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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Vezetőségének üléséről  

Időpont: 2007. december 11.   15.00 −  17.00 
Helyszín: EOQ MNB Székhely (Budapest, II.  Nagyajtai u. 2/B) 
Sorszám: 2007/3 
Jelen voltak: Dr. Andó Péter (Gyaraky Zoltán helyett),  Dr. Balogh Albert,   

Dr. Boross Ferenc, Kálmán Albert,  Lakat Károly, Mikó György,  
Dr. Molnár Pál,  Pallóné dr. Kisérdi Imola, Szegedi Erzsébet,  
Várkonyi Gábor 

Kimentés: Dr. Varga Lajos 
Az EOQ MNB Vezetősége a megtárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatosan az 
alábbi állásfoglalást alakította ki ,  i l letve a következő  – minden esetben egyhangú – 
határozatokat hozta: 

1. Beszámoló az EOQ Közgyűléséről  
A 2007. májusában Prágában megtartott 51. EOQ Kongresszuson 383 
szakember vett részt 53 országból.  Magyarországról összesen 6 résztvevő  
jelentkezett be, 2 előadó és 1 szekcióelnök. Összesen 103 előadás hangzott  el  
31 országból. 23 szponzoráló és 16 kiállító nyújtott támogatást,  ami 
összességében gyakorlatilag nullszaldóhoz vezetett .  Szakmailag külön 
kiemelést érdemel az EOQ Minőségügyi rendszermenedzserek 1. 
Konferenciája, ahol a 70 résztvevő  kiváló előadásokat hallgatott meg és 
szinvonalas vitát folytatott  egymással.  

Az Európai Minőségügyi Szervezet Végrehajtó Bizottsága 26 igen ambiciózus 
célt tűzött maga elé 2008-ra, így többek között:  
• az EOQ üzleti orientációjának erősítése, 
• legalább 4 új EOQ tag megnyerése, 
• az eddigi 12 EOQ Registered Company számának felfejlesztése 100-ra, 
• a minőségügyi szervezeteknek a Minőségügyi Világkongresszus keretén belül 

megrendezésre kerülő  2. világtalálkozójának lebonyolítása (Houston, 2008. 
május 8−9.).  

Jelentős változások történtek az EOQ vezetésében: Bertrand Jouslin de Noray  
fő t i tkárt nyugdíjazták és Viktor Seitscheket, a Quality Austria vezérigazgatóját 
−  tartózkodás és ellenszavazat mellett −  megválasztották az EOQ átmeneti  
fő t i tkárának. Az EOQ központja továbbra is marad Brüsszelben, de a 
"hadműveleti  iroda" Bécsbe kerül át.  A Közgyűlés - szintén nem egyhangúlag - 
megválasztotta az új Végrehajtó Bizottságot, EOQ elnök Viktor Seitschek  lett .  
Kivált  a testületbő l  Jan Hnátek ,  Wolfgang Kaerkes  visszavonul nemzeti 
szintre, Salvador Olivas  pedig nyugdíjba megy. Az Alapszabály is 
megváltozott:  eszerint az elnököt és a többi vezető  t isztségviselőt  a korábbi 2 
év helyett 3 évre lehet megválasztani,  akik kétszer egymás után is betölthetik 
funkciójukat. 



2 

Az 52. EOQ Kongresszus Bécsben, 2008. június 4−6. között  kerül 
megrendezésre, fő  témája a vezetéstudományhoz kapcsolódik. A részvételi díj 
rendkívül magas: 1140−1500€. Az EOQ MNB honlapja már össze van 
kapcsolva a Kongresszus honlapjával. Az 53. EOQ Kongresszus színhelye 
2009-ben Dubrovnik lesz: 800 résztvevőre számítanak, részvételi  díj:  800€. 
2010-ben valószínű leg Kijev, 2011-ben pedig az Azori-szigetek lehet a 
helyszín. Dr. Molnár Pált felkérték a 2009. évi EOQ Kongresszus Szervező  
Bizottságának tagjává. 
A továbbiakban Dr. Molnár Pál  röviden szólt a vendéglátó Portugál 
Minőségügyi Szervezet egyre bővülő  tevékenységérő l  kiemelve, hogy a 
kormánytól jelentős pénzügyi támogatást kapnak céljaik (pl.  új székház 
építése) megvalósításához. Saját önértékeléses rendszerüket évrő l-évre egyre 
szélesebb körben alkalmazzák. 

2. Az EOQ MNB választmányi ülésének előkészítése 
Elmarad az új oklevelek átadása. 
A 2008. évi tanfolyamainkat már meghirdettük, a honlapon megtalálhatók. 
Lakat Károly :  A Hat Szigma tanfolyam elő  van készítve, amellyel a program 
bővülni fog. 
A 2007. évi várható veszteségek a következőkre vezethetők vissza: 
• a sikeres 35 éves jubileumi rendezvénysorozat magas kiadásai,  
• 3 elmaradt tanfolyam veszteségei, 
• a felnő ttképzési akkreditáció költségei, 
• az ÉBIR tanfolyam anyagának elkészítése és lefordítása angol nyelvre 

bevételi háttér nélkül, 
• az MM előfizetői  és hirdetői  bevételeinek kedvezőt len alakulása. 
Pályázat útján viszont az eddigi 50% helyett 2007-ben az EOQ tagsági díj  
100%-ára nyertünk támogatást.  
Változás a 2008. évi költségvetésben, hogy külön választjuk a tanfolyamokat, 
valamint a rendezvényeket és a projekteket (pl.  Magyar Agrárgazdasági 
Minőség Díj),  s a tanfolyamokra 20 millió, a rendezvényekre és projektekre 
pedig 17,5 millió forint bevételt tervezünk. A Vezetőség állásfoglalása szerint 
törekedni kell a 2008. évi terv nullszaldósra való kihozatalára. 

3. Egyebek 
3.1. Két szakágazati minőségdíjas klub alakult:  

• A Magyar Agrárgazdasági Minőségdíj (MAMD) Klub 2007. június 14-én 
alakult meg az FVM-ben, az EOQ MNB Élelmiszer Szakbizottság keretén 
belül.  Jelenleg közel 30 tagja van. 

• A Magyar Közigazgatási Minőségdíj (MKMD) Klub 2007. november 7-én 
alakult meg a Miniszterelnöki Hivatalban a Közigazgatási Szakbizottság 
keretén belül.  Jelenleg 37 tagja van. 

3.2. Személyi problémák merültek fel, i l letve nem oldódtak meg a következő  
Szakbizottságoknál: 

• Egészségügyi és Szociális Szakbizottság 
• Építésügyi Szakbizottság 
• Közétkeztetési,  Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság 
• Közigazgatási Szakbizottság 

3.3. Sződi Sándor ügyvezető  igazgató együttműködési javaslatot terjesztett  elő .  
Mivel azonban a Magyar Minőségfejlesztési Központ tagja az EOQ MNB-nek 
és nincs önálló tagsága, azegyüttműködésre igen a válasz, de külön 
megállapodásra nincs szükség. 
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Dr. Kálmán Albert  inkább az EFQM nemzeti partner szervezetével,  a 
"Szövetség a Kiválóságért" Közhasznú Egyesülettel javasolja az 
együttműködést.  

3.4. A 2008. évi tagsági díjra két variáció képzelhető  el:  
A) variáció: az egyéni és a jogi tagsági díj  változatlan marad. 
B) variáció: az egyéni tagsági díj  4000-rő l  5000,- Ft-ra emelkedik, ugyanakkor 
a jogi tagok közül az egészségügyi, közigazgatási és oktatási intézmények csak 
10−20 000 forintot fizetnének, amihez azonban módosítani kellene az 
Alapszabályt. 
Dr. Molnár Pál  az A variációt javasolja. 

9/2007 (XII. 11.) VEH sz. határozat:  
A Vezetőség tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy a tagdíj 2008-ban 
maradjon változatlan és ne legyen semmiféle új kedvezmény. 

3.5. Pallóné Dr. Kísérdi Imola részletesen ismertette a Budapesten 2009. június 
20−23.  között az EOQ MNB helyi szervezésében megrendezésre kerülő  IAMA 
Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum és Tudományos Szimpózium 
előkészületeit .  A vezetők, tudósok és döntéshozók fórumának tekinthető  
rendezvény célja a globális élelmiszerláncokban való stratégiai gondolkodás 
serkentése. Mottóját magyar kezdeményezésre fogadták el:  "Globális 
kihívások, regionális válaszok". Az FVM vezetése szakmailag és anyagilag is 
támogatja az előkészítést és a szervezést.  

 
3.6. A 2008. évi választásokkal kapcsolatban Dr. Molnár Pál javasolta a jelenlegi 

vezetés mandátumának meghosszabbítását 2009. végéig, hogy ezáltal is 
biztosítva legyen a Világfórum sikere. Mivel az Alapszabályban ilyen 
lehetőségre nincs utalás, a Közgyűlés nyílt  szavazással fogadhatná el ezt a 
javaslatot. 

10/2007 (XII. 11.) VEH sz. határozat:  
A Vezetőség tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy a jelenlegi vezetés 
mandátumának 2009. végéig történő  meghosszabbítását, −  mint eseti  
intézkedést −  jogásszal kell  egyeztetni, majd a Választmány és a 
Közgyű lés elé kell terjeszteni az Alapszabály módosítása nélkül. 

3.7. Dr. Balogh Albert  javasolja Dr. Molnár Pál  elnök munkájának, többek között 
a jubileumi rendezvénysorozat sikeres lebonyolításának elismerését,  pl.  az 
EOQ MNB Örökös tagja cím megadásával.  

11/2007 (XII. 11.) VEH sz. határozat:  
A Vezetőség tagjai −  egy tartózkodással ellenszavazat nélkül −  
támogatásukról biztosították Dr. Molnár Pál  kitüntetését. 

Budapest,  2008. január 22. 

Készítette: Várkonyi Gábor 
 ügyvezető  t i tkár 

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál 
 EOQ MNB elnök 


