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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
a z  E O Q  M N B  V e z e t ő s é g i  ü l é s é r ő l  

Időpont:  2004. november 30.,  15.00−17.00  
Hely: EOQ MNB Székház 
Sorszám:  2004/3 
Résztvevők: Dr. Balogh Albert,  Dr. Boross Ferenc, Gyaraky Zoltán, Kálmán 

Albert,  Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál,  Pallóné 
Dr. Kísérdi Imola, Szegedi Erzsébet,  Dr. Varga Lajos, 
Várkonyi Gábor.  

Kimentve:  Rózsa András  
 

Dr. Molnár Pál ,  elnök a megjelentek köszöntése után örömmel jelentette,  hogy a 
legutóbbi,  2004. szeptember 1-én tartott  Vezetőségi ülés határozatai kivétel nélkül 
teljesültek.   

1. Az EOQ vezető  testületeinek moszkvai ülésébő l  adódó feladatok 
a) 5−10%-al emelkedtek a tagsági díjak és az oklevelek díjai is (eredetileg 20%-os 

emelést irányoztak elő).  
b) Az EOQ nyitni akar az egyetemek irányában, amit a Francia Egyetemi Szövetség 

jelen levő  képviselő je örömmel üdvözölt (más felsőoktatási intézmények is 
hangot adtak együttműködési készségüknek). 

c) 3 FMO-t kizártak az EOQ-ból (Belorusszia még haladékot kapott),  2 szervezetet 
pedig −  köztük a magyar Minőségfejlesztési Központot −  felvettek. 

2. Tájékoztató az EOQ szakember-regisztrációjának nemzetközi és hazai 
helyzetérő l  

Dr. Molnár Pál  sikertörténetként értékelte a szakember-regisztrációs projektet 
megjegyezve, hogy nagyon sok munka van mögötte.  Ezután rövid tájékoztatást adott  
a hazai és a nemzetközi helyzetrő l ,  utalva a közeljövőben várható változásokra (pl.  
kreditpontos szintentartó rendszer bevezetésére).  

3. Az EOQ MNB szakbizottsági választásának helyzete 
A jelenlevők tételesen áttekintették az EOQ MNB mind a 18 szakbizottságát,  
értékelve a választások eredményeit és a bekövetkezett  vagy várható személyi 
változásokat.   

19/2004 (XI.30.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyhangúlag −  tartózkodás és ellenszavazat nélkül −  elfogadta az 
EFQM és Szakértő i  Szakbizottság nevének megváltoztatását Önértékelési és TQM 
Szakbizottságra. 
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20/2004 (XI.30.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyhangúlag −  tartózkodás és ellenszavazat nélkül −  elfogadta az új 
t isztségviselő i  jelöléseket az MRTA és a Minőségpolitikai Szakbizottság 
vonatkozásában. 

4. Az EOQ MNB 2005. évi központi rendezvényei 
Dr. Molnár Pál  az alábbi javaslatot terjesztette elő  2005-re: 

01.18−21. Szolgáltató cégek belső  auditorképzése, Hévíz 
03. 07−08. 1. szintentartó tanfolyam 

03.10. Választmányi ülés 
03.21−23. Általános minőségügyi tanfolyam 

03.30. Küldöttközgyű lés az Alapszabály változásáról 
04.18−20. Gabriel Pall  szemináriumot tart  BSC, FMEA és teammunka témakörben 

05.12. „Az élelmiszerszabályozás időszerű  kérdései” konferencia  
05.31. Beszámoló az EOQ 49. Kongresszusáról 

06.06−10. EOQ Élelmiszer-biztonsági rendszermenedzser tanfolyam 
szept.  12. ISO 9000 Konferencia 

09.05−06. 2. szintentartó tanfolyam 
10.06−07. Élelmiszerminőség-ellenőrzés 14. Tudományos Konferenciája, Szeged 
10.11−13. Általános minőségügyi tanfolyam 
10.17−19. Gabriel Pall  Hat Szigma championképző  tanfolyama 
11.07−09. XI. Magyar Minőséghét 
11.21−24. EOQ Élelmiszer-biztonsági auditor tanfolyam 

12.15. Választmányi ülés 

5. Állásfoglalás kialakítása a MIK EOQ-tagságával kapcsolatosan 
A MIK-et az EOQ Közgyű lése felvette a tagok sorába. A jegyzőkönyv elfogadására a 
49. Kongresszuson, Antalyában kerül sor,  addig észrevételezésre van mód. 
Az EOQ MNB korábbi határozata értelmében nem támogatjuk a MIK felvételét (lásd: 
1/2003 (I.22.) VEH sz. határozat).  Ezen határozat alátámasztására és újbóli  
megerősítésére Dr. Molnár Pál  többek között a következő  érveket sorolta fel:  
a) Korábbi döntésünk megváltoztatását semmi sem indokolja.  
b) Továbbra sincs semmi kilátás az együttműködési megállapodás megkötésére. 
c) Az EOQ szabályzata szerint az új tagok felvételénél a nemzeti FMO-nak vétójoga 

van. 
Az elő terjesztést követő  vitában minden résztvevő  kifejtette véleményét,  amellyel 
megerősítést nyert,  hogy a MIK EOQ tagsága a jelenlegi helyzetben bizonyos 
veszélyt jelenthet.   

21/2004 (XI.30.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség 7 „igen” szavazat és 2 tartózkodás mellett  úgy döntött ,  hogy nem ért 
egyet a MIK EOQ-tagságával.   

6. A Választmányi ülés előkészítése 
Dr. Molnár Pál  felhívta a figyelmet arra,  hogy −  a szokásoktól eltérően −  a 2004. 
december 15-i kibővített  Választmányi ülés megtartására a Szántó Piroska, Vas 
István Emléklakásban kerül sor (Budapest,  I .  Várkert rkp. 17.).   
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7. Egyebek  
a) Kormányzati támogatás hiányában nem tudunk részt venni az EPSI Európai Vevő i  

Elégedettségi Index munkájában. 
b) Idén Meleg Editet  (minőségbiztosítási osztályvezető ,  M-real Petőfi  Nyomda Kft.) 

jelöljük az „Év Minőségügyi Menedzsere” címre. 
c) A Magyar Minőség Társasággal (MMT) való együttműködésre továbbra is 

nyitottak vagyunk és várjuk az írásos javaslatokat.  
d) Mivel Dr. Molnár Pál  korábbi munkaviszonyát megszüntetve az EOQ MNB 

elnök-fő igazgatója (CEO) lesz, módosításra szorul az Alapszabály 5.7. pontja,  
miszerint „vezető  t isztviselő  az a magyar állampolgár lehet,  aki legalább 3 éve 
tagja az EOQ MNB-nek, azzal munka- vagy alkalmazási viszonyban nem 
áll…”. A kitétel törlését és az Alapszabály kiegészítését a Küldöttközgyű lés elé 
kell  terjeszteni.  

e) Az EOQ MNB székhelye fölötti ,  második emeleti  lakást a tulajdonosa eladásra 
kínálta fel.  Megvásárlása az EOQ MNB számára előnyös lenne, ami lehetővé 
tenné kisebb rendezvények megtartását és a bérleti  díjak megtakarítását.  

22/2004 (XI.30.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség −  ellenszavazat és tartózkodás nélkül −  40 millió forint 
összeghatárig felhatalmazza az elnököt a lakásvásárlással kapcsolatos tárgyalások 
lefolytatására. 

 
Budapest,  2004. december 7. 
 
 

Készítette:  Jóváhagyta:  

 Várkonyi Gábor  Dr. Molnár Pál  
 ügyvezető  t i tkár   elnök  
  


