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E M L É K E Z T E T Ő  
az EOQ MNB kibővített Választmányának üléséről 

Időpont: 2022. december 15. csütörtök, 15:00  17:00 

Helyszín: Oktatóterem.com Kft., 1075 Budapest, Károly krt. 3/A 

Résztvevők: Jelenléti ív szerint (1. melléklet)  

Az előzetesen bejelentett napirendhez képest változás nem volt.  

Dr. Molnár Pál megállapította, hogy a 49 fős Választmányból 30 fő (közöttük 4 
meghívott nem választmányi tag) jelentkezett be az ülésre. Napirend előtt Dr. Molnár 
Pál elnök bemutatta az EOQ MNB új képzési felelősét, Horzsa Sándort, aki az egyik 
nem választmányi tag. 

1. Rövid tájékoztató a 2022. évi tevékenységünk főbb eseményeiről 

 Az év elején eladtuk a Képzési Központot, mert annak fenntartása az utóbbi 2-3 
évben jelentős veszteséghez vezetet (pl. közös költség, házfelújítási költségek, 
valamint a pandémiás helyzet miatti kihasználatlanság). A rendszerváltozás óta 
2022-ben először részbeni támogatást sem kaptunk a kormányzattól a 6160 € EOQ 
tagsági díj befizetéséhez, ami 2023-ban jelentősen tovább fog emelkedni. Az 
alternatívaként igénybe vett Oktatóterem.com Kft. képzési helyszínként a jövőben 
is elfogadható megoldást kínál. 

 Folytatódtak a szintentartó workshopok. Állandó előadóink és moderátoraink, Dr. 
Horváth Zsolt és Mikó György kiváló munkát végeztek. A 9 tervezett szinten tartó 
workshop közül 4-et jelenléti, kettőt pedig online formában sikerült megtartani. A 
résztvevői megelégedettség továbbra is 94-98% között mozog, de egy tanfolyam 
elérte a maximális 100%-ot is. A megújított EOQ MNB személytanúsítványok 
száma azonban az alacsonyabb szinten stabilizálódott, azaz továbbra sem 
folytatódott a pandémiás időszak előtti éves növekvő tendencia. Hosszabb szünet 
után egy értékes statisztikai tanfolyam kihelyezett formában került megtartásra. 

 Online folytattuk a nagysikerű "Pódiumbeszélgetések a Minőségről" sorozatot, 
amelyeken aktuális témák kerültek napirendre és megvitatásra. A 
rendezvénysorozat jelentős számú résztvevőt vonzott, a készült beszámolók 
felkerültek a honlapra. 

 Május 12-én megtartottuk a 2022. évi Közgyűlést, ugyanis egy új jogszabály 
értelmében ennek hiányában felfüggesztésre került volna a szervezet működése. 
Időközben a Fővárosi Bíróság jóváhagyta az EOQ MNB Egyesület elfogadott 
Alapszabályát, ami szintén a további működés fontos feltétele. 
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 Október 20-án Szegeden megtartottuk a "XVIII. Minőségmenedzsment az 
élelmiszergazdaságban 2022" témájú szakmai rendezvényt, amit a PICK Szeged 
kezdettől fogva támogat. A konferenciára száznál több szakember jelentkezett be. 

 Idén is sikeresen lebonyolítottuk a "Minőség-Innováció" projektet, amelyben 
Magyarország 2013 óta vesz részt. A benyújtott pályázatok közül 2022-ben 
kategóriájukban 5 pályázat nemzeti díjat nyert el. Ezek közül 4 pályázatot 
benyújtottunk a nemzetközi megmérettetésre, amelyek finalisták lettek. 3 pályázat 
EOQ MNB Elismerő Oklevelet kapott. A nemzetközi díjátadó rendezvényre 2023. 
február 23-24-én Almatiban (Kazahsztán) kerül sor. A nemzeti díjnyertesek és a 
finalisták azt is preferálnák, ha Budapesten lenne egy „Minőség-Innováció” 
rendezvény előreláthatóan 2023. március 2-án. 

 Az összességében sikeres évet értékelve sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a 
Nemzeti Kiválósági Díj sorsa és jövője – bár sokat dolgoztunk érte – bizonytalan, 
elsősorban Palkovics László miniszter lemondása, illetve az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) megszűnése miatt. Az tervezett és jól előkészített 
díjátadó rendezvényt bizonytalan időre elhalasztották. 

Az összefoglaló tájékoztatót követően Rózsa András, az ISOFórum elnöke elmondta, 
hogy csak gratulálni lehet az EOQ MNB éves teljesítményéhez és tevékenységéhez. A 
Nemzeti Kiválóság Díj a rendkívül bonyolult EFQM Modellen alapul, és a 
kategóriánként befizetendő összegek is magasak, ezért sincs sok jelentkező. Valójában 
azonban nem is annyira a Díjra irányuló pályázat lenne a fontos; ugyanis a 
szervezeteknek sokkal inkább az önértékelés elvégzését ("tükörbe nézés") és a 
folyamatos fejlődés biztosítását elősegítő EFQM Modell bevezetésére kellene törekedni. 

2. Előzetes elképzelések a 2023. évi munkaprogramról 

Jelentős változást az eddigiekhez képest nem tervezünk a jövő évi munkaprogramban, 

elsősorban a pandémiás helyzet okozta elmaradásokat szeretnénk pótolni. Több kisebb 

rendezvényt lenne célszerű tartani aktuális minőségügyi témakörökben, továbbá az 

elmaradt, illetve igényként felmerülő üzemlátogatásokat is be kellene iktatni a következő 

év programjába. 

A legközelebbi választmányi ülést 1 év múlva, 2023. december 14-én tartunk. 

3. Megemlékezés az EOQ MNB jubileumi ünnepségéről 2022. november 23-án 

Dr. Molnár Pál külön megköszönte a moderátorok és a kerekasztal résztvevők munkáját. 

A színvonalas délelőtti előadások elsősorban a múltról szóltak; így          Dr. Molnár Pál 

visszatekintést adott az EOQ MNB elmúlt 50 évének kiemelt eseményeiről, Dr. Csath 

Magdolna a minőség és a versenyképesség összefüggéseit elemezte, Bojár Gábor pedig 

ismertette, hogy a minőség milyen szerepet töltött be a Graphisoft sikerében. A vállalati 

szféra és az egyetemek képviselve voltak a jubileumi rendezvényen, de a kormányzat és 

az egészségügy alig. A kerekasztal-beszélgetések a következő időszak – minőségügyre is 

kiható problémáit és feladatait – helyezték a középpontba.  A fogadással zárult 

rendezvényre közel 140 résztvevő jelentkezett be. Az EOQ MNB 50 éves jubileumi 
kiadványát a résztvevők nyomtatott formában kapták meg, de annak tartalma azóta a 
honlapon is elérhető. 
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Dr. Molnár Pál köszönetet mondott az adományozóknak és támogatóknak is, akik 

anyagiakkal járultak hozzá az esemény sikeréhez. Külön köszönet illeti Mezey Tamást, 

aki önkéntesen elsőként adományozott. Az egész jubileumi rendezvény azt bizonyította, 

hogy az EOQ MNB Közhasznú Egyesületnek valóban nagy a hazai és nemzetközi 

elismertsége, presztízse. 

Dr. Molnár Pál a jubileumi rendezvény kapcsán megállapította, hogy kormányzati 

támogatás nélkül az ilyen társadalmi szervezetek, egyesületek nem tudnak elég 

hatékonyan működni. Alapszabályunk is úgy fogalmaz, hogy az EOQ MNB a mindenkori 

kormánnyal együttműködve segíti a minőség fejlesztését Magyarországon. Sajnálatos 

módon, az új kormányban sincs a minőségügyért felelős minisztérium vagy részleg, így 

minden erőfeszítésünk kevésbé eredményes. 

A továbbiakban Dr. Molnár Pál röviden ismertetett 2 új nemzetközi pályázatot is. A 

Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) fenntarthatósági pályázata arra irányul, hogy 

mennyire segítik elő a minőségügy eszközök a szervezetek fenntartható működését. Az 

IAQ-hoz 2022-ben összesen 90 pályázat érkezett be, ezek közül 13 indiai, kínai, 

vietnami és portugál pályázat került a döntőbe. A nyertes 2 indiai, 1 kínai és 1 portugál 

pályázat lett. Ez azt is jelzi, hogy a minőségorientált fejlődés egyre inkább áttevődik 

Ázsiába. A másik, egy EOQ-projekt: European Quality Trademark (EQTM) , az „Európai 

minőség” jelölés. Jelenleg csak 6 országnak van az EOQ Által elfogadott terméke, illetve 

szolgáltatása. Erőfeszítéseink ellenére eddig még egyetlen magyarországi szervezetet 

sem sikerült megnyerni ezeken a területeken pályázatok benyújtására. 

Rózsa András gratulált az ünnepséget kiválóan megszervező csapatnak, és külön Molnár 

Ingridnek a munkájáért. Javasolta továbbá, hogy a jubileumi ünnepségeken a jövőben ne 

legyen részvételi díj. 

4. Elmaradt "Jubileumi Emléklapok" átadása 

Dr. Molnár Pál először külön gratulált Kurucz Mihálynak, a HungaroControl 

repülésbiztonsági, minőségirányítási és belső ellenőrzési igazgatójának, hogy elnyerte a 

4 hazai minőségügyi szervezet által javasolt "Dr. Koczor Zoltán Díjat", aki ugyanakkor 

megkapta az „EOQ MNB Egyesület Elismert Tagja” kitüntetést is. 

Dr. Molnár Pál egyúttal gratulált az EOQ MNB Közhasznú Egyesület által 

kitüntetetteknek is, akik a jubileumi rendezvény keretében kapták meg az "EOQ MNB 

Örökös Tagja", az „EOQ MNB Egyesület Elismert Tagja” és a "Minőségért 2022" 

okleveleket. 

Az elmaradt „Jubileumi Emléklapok” átadása előtt Dr. Boross Ferenc társelnök kért szót. 

Az Elnökség nevében, a tagok (Molnár Dr. részvétele nélkül) egyöntetű szavazata 

alapján átadta Dr. Molnár Pál elnökünknek az „EOQ MNB Életmű Díj” elismerést, 

megköszönve több évtizedes kiemelkedő munkáját az Egyesület és a minőség ügyének 

érdekében. 

A "Jubileumi Emléklapok" mellett a kitüntetettek megkapták az EOQ MNB 50 évéről 

szóló reprezentatív kiadványt is. 
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5. Karácsonyi köszöntő 

Dr. Molnár Pál köszönetet mondott a minőség iránt elkötelezett EOQ MNB tagoknak és 
partnereknek, akik a munkahelyükön mindig előre gondolkodnak, és saját 
szakterületükön nagyon sokat tesznek a minőség biztosítása, fejlesztése érdekében, 
mivel az a hitvallásuk, hogy minőség nélkül a minden is semmivé válik, vagy legalábbis 
sokat veszít értékéből. Végezetül meghitt, áldott ünnepeket és a jövőben is nagyon jó 
együttműködést kívánt mindenkinek jó erőben és egészségben, hogy egyesületi 
lehetőségeinket hasznosítva továbbra is segítsük elő a minőség javítását. 

Az ülés hivatalos részét kötetlen beszélgetés és koccintás követte. 

Budapest, 2022. december 16. 

Készítette: Várkonyi Gábor Jóváhagyta:  Dr. Molnár Pál 
 titkár elnök 


