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Az előzetesen kiküldött napirendhez képest változás nem volt.
1. Rövid értékelés az EOQ MNB 2019. évi tevékenységéről és előzetes
elképzelések a 2020. 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 2019 évi Közgyűlése, 2019. április 30., Trinitum Alkotó
Tér
 “Innováció – Minőség – Versenyképesség” konferencia, 2019. március 7., Hotel
Gellért
 „XVI. Minőségmenedzsment az élelmiszergazdaságban 2019 témájú szakmai
konferencia, 2019. október 15., Szeged
 Más – társrendezésben ellátott – központi és szakbizottsági rendezvények,
valamint Pódiumbeszélgetések
 Szintentartó és más továbbképző tanfolyamok
A korábbi évekhez hasonlóan sikeresen lebonyolítottuk Magyarországon a „MinőségInnováció 2019” nemzetközi pályázatot és 4 Nemzeti Díjat adtunk át. A Nemzeti
Díjasok közül mind a 4 szervezet angol nyelvű pályázatot adott be a nemzetközi
megmérettetésre, melyek mindegyikét a zsűri befogadott. A „Minőség-Innováció
2019” nemzeti díjátadó rendezvényen Dr. Mészáros Ádám, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal főosztályvezetője és Butsi Zoltán, a VALOR Zrt.
innovációs igazgatója tartott színvonalas 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. Jelenlegi legfontosabb feladata az IAQ 2020. évi tisztségviselőválasztás előkészítése és lebonyolítása a 2021-2023 időszakra.
Az EOQ MNB szakembertanúsítás terén a nagyon pozitív irányú fejlődés
folytatódott: a korábbi évek 3-4 szintentartó tanfolyama helyett 2018-ban összesen 7,
majd 2019-ben 9-et tartottunk. 2018-ban már összesen 134 új, illetve megújított
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személyi tanúsítványt adtunk ki (2017-ben ez csak 88 volt), míg 2019-ben ez a szám
174-re emelkedett. Ezzel a tevékenységgel nagymértékben hozzájárulunk a
minőségügy területén dolgozó szakemberek naprakész tudásának bővítéséhez és
munkájuk eredményességének növeléséhez.
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 2019-ben 400 oldal helyett 428 oldalon
jelent meg, a következő 4 tematikus számban:
 Szolgáltatás; QFD
 Változásmenedzsment; Gyökérok-elemzés
 Stratégia; Kiválóság
 Oktatás; Statisztika
Tervezett súlyponti témák 2020-ban:
 Élelmiszergazdaság; Fenntarthatóság
 Minőség 4.0; Egészségügy
 Innováció; Metrológia
 Minőségügyi vezető; Lean
Támogató tagsági díjat fizető jogi tagjaink közreműködésével a folyóirat kiadásával
kapcsolatos veszteségeket sikerült 2019-ben tovább mérsékelnünk. A kiadott
példányszám is örvendetesen emelkedik, amihez hozzájárul, hogy az EOQ MNB
személy-tanúsítványt megújítani kívánók számára – ismereteik bővítéséhez – a
„Minőség és Megbízhatóság” kvázi „kötelező olvasmány” lett.
A Szakbizottságok tevékenységét elemezve Dr. Molnár Pál röviden összefoglalta,
hogy az összevonások óta a szakbizottsági tevékenység túlnyomórészt stabilizálódott.
Kiemelte az Egészségügyi Szakbizottság felmérésben és az egészségügyi
szabványosításban végzett 2019. évi kiváló munkáját, valamint jövő évi igényes
terveit (pl. DEMIN „felélesztése”). 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 Megbízhatóság
Szakbizottságot, amelynél jelentős előrelépésre lesz szükség.
Igen örvendetes, hogy 2019-ben 64 új egyéni és 4 jogi taggal bővült az EOQ MNB
Egyesület tagsága.
A 2019. év pénzügyi teljesítményével kapcsolatban Dr. Molnár Pál elmondta, hogy a
szigorú takarékossági intézkedéseknek köszönhetően 2018. év után a 2019. évben is
egy szerény pozitív eredmény lesz zárható. A kedvező kilátáshoz jelentős mértékben
hozzájárult az a tény, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
támogatta az elviselhetetlenül magas (6160 €, azaz 2 millió forint) EOQ tagdíj 2019.
évi befizetését. Az Agrárminisztérium pedig ismét támogatta a szegedi
élelmiszergazdasági rendezvényünket. Amennyiben az ITM – a többi résztvevő
országokhoz hasonlóan hozzájárul a „Minőség-Innováció 2019” pályázat
lebonyolításának költségeihez, akkor a pozitív mérleg biztosítottnak látszik. Kisebb
összegű támogatás várható még a VALOR Zrt.-től is innovációs projektünk számára.
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Tájékoztató az EOQ MNB 2020. évi előzetes terveiről, feladatairól:
 Az EOQ MNB tagságának további bővítése és pénzügyi helyzetének biztonságos
stabilizálása. További támogató tagsági díjat fizető jogi tagok megnyerése.
 Saját és társrendezésű EOQ MNB tanfolyamok (különös tekintettel a szintentartó
tanfolyamokra) és néhány részvételi díjas EOQ MNB rendezvény sikeres
megtartása.
 A Pódiumbeszélgetések” sorozat színvonalas folytatása.
 Eredményes EOQ MNB projektek lebonyolítása az EOQ keretén belül.
 A „Minőség és Megbízhatóság” negyedéves kiadásának és az online
elérhetőségnek fenntartása 2006-ig visszamenőleg, továbbra is a 25 kiemelt
témacsoport szerinti bontásban.
 A tisztújítás sikeres előkészítése és lebonyolítása az ismertetett előzetes terve
alapján.
Dr. Vajda László kérdésére Dr. Molnár Pál részletesen kifejtette, hogy a
nehézségekkel járó EOQ vezetésváltást követően, a norvég EOQ elnök széles körű
bevonással jelentősen erősíteni kívánja a nemzetközi szervezetet. Az EOQ elnöke az
EOQ MNB Egyesületet –több más feladat mellett – külön kérte a belgrádi EOQ
Kongresszus előkészítésének támogatására.
2. Aktuális tisztségviselő-választás
Az EOQ MNB Egyesület érvényes Alapszabály szerint a Választmány ülésén
lehetőség van a megüresedett, illetve tartós betegség miatt nem betöltött
választmányi helyekre új tagokat választani. Ennek értelmében az EOQ MNB
Egyesület elnöke felkérte a jelölteket rövid bemutatkozásra, majd arra kérte a
Választmány megjelent tagjait, hogy az Alapszabály elveinek megfelelően hozzanak
határozatot az előterjesztett jelölésekről.
1/2019. (XII.18.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megszavazta Dr. Nikodémusz Antal, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium korábbi főosztályvezetője és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
jelenlegi főosztályvezetője jelölését a Választmányba.
2/2019. (XII.18.) VAH számú határozat:
A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megszavazta Dr. Török Bálint, a TNT Express Hungary Kft. korábbi
minőségügyi vezetője, a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat
szerkesztőbizottsági tagja és lektora jelölését a Választmányba.
3. Karácsonyi köszöntő
Dr. Molnár Pál mindenkinek megköszönte a 2019. évben végzett munkát, majd áldott
karácsonyi ünnepeket és sikeres Újévet kívánt a résztvevőknek, külön köszönetet
mondva a támogató tagsági díjat fizető jogi tagoknak.
A választmányi tagok az ülést követően szerény fogadáson vettek részt.
Budapest, 2019. december 20.
:

Dr. Molnár Pál
elnök
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