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Jelenléti ív szerint (1. melléklet)

Az előzetesen bejelentett napirendhez képest változás nem volt.
1. Rövid értékelés az EOQ MNB 2018. évi tevékenységéről és előzetes elképzelések a
2019. évi munkaprogramjáról
A megjelentek köszöntése után Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke értékelte a szervezet
elmúlt évi munkáját, kiemelve a következő rendezvényeket:
 Az EOQ MNB Egyesület 2018. évi Közgyűlése, 2018. április 25.
 Az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 bevezetésének tapasztalatai, konferencia,
2018. február 22.
 „Minőség-Innováció 2018” nemzeti konferencia és díjátadó, 2018. november 5.
 „XV. Minőségmenedzsment az élelmiszergazdaságban 2018” témájú szakmai
konferencia, Szeged, 2018. november 20.
 Szintentartó és továbbképző tanfolyamok
 Központi és szakbizottsági rendezvények, Pódiumbeszélgetések
2018-ban – 80. születésnapjuk alkalmából – Életmű Díjat kapott: Mikó György és Dr.
Veress Gábor.
A korábbi évekhez hasonlóan sikeresen lebonyolítottuk Magyarországon a „MinőségInnováció 2018” nemzetközi pályázatot: 7 Nemzeti Díjat és 4 Elismerő Oklevelet adtunk
át. A Nemzeti Díjasok közül 6 szervezet angol nyelvű pályázatot adott be a nemzetközi
megmérettetésre, ezek közül a zsüri csak 1-et nem fogadott be. A „Minőség-Innováció
2018” nemzeti konferencián többek között olyan kiváló hazai személyiségek tartottak
előadást, mint Dr. Szabó István elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal; Dr. Juhász Anikó helyettes államtitkár, Agrárminisztérium; és most első ízben
sikerült kapcsolatba lépnünk a Magyar Innovációs Szövetséggel is, amelynek alelnöke, Dr.
Urbán László szintén vállalt előadást.
Dr. Molnár Pál a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) nagy leterheltséget jelentő
operatív elnöki tisztségének ellátása után – a választás eredményeképpen – a 2018-2020
időszakban az IAQ legmagasabb tisztségét, az Igazgatótanács elnöki tisztét tölti be.
A szintentartó tanfolyamaink terén nagyon pozitív irányú fejlődésről adhatunk számot: az
addigi 3-4 helyett 2018-ban összesen 7 tanfolyamot tartottunk. Reményeink szerint 2019ben lesz elegendő jelentkező ahhoz, hogy – február és június, illetve szeptember és
december között – akár havonta tartsunk szintentartó tanfolyamot. A 2018. évben összesen
134 új, illetve megújított személyi tanúsítványt adtunk ki (2017-ben ez a szám 88 volt).
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Sajnálatos módon elég sok más tanfolyamunkat viszont – kellő számú jelentkező
hiányában – nem tudtuk megtartani, illetve egyes esetekben el kellett halasztanunk.
A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat idén 400 oldal helyett 430 oldalon jelent
meg, a következő 4 tematikus számban:
 Felső vezetés: Minőség és innováció
 Minőség az élelmiszergazdaságban: Fenntarthatóság
 Beszállítók, minőségköltségek
 Emberi erőforrás, egészségügy
Tervezett súlyponti témák 2019-ben:
 Szolgáltatás, QFD
 Változásmenedzsment, gyökérok-elemzés
 Kiválóság, statisztikai módszerek
 Oktatás, 5S
Támogató tagsági díjat fizető jogi tagjaink közreműködésével a folyóirat kiadásával
kapcsolatos veszteségeket sikerült 2018-ban tovább mérsékelnünk. A kiadott példányszám
is örvendetesen emelkedik, amihez hozzájárul, hogy az EOQ MNB személy-tanúsítványt
megújítani kívánók számára a „Minőség és Megbízhatóság” kvázi „kötelező olvasmány”
lett ismereteik bővítéséhez.
A Szakbizottságok tevékenységét elemezve Dr. Molnár Pál kiemelte az Informatikai
Szakbizottság vonatkozásában, hogy ők tartják az összes szakbizottsági rendezvény közel
egyharmadát. Hasonlóan eredményes a Környezetvédelmi és Fenntarthatósági
Szakbizottság sokoldalú tevékenysége is. Két igen sikeres rendezvényt tartott, illetve
működött szervezésükben közre a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakbizottság. Több
Szakbizottság közreműködésével tovább folytatódik a közkedvelt térítésmentes
„Pódiumbeszélgetések a Minőségről” sorozat. Így a Szakbizottságok többségétől a
színvonalas folytatást várjuk, kivéve a Metrológiai és Megbízhatósági, valamint az
Egészségügyi és Szociális Szakbizottságot, melyeknél további előrelépés kívánatos lenne.
Igen örvendetes, hogy 2018-ban több mint 60 új egyéni és 4 jogi taggal bővült az EOQ
MNB Egyesület.
A 2018. év pénzügyi teljesítményével kapcsolatban Dr. Molnár Pál elmondta, hogy a
szigorú takarékossági intézkedéseknek köszönhetően várhatóan pozitív eredménnyel
zárjuk az évet; a 2 egymást követő veszteséges év ugyanis már veszélyeztetheti a
közhasznú pozíciónkat, mivel 2016-ban 5,3 milliós és 2017-ben 2,9 milliós veszteségünk
volt. A kedvező kilátáshoz jelentős mértékben hozzájárult az a tény, hogy az NKFI Hivatal
hozzájárult a „Minőség-Innováció 2018” pályázat lebonyolításának költségeihez, az
Agrárminisztérium pedig támogatta a szegedi élelmiszergazdasági rendezvényünket.
Sajnos, az EOQ tagsági díjunk befizetését (6160 €, azaz 2 millió forint) a
Nemzetgazdasági Minisztérium után a Pénzügyminisztérium 2019-ben nem fogja
támogatni. A Pénzügyminisztérium javaslatára az Innovációs és Technológiai
Minisztériumhoz fogunk fordulni az elviselhetetlenül magas EOQ tagdíj támogatásáért.
Tájékoztató az EOQ MNB 2019. évi előzetes terveiről, feladatairól:
 Az EOQ MNB tagságának további bővítése és pénzügyi helyzetének stabilizálása.
 A korábbiaknál kevesebb önálló EOQ MNB tanfolyam lebonyolítása nagyobb
eredménnyel.
 EOQ MNB rendezvények sikeres megtartása, a Pódiumbeszélgetések” sorozat
folytatása.
 A „Minőség és Megbízhatóság” negyedéves kiadásának és az online elérhetőségnek
fenntartása 2006-ig visszamenőleg, továbbra is a 25 kiemelt témacsoport szerinti
bontásban.
 További támogató tagsági díjat fizető jogi tagok megnyerése.
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2. Aktuális választmányi és szakbizottsági tisztségviselő-választás
Varga Béla – különböző okokból – nem kívánja fenntartani választmányi tagságát és
titkári tisztségét az Építésügyi Szakbizottságban, ezért az EOQ MNB Egyesület elnöke a
megjelent választmányi tagok egyetértésével elfogadta lemondásait.
Ezután az EOQ MNB Egyesület elnöke felkérte a Választmány megjelent tagjait, hogy az
Alapszabály elveinek megfelelően határozzanak a sokoldalúan előkészített jelölésekről.
1/2018. (XII.18.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Nagy
Endre, a PICK Szeged volt vezérigazgatója, az UNIVER Product Zrt. jelenlegi
vezérigazgató-helyettese jelölését a Választmányba.
2/2018. (XII.18.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Dr.
Urbán László, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettesének jelölését a
Gépjármű Szakbizottság társelnöki tisztségére.
3/2018. (XII.18.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Mezey
Tamás jelölését a Minőségrendszerek Szakbizottság társelnöki, illetve a
létrehozandó Turizmus, Szálloda és Vendéglátás Munkacsoport vezetői tisztségére.
(Mezey Tamás, a Danubius Hotels Zrt. nyugalmazott minőségügyi vezetője és korábbi
szállodaigazgatója megválasztása előtt röviden vázolta elképzeléseit a fenti
munkacsoport létrehozásáról a Minőségrendszerek Szakbizottságon belül.)
4/2018. (XII.18.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta
Kőszegi József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársának jelölését
a Metrológia és Megbízhatóság Szakbizottság társelnöki tisztségére.
5/2018. (XII.18.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta
Bodroghelyi Csaba, a Nemzeti Akkreditációs Hivatal főigazgató-helyettesének
jelölését a Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság társelnöki
tisztségére.
6/2018. (XII.18.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Dr.
Felszeghi Sára PhD, a Miskolci Egyetem docensének jelölését az Egészségügyi és
Szociális Szakbizottság társelnöki tisztségére.
3. Karácsonyi köszöntő
Dr. Molnár Pál mindenkinek megköszönte a 2018. évben végzett munkát, majd áldott
karácsonyi ünnepeket és sikeres Újévet kívánt a résztvevőknek, külön köszönetet mondva
a támogató tagsági díjat fizető jogi tagoknak.
Végezetül Dr. Molnár Pál bemutatta frissen kapott Harrington/Ishikawa Díját, ami nagy
nemzetközi elismerést jelent, hiszen ezt a 2018. évi személyre szóló kitüntetést az Ázsiai
és Csendes-óceáni Minőségügyi Szervezet (APQO) az Abu Dhabiban 2018. december 1012. között megtartott nagyszabású Nemzetközi Kiválóság Konferencián 2 személynek: a
Dubai Rendőrség Főkapitányának, valamint az EOQ MNB Egyesület és a Nemzetközi
Minőségügyi Akadémia Igazgató Tanácsa elnökének ítélte meg, illetve adta át.
A választmányi tagok az ülést követően fogadáson vettek részt.
Budapest, 2018. december 18.
Készítette:

Várkonyi Gábor
ügyvezető titkár

Jóváhagyta:

Dr. Molnár Pál
elnök
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