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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Vezetőségének üléséről  

 

Időpont:  2005. december 12.   15.00 −  17.00 

Helyszín:  EOQ MNB Székhely (Budapest,  II. ,  Nagyajtai u. 2/B) 

Sorszám:  2005/3 

Jelen voltak: Dr. Balogh Albert,  Dr. Boross Ferenc, Kálmán Albert,  Lakat Károly, 
Mikó György, Dr. Molnár Pál,  Pallóné dr. Kisérdi Imola, Szegedi Erzsébet, 
Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor.  

Kimentés:  Gyaraky Zoltán.  

A Vezetőségi ülés fő célja az EOQ MNB Választmányának 2005. december 15-i kibővített 
ülésének előkészítése volt. Az EOQ MNB Vezetősége a megtárgyalt napirendi pontokkal 
kapcsolatosan az alábbi álláspontokat alakította ki, illetve a következő – minden esetben 
egyhangú – határozatokat hozta: 

1. Tájékoztató az EOQ vezető testületeinek üléséről  
(Bécs, 2005. december 10−11.) 

A szakember tanúsítás továbbra is az EOQ legsikeresebb projektje: eddig összesen 
több mint 47 ezer oklevelet adtak ki, ebből Magyarország 1200-at. Az évente kiadott 
oklevelek számának csökkenése viszont negatív tendenciát jelent, ami érinti hazánkat 
is (a központi kimutatás szerint 2005-ben mindössze 90 oklevelet adtunk ki). EU-
csatlakozásunkat követően némileg csökkent a minőségügy iránti érdeklődés, ezért 
2006-ban erőfeszítéseket kell tennünk az oklevélkiadás növelése érdekében. További 
problémát jelent, hogy a Magyarországon kiadott auditori oklevelek száma még 
mindig jóval alatta marad a rendszermenedzseri oklevelek számának, holott Európa 
fejlettebb országaiban éppen fordított ez az arány (a nagyvállalatok ugyanis a belső 
auditoraiktól megkövetelik az EOQ oklevelet). A bécsi ülésen Frank Steer, az IRCA 
elnöke − a korábbi merev elzárkózás időszaka után − ígéretet tett a két szervezet 
közötti együttműködés javítására az oklevél kiadás területén.  
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Pallóné dr. Kisérdi Imola javasolja, hogy az EOQ MNB külön levélben tájékoztassa 
az FVM érintett részlegeit − mindenek előtt a Humánpolitikai Főosztályt − a tervezett 
40 órás intenzív rendszermenedzser képzés beindításáról. Hasonló tartalmú levél 
megküldése a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára is indokolt.  

Dr. Wolgang Kaerkes után a következő időszakra Jurij Guszakov orosz szakembert 
választották meg az EOQ elnökének, aki többek között "EVROS" elnevezéssel 
minőségügyi információs adatbázis kiépítését tervezi. Az 52. Kongresszus szervezési 
jogát elvették Romániától Ausztria (Bécs) javára.  

Európa-szerte probléma a minőség romlása, mivel a kíméletlen verseny az ár és az idő 
leszorítására sarkallja a termelőket. Az új irányítási rendszerek és kiválósági modellek 
sem hozták meg a tőlük elvárt javulást. A tanúsítás sokszor formasággá válik. Az 
EFQM az Európai Kiválósági Díjat átnevezte Európai EFQM Díjjá és majdnem 
minden kategóriában megemelte a nevezési díjakat.  

Mikó György ezt azzal egészítette ki, hogy tudomása szerint a minőségdíj pályázaton 
résztvevőknek 2−3 TQM Assessor-t is ki kell küldeniük a brüsszeli tanfolyamra, akik 
majd részt vesznek a pályázatok elbírálásában.  

A KÖVET−INEM-el való környezetvédelmi együttműködést javítani kell, beleértve a 
fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősség témakörét is.  

Az EOQ jubileumi 50. Kongresszusa 2006. május 28−31. között kerül megrendezésre 
Antwerpenben: lesz egy központi rendezvény, majd összesen hét buszos tanulmányút 
[1.) Biztonság, kockázat és sziporkázás; 2.) A Szent Grál: a szervezetek élete, 
növekedése és fejlődése; 3.) Waterloo: vezetés és stratégia; 4.) A lényeg megértése 
egészségügyi perspektívából; 5.) Szürrealizmus és a jövőkép fejlődése; 6.) 
Teljesítmény, vitorlás és tengeri verseny; 7.) A kérdésfeltevés művészete] 
megszervezésére kerül sor Belgium különböző tájaira. Az igen jelentős részvételi díjak 
mellett a szervezők nyolcszemélyes szponzorált asztalok foglalását is elvárják a 
résztvevőktől a gálavacsorán 5000 euróért. Dr. Boross Ferenc az EOQ MNB tagok e-
mail címére megküldi az angol nyelvű ismertető brosúrát.  

2. Az EOQ MNB 2006. 1. félévi központi rendezvényei 

2006. első félévében összesen 15 központi, részvételi díjas rendezvényt tervezünk, 
melyekről a Választmány tájékoztatást kap. 

3. Az EOQ MNB 2006. évi költségvetésének előkészítése 

A 2006. évi költségvetés reális, de kissé merész, a korrektúra után is 600 ezer forint 
többletet irányoz elő. A rendezvények, tanfolyamok és egyéb projektek bevételi részét 
megemeltük: 56 helyett 79 millió forint bevételt tervezünk. Ebben benne van az is, 
hogy a Minőség és Megbízhatóság szerkesztősége 2006. január 1-től az EOQ MNB 
Nagyajtai utcai székhelyén nyer elhelyezést [lásd: 25/2005 (IX.1.) VEH sz. határozat], 
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ami lehetővé teszi néhány millió forint "ledolgozását". A főszerkesztői tisztet Vass 
Sándor fogja betölteni, akivel a közeljövőben szerződés megkötésére kerül sor. 
Haiman Péterné a QUALIPROD felszámolása után tovább folytatja a hirdetési és 
toborzási tevékenységet. A Szerkesztőbizottság tagjai a 2005. december 16-i ülésen 
tájékozódnak majd a változásokról. Dr. Balogh Albert és Várkonyi Gábor továbbra is 
szívesen vállalja a szemelvények készítését.  

4. A Választmányi ülés további napirendi pontjainak előkészítése 

A 18/2005 (IX.1.) VEH sz. határozat értelmében 2005. október 6-án − az EOQ MNB 
19. szakbizottságaként − megalakult a Mezőgazdasági Szakbizottság. Jelenleg már 54 
tagja van. Elnök: Dr. Süth Miklós, országos főállatorvos, főosztályvezető, FVM 
Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Főosztály; Társelnök: Varga Péter, 
közgazdász, a Bólyi Mezőgazdasági, Termelői és Kereskedelmi zártkörűen 
működő részvénytársaság (ZRT) vezérigazgatója; Titkár: Marton Ildikó, 
okleveles vegyészmérnök, Lead Auditor, MARUVIA Kft. 

Az EOQ MNB-nek jelenleg 1627 tagja van, közöttük 569 egyéni tag. A 27/2005 
(IX.1.) VEH sz. határozat értelmében a tagdíjakat 5000 Ft/fő/évre kellene emelni 
akkor is, ha ennek következtében tagokat veszítünk. Az utóbbi 3 évben nem volt 
tagdíj-emelés. Más, hasonló jellegű szervezeteknél is magasabb a tagdíj (pl. Magyar 
Minőség Társaság: 4000 forint). A 2000 Ft/fő/év egyéni tagdíjemelés azonban egy 
lépésben túlzott lenne.  

29/2005 (XII.12.) VEH sz. határozat: 
A Választmány számára javaslatot kell előterjeszteni a tagdíjak 4000 Ft/fő/évre 
történő emelésére.  

5. Néhány szakbizottság tevékenységének előzetes értékelése 

Statisztikai Módszerek Szakbizottság: Dr. Ittzés András lemondott a titkári tisztségről, 
helyette Horváth Leventét választották meg.  

Minőségügyi Rendszerek Tanúsítása és Auditálása Szakbizottság: Edvy Zoltán önként 
ajánlkozott Szegedi Erzsébet tisztségének átvételére, akit azután a legutóbbi 
szakbizottsági ülésen meg is választottak. 

Dr. Molnár Pál − a korábbi határozatoknak megfelelően − javasolja a Gépjármű és az 
Építésügyi Szakbizottság mielőbbi beszámoltatását. 

6. "Csatlakozás a Szövetséghez" megtárgyalása 

A 28/2005 (IX.1.) VEH sz. határozat értelmében "A «Szövetség a Minőségért» valódi 
céljának, szervezeti formájának, működésének tisztázása után az EOQ MNB 
Vezetősége dönt az MMT, illetve az ISO 9000 Fórum által meghirdetett Szövetségben 
való részvételről." 2005. tavaszán Dr. Molnár Pál tárgyalt Pónyai György-el a 
Szövetség esetleges létrehozásáról, meghatározott feltételek és előzetes egyeztetések 
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mellett. Ez a megállapodás nem teljesült: az MMT és az ISO 9000 Fórum az EOQ 
MNB teljes kihagyásával döntött a "Szövetség a Minőségért" nevű szervezet 
létrehozásáról és önkényes szabályt hoztak a kettős tagsági díj százalékos 
megosztásáról. Nem ismeretes a működés szabályozása, és maga a szervezet sincs 
definiálva. Egy brosúrát küldtek nekünk, amiben javasolják, hogy lépjünk be.  

A részletes vita során − többek között − a következő vélemények hangzottak el: 

Dr. Varga Lajos szerint a szervezetek számának növekedése szétforgácsolódást 
eredményez. 

Dr. Boross Ferenc egy Egyeztető Tanács felállítását találja indokoltnak. 

Dr. Balogh Albert szerint a mai viszonyok között nem érdemes ernyőszervezeteket 
létrehozni. 

30/2005 (XII.12.) VEH sz. határozat: 
A részletek ismeretének hiányában az új szervezettel kapcsolatban visszafo-gottság 
indokolt. A támogató együttműködéstől nem zárkózunk el, de nem is javasoljuk a 
belépést. A Választmányi ülésen a téma ilyen megközelítésből vethető fel. 

7. Egyebek 

31/2005 (XII.12.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyhangúlag egyetért azzal, hogy Szegedi Erzsébet legyen a Szakember-
tanúsítási Bizottság titkára. Várkonyi Gábor továbbra is a Bizottság tagja marad. 

Az elmúlt időszakban több pályázatot adtunk be a 2005/C 252/06 számú ajánlattételi 
felhívás alapján. Kedvező eredmény esetén a kapott pénzeket az Élelmiszer-biztonsági 
Rendszermenedzser- és Auditorképző tanfolyamok finanszírozására fogjuk 
felhasználni. Előkészületben van egy mecenatúra pályázat beadása is a XV. Élelmiszer 
Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia (2006. március 29−30.) költségeinek 
részbeni fedezésére. 

Továbbra is közreműködünk a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj és − bizonyos 
anyagi fedezet esetén − a Magyar Közigazgatási Minőségi Díj továbbfejlesztésében, a 
pályázatok értékelésében. Utóbbival összefüggésben megkeresést kaptunk a 
Belügyminisztériumtól a Rendvédelmi Minőségdíjnak a Magyar Közigazgatási 
Minőségi Díjba való beintegrálása tárgyában. 

Budapest, 2005. december 19. 

 Dr. Molnár Pál 
 EOQ MNB elnök 


