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Jelenléti ív szerint (1. melléklet)

Az előzetesen bejelentett napirendhez képest változás nem volt.
1. Rövid értékelés az EOQ MNB Egyesület 2017. évi tevékenységéről
A megjelentek köszöntése után Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB Egyesület elnöke előre
bocsátotta, hogy „csodaszép évet zártunk”: idén a szervezetünk 45 éves lett, amiről a 2017.
május 25-én megtartott jubileumi közgyűlésen – az 1972. évi megalapításunkban
kulcsszerepet játszó Prof. Dr. Hans Dieter Seghezzi (Svájc) és felesége jelenlétében –
külön is megemlékeztünk. Az elhangzott előadások és a beszámoló rövid felelevenítését
követően Dr. Molnár Pál Dr. Biacs Péternek a „Minőségért 2017” kitüntetést, több
jelenlévő tisztségviselő számára viszont – akik a májusi közgyűlésen nem voltak jelen
kitüntetések átadásánál a – ezen az ülésen adta át a „45 éves Jubileumi Emléklapot”.
2015. január 1-től 3 éves időtartammal Dr. Molnár Pál 2017. december 31-ig tölti be a
Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) elnöki tisztét. Sikeres tevékenységének
elismeréseként az IAQ 2017. májusi Charlotte-ban (USA) megtartott Közgyűlésén az IAQ
Igazgató Tanácsának elnökévé választották a 2018-2020. évi időszakra. Az IAQ II.
Minőségügyi Világfórumát követően az IAQ Bledben (Szlovénia) megtartott Közgyűlésén
2017. október 14-én Kovács József korábbi herendi vezérigazgató – a minőségkultúra
fejlesztésében betöltött szerepéért – „Marcos Bertin Medal” kitüntetésben részesült, amit
az elmúlt időszakban több más világcég mellett az indiai TATA világcég és a japán
TOYOTA elnök-tulajdonosai kapták meg.
2017-ben is folytattuk a korábbi években sikeres felnőtt továbbképzési tevékenységünket:
összesen 30 tanfolyamot terveztünk, amelyeknek több mint fele, 17 kurzus megvalósult.
Rendkívül nagy gond, hogy a tanfolyamaink – a jó elismertség és a kiváló előadók ellenére
– összességében véve veszteségesek, mert kevés a résztvevő. Dr. Molnár Pál felhívta a
jelenlevők és valamennyi szakbizottsági tisztségviselő figyelmét, hogy tanfolyamainkat
ajánlják a cégvezetők figyelmébe.
Az elmúlt évben nagy országos vagy nemzetközi rendezvényt Magyarországon nem
tartottunk, de volt három igen sikeres központi rendezvényünk. Szakmai hátteret
biztosítottunk viszont az „ISO 9000 Fórum” sikeres éves konferenciájának
megszervezéséhez. Több Szakbizottság részvételével folytatódott a minden elismerést
megérdemlő „Pódiumbeszélgetések” sorozat. A szakbizottsági rendezvények szervezése
terén kimagasló munkát végzett az Informatikai Szakbizottság.
2017-ben elkészült az EOQ MNB Egyesület új, magas színvonalú és korszerű honlapja,
amiért köszönet illeti Dr. Boross Ferenc ügyvezető elnököt. A honlap látogatóinak és a
letöltött oldalak száma az utóbbi hónapokban nagy ugrást mutat.
A „Minőség és Megbízhatóság” című szakfolyóiratunk számát 6-ról 4-re csökkentettük
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évente, ugyanakkor az oldalszám növekedett. A „Quality Progress” mellett több más
külföldi szakfolyóiratból is rendszeresen közlünk magyarra fordított cikkeket, de
örvendetes módon egyre több hazai szerző is publikál. Igazi, tudományos értékű kincset
jelent a kezünkben, hogy 2006-ig visszamenőleg rendelkezésünkre áll az MM cikkek
szakcsoportok szerinti besorolásának katalógusa és internetes elérhetőségük. A folyóirat
még mindig veszteséges, bár az utóbbi években sikerült a hiányt jelentősen lefaragni. Dr.
Molnár Pál köszönetet mondott Dr. Debreczeny István tiszteletbeli szakbizottsági
társelnök részére a szakfolyóiratot támogató tagsági kör bővítésében játszott kiemelkedő
szerepéért, de nagy szükség lenne további támogatókra.
Az EOQ MNB projektek közül kiemelésre kívánkozik a „Minőség-Innováció 2017”
nemzetközi pályázat hazai lebonyolítása annak ellenére, hogy Magyarországon csak kisebb
érdeklődés mutatkozik: 60-70 érdeklődő közül kevesen nyújtottak be pályázatot, amelyek
között 7 értékelhető akadt. Ezeket a nemzeti szintű díjnyertes pályázatokat beküldtük a
nemzetközi zsűri elé, amely visszaigazolta és el is fogadta azokat finalistaként. Az
eredményhirdetéssel egybekötött díjátadás 2018. február elején lesz Bilbaóban
(Spanyolország).
A nemzetközi tevékenységünkkel kapcsolatban kiemelendő, hogy az EOQ MNB Egyesület
társrendezője volt a szlovéniai Bledben megtartásra kerülő 61. EOQ Kongresszusnak és az
IAQ II. Minőségügyi Világfórumának. Ennek ellenére az Európai Minőségügyi
Szervezetben betöltött szerepünk gyengült, bár 2 millió forint éves tagsági díjat fizetünk.
Az EOQ MNB Egyesület anyagi helyzetét értékelve ki kell emelnünk, hogy a tanfolyamok,
illetve a „Minőség és Megbízhatóság” veszteségei, valamint a magas EOQ tagsági díj
következtében a likviditás határán mozgunk.
A Szakbizottságok tevékenységét értékelve Dr. Molnár Pál jelezte, hogy Dr. Urbán László
– egyéb kötelezettségei miatt – lemondott a Gépjárműipari Szakbizottságban betöltött
elnöki tisztjéről, de Katona László eddigi társelnök vállalkozik a pozíció betöltésére.
Mivel a jelenlevők részéről más személyi javaslat nem érkezett, szavazásra került sor:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Katona
László jelölését a Gépjármű Szakbizottság elnöki tisztségére.
Ezt követően a Szakbizottságok jelenlévő vezető tisztségviselői (Dr. Vajda László, Varga
Béla György, Dr. Biacs Péter, Lakat Károly és Dr. Szenes Katalin) rövid értékelő
beszámolót tartottak Szakbizottságaik 2017. évi rendezvényeiről, eseményeiről, melyek
részleteiben az EOQ MNB Egyesület 2017. évi Évkönyvében fognak szerepelni.
2. Tájékoztató az EOQ MNB Egyesület 2018. évi előzetes terveiről
Néhány a tervezett fontosabb feladatok közül:
• Az EOQ MNB Egyesület tagságának szerény mértékű bővítése és pénzügyi
stabilitásának lehetőség szerinti megőrzése.
• Legalább 15 tanfolyam sikeres és eredményes lebonyolítása.
• A „Minőség és Megbízhatóság” kiadásának folytatása a 2017. évinek megfelelően.
3. Karácsonyi köszöntő
Dr. Molnár Pál mindenkinek megköszönte a 2017. évben végzett munkát. Nehéz dolog a
minőségügy, de továbbra is együtt kell dolgoznunk a termék és a szolgáltatásminőség,
valamint ezáltal az életminőség javítása érdekében, előtérbe helyezve a vállalatok irányban
való gondolkodást. Adjunk egymásnak lelkierőt a további munkához!
Budapest, 2017. december 15.
Készítette:

Várkonyi Gábor
ügyvezető titkár
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