgyűlésén Koszovót teljes jogú
taggá választották annak ellenére, hogy Szerbia kérte: csak társult tag lehessen. A
Közgyűlés jóváhagyta az előzőekben körvonalazott közös előterjesztésű
„Minőségügyi
rendszermenedzser
az
egészségügyben”,
valamint
az
„Élelmiszerbiztonsági
rendszermenedzser
és
auditor”
harmonizált
követelményrendszereket, melyek közül az utóbbit az EOQ MNB dolgozta ki,
koordinálta és nyújtotta be.
3. A tájékoztató elhangzását állófogadás követte.
Budapest, 2013. december 21.
Készítette:

Várkonyi Gábor

vezetőségi tag
Jóváhagyta:

Dr. Molnár Pál
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