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J E G Y ZŐK Ö N Y V  
az EOQ MNB Vezetőségének ülésérő l  

Időpont: 2007. február 7.    15.00 −  17.00 
Helyszín: EOQ MNB Székhely (Budapest,  II . ,  Nagyajtai  u.  2/B) 
Sorszám: 2007/1 
Jelen voltak: Dr. Balogh Albert ,  Dr.  Boross Ferenc, Kálmán Albert ,  Lakat  Károly, 

Mikó György,  Dr.  Molnár Pál ,  Szegedi Erzsébet,  Dr.  Varga Lajos, 
Várkonyi Gábor.   

Kimentés: Gyaraky Zoltán,  Pallóné dr.  Kisérdi  Imola,  Rózsa András.   
A Vezetőségi  ülés fő  cél ját  az EOQ MNB 35. jubileumának előkészítése,  i l letve a 2007. 
évi  rendezvény- és tanfolyamterv megvitatása képezte.  Az EOQ MNB Vezetősége a  
megtárgyalt  napirendi pontokkal kapcsolatosan a következő  ál lásfoglalásokat alakította  
ki,  i l letve az alábbi  – minden esetben egyhangú – határozatokat  hozta:  
1. Az EOQ MNB 35. jubileumának megünneplése 

Dr. Molnár Pál  örömmel jelentette,  hogy −  a  Cseh Minőségügyi Társasággal és a 
Nemzetközi  Minőségügyi Akadémiával  (IAQ) együttműködve −  a  prágai  51.  EOQ 
Kongresszust  követően 2007.  május 24-én és 25-én (csütörtök,  péntek) lehetőség 
nyíl ik Budapesten egy utókonferencia megrendezésére.  Helyszín:  Hil ton Budapest 
WestEnd (VI. ,  Váci  út  1−3.).  Az első  napon,  május 24-én 13.00−15.00 óra között  
tartanánk az EOQ MNB Közgyű lését ,  majd ezt  követően 15.30-tól  az Országos 
Minőségügyi Konferencia keretében előadások hangzanának el  többek között  a 
kormányzati  minőségpoli t ikáról ,  a  Hat Szigmáról,  az et ikáról  és a Lean 
Managementrő l .  A programot egy ünnepi gálavacsora zárná,  ahová meghívnánk az 
EOQ és a társszervezetek képviselő i t .  I t t  Dr. Molnár Pál  elnök egy rövid,  15 perces 
beszédben méltatná az EOQ MNB eddig el tel t  35 évét .  
A második napon, 25-én 9.00 órától  kormányzati  és vállalat i  vezetők tartanának 
egyenként 20−25 perces előadást ,  majd ezt  követően a nemzetközi  nap keretében 
11.00−16.30 között  kerülne sor a "Vezetés,  rendszerszerű  megközelí tés,  innováció és 
minőség a 21.  században" című  IAQ Szimpózium megrendezésére a Nemzetközi 
Minőségügyi Akadémia vezető inek és tagjainak előadásával .  
Mikó György  felhívta a jelenlevők figyelmét arra,  hogy idén május 27−28-án lesznek 
a pünkösdi ünnepek,  ezért  25-én délután nem célszerű  túl  sokáig tartani  a 
rendezvényt.  
1/2007 (II.  07.)  VEH sz.  határozat: 
A Vezetőség tagjai  minél előbb tegyenek írásban javaslatot  a május 24-i  Közgyű lést 
követő  délutáni  és a másnap délelő t t i  Országos Minőségügyi Konferencia 
témaköreinek kialakításához és vezető  magyar szakemberek előadókként történő  
meghívására.  

2. A 2007.  évi  rendezvény- és tanfolyamterv 
Dr. Molnár Pál  elmondotta,  hogy a 2007.  évben összesen 65 központi  és 
szakbizottsági  rendezvényünk lesz,  többek között  17 tanfolyam. Ez nagyon komoly 
vállalásnak számít ,  mivel  egyre nagyobb nehézségekbe ütközik a résztvevők 
toborzása annak ellenére,  hogy a rendezvényeink igen magas színvonalúak és a 
fej lesztéseink (intenzív képzés,  Hat Szigma) iránt  is mutatkozik érdeklődés.   
Kálmán Albert  röviden beszámolt  a "Változás Nagykövetei" Programról.   
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2/2007 (II.  07.)  VEH sz.  határozat: 
Várkonyi  Gábor  ügyvezető  t i tkár egészítse ki  és pontosítsa a Szakbizottságok 2006. 
évi  jelentését  és 2007. évi  munkatervét ,  majd juttassa el  azokat Dr. Molnár Pál  elnök 
és Dr. Boross Ferenc  ügyvezető  elnök részére.  

3. Egyebek  
Dr. Molnár Pál  szerint  örvendetes,  hogy a bevételi  oldalt  biztosító tagdíjak,  valamint 
tanfolyamok és rendezvények mellett  a  „Minőség és Megbízhatóság” veszteségei 
2006-ban a vártnál jobban csökkentek.  A továbblépéshez nagyon fontos az előfizetők 
számának jelentős növelése és további hirdetési  források szerzése.  Megvitatásra 
került  a  szerkesztőbizottsági munka javuló színvonala is .  
3/2007 (II.  07.)  VEH sz.  határozat: 
A Vezetőség egyelőre nem javasolja a Szerkesztőbizottság jelentősebb átalakítását ,  
de egyetért  azzal ,  hogy automatikusan ki  kell  zárni  azokat,  akik az üléseken 
rendszeresen és kellő  indoklás nélkül nem vesznek részt ,  i l letve nem is képviseltet ik 
magukat.   
Kálmán Albert  szerint  nő  az akkreditálás jelentősége:  a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium mindent megtesz a Nemzeti  Akkreditáló Testület  munkájának 
javítására.  A NAT-nál egyébként jelenleg külső  vizsgálat  folyik.  

Dr. Molnár Pál  elő terjesztése szerint  a tagsági díjat  i l letően svájci  mintára nálunk is  
érdemes lenne fokozatokat  bevezetni,  mert  már jelenleg is  előfordul,  hogy kisebb 
szervezetek 10.000,-  Ft  jogi  tagsági dí j  el lenében csak 1 fő t  delegálnak (ez jelenleg 
ellenkezik az Alapszabállyal) .  Így 2008. január 1-tő l  létszámarányos jogi  tagsági  dí j  
kerülhetne bevezetésre a következők szerint:  
1−10 fő  10.000,-  Ft ,( iskolák,  a kórházak és a közintézmények részére is)  
11−50 fő  20.000.- Ft 
51−200 fő  30.000,- Ft 
201−500 fő  40.000,- Ft 
500 fő  felet t   50.000,-  Ft 
Dr. Boross Ferenc  nem tart ja  jónak a létszámarányos jogi tagsági  díjat ;  szerinte a 
legalacsonyabb tagdíjat  30.000,-  Ft  fölé kellene emelni ,  de a közintézmények, 
továbbá a nonprofit  és a kisszervezetek egyedi elbírálás  alapján akár 1 fő t  is  
delegálhatnának.  
Mikó György  úgy véli ,  az egyedi elbírálás szubjektivizmushoz vezetne.  Lakat Károly  
szerint  3 kategória is  elég lenne azzal  a kiegészítéssel ,  hogy a nagyobb cégek 
tetsző leges számban delegálhatnának tagokat.   
4/2007 (II.  07.)  VEH sz.  határozat: 
Tagdíjak koncepcionális  módosítása fontos,  de csak ismételt  vezetőségi  megvitatása 
után terjesztendő  a  Választmány elé döntésre.  
Dr. Molnár Pál  javasolja a KÖVET kiadvány 15 példányban történő  megrendelését ,  
annak el lenére,  hogy a kérdő ívek kevesebb,  mint  50%-a jött  vissza.  A közeli  jövőben 
kerül  sor az együttműködési  megállapodás 2006.  évi  eredményeinek megvitatására a 
KÖVET-tel .  
Mikó György  röviden ismertet te a CAF 3.  kiadását ,  ami kisebb változásokat  tartalmaz 
a kri tériumrendszer,  i l letve az értékelés tekintetében.  Az Oktatási  Minisztérium 
tervezi  a felsőfokú oktatási  intézmények (beleértve az orvostudományi egyetemeket 
is)  minőségdíjának létrehozását .   

Budapest,  2007. február 24.  
Készítet te:  Várkonyi Gábor 
 ügyvezető  t i tkár 

 

Jóváhagyta:  Dr.  Molnár Pál  
 EOQ MNB elnök 


