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Kimentetve: Gyaraky Zoltán, Szegedi Erzsébet, Takács János 

1. Beszámoló az EOQ Közgyűléséről és a Bizottságok üléseiről  

Az EOQ legutóbbi Közgyűlését és a PRU ülést 2011. november 18-19-én Tbilisziben 
tartották meg, amelyekről az EOQ MNB elnöke egyetemi elfoglaltsága miatt kimentette 
magát. A tájékoztatót Dr. Molnár Pál a közgyűlési dokumentumok és az időközben 
megküldött jegyzőkönyvtervezetek és dokumentumok alapján a következők szerint tartotta 
meg: 

 Meghatározó országok, mint Egyesült Királyság, Írország, Finnország, Hollandia (új 
tagszervezet a láthatáron), Olaszország (CEPAS, várhatóan jövőbeli új tagszervezet) 
továbbra sincsenek képviselve az EOQ-ban. 

 Újként felvett EOQ tagszervezet képviseli Moldáviát és Kazakszánt. Belorussziából 
egy új szervezet lett társult tagja az EOQ-nak. 

 A Minőségügyi Világszövetség (WAQ), amely a következő regionális minőségügyi 
szervezetekből áll: IAQ; ASQ; ANQ; JUSE és EOQ, a jövőben is csak egyeztető 
fórum marad (pl. a nemzetközi konferencia-időpontok összehangolására és átfogó 
projektek lebonyolítására). A WAQ Titkárságát a következő 3 évben az ANQ adja 
Peking székhellyel. 

 A Közép- és Kelet-Európai Minőség Díjak felügyeletét az EOQ hivatalosan is átvette 
és megbízta az Ukrán Minőségügyi Szervezetet a pályázat lebonyolítására a 
következő időszakban. 

 A Közgyűlés megtárgyalta az „Irányelveket EOQ Kongresszusok rendezésére” című 
anyagot és kérte annak szponzorálással való kiegészítését. A dokumentumtervezet 
növekvő terheket ró a rendező tagországokra. 

 Elfogadták a következő EOQ Kongresszusok helyszínét és időpontját: 
 2012. június 14-15. Frankfurt, Németország 

 20 13. június 17-18. Tallinn, Észtország 

 2014 június Svédország 
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 A Budapesten elfogadott EOQ Akadémia projektet leállították. Csak a tanfolyami 
anyagok kidolgozására angol, francia, hindi és kínai nyelven keresnek partnereket. 

 Az EOQ szakember-tanúsítás terén az európai akkreditált státusz elnyerése továbbra 
is prioritást élvez, de az EOQ kérelmére az EA érdemben még nem válaszolt, hanem 
újabb és újabb anyagokat kér be. Ennek ellenére elkészítettük és észrevételezésre 
benyújtottuk az EOQ CoS 22000:2011 Competence Specification és a EOQ Cs 
22000:2011 Certification Scheme dokumentumok tervezetét (Dr. Molnár Pál), 
valamint észrevételeztük (Lakat Károly) az EOQ Zöldöves 6 Szigma német 
előkészítésű dokumentum-tervezetét. 

 A Business Leader Club (BLC) érdektelenség miatt megszűnik. 

 Az EVROS projektet, amely a tanúsított cégek egységes európai adatbázisban való 
kezelésre irányul, az EOQ Főtitkársága az orosz tagszervezettől saját kezelésbe 
veszi. 

 Mivel a harmonizált szakember-tanúsítás keretén belül a vonatkozó szabvány szerint 
a tanfolyamszervezést külön kell választani a vizsgáztatástól és a tanúsítástól, a 
megküldött EOQ elvi anyag alapján 2012 január végéig el kell dönteni, hogy az EOQ 
MNB EOQ létre akarja-e hozni saját önálló tanfolyamszervező részlegét. A 
kibontakozott vitában az az elvi álláspont alakult ki, hogy amennyiben folytatjuk az 
EOQ harmonizált követelmények szerinti szakember-tanúsítást, akkor a vonatkozó 
európai szabványokat és szabályokat alapul kell venni. 

10/2011(XII.5) VEH sz. határozat: 
Az EOQ vonatkozó elvi anyaga alapján Nagy János 2012. január 10-ig rövid 
írásos javaslatot és választervezetet készít. 

11/2011 (XII.5.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyhangúlag felhatalmazást adott az EOQ MNB elnöke részére, hogy 
a jelenleg ismert EOQ üzleti modell bevezetése és az EA általános akkreditációs 
követelményeinek fenntartása esetén a regisztráció meghosszabbításához 
szükséges akkreditáció iránti kérelmet nem nyújtjuk be. 

2. A következő választmányi ülés (2011. december 13.) előkészítése 

A kiküldött napirend egyes pontjaihoz Dr. Molnár Pál terjeszti majd elő a vezetőségi ülésen 
kialakított álláspontokat. 

Vita alakult ki az EOQ MNB megalakulása 40. jubileuma megünneplésének lehetőségeiről, 
amire 2012. május 10-11-én kerülhet sor.  Az ünnepi Közgyűlést követően elképzelhető egy 
Nemzetközi Minőségügyi Konferencia megtartása, amelyre az EOQ vezetőit és az Európai 
Minőségügyi Akadémia európai tagjait is meghívhatnánk. Az európai akadémikusok 
összejövetele régi elvárás az IAQ vezetői részéről. 
Témajavaslatok:  

 Minőségpolitika és társadalmi felelősségvállalás Európában, vagy 
 Minőség és innováció a versenyképesség növelése és a fenntarthatóság érdekében. 

A nyitó és záró plenáris ülésen és a panelvitán kívül három szekcióban (ipari, agrifood és 
szolgáltatási) a legjelentősebb tagvállalatok felső vezetőitől várunk előadásokat a fenti 
témakörökben. 

Lakat Károly: A 35 éves ünnepi rendezvényünk esetleg jó minta lehetne, de a rendezvény 2-
3 mFt-ba is belekerülhet. 
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Mikó György: Magyarországon ma nincs általános minőségpolitika. Vállalatok vagy 
kormányzati intézmények számára csináljuk? A felvázolt témák miatt nem jönnek el sokan. 
Esetleg a „Vezetés” és a „Munkakultúra” hálásabb témák lennének, de a várható kiadások 
miatt nem lenne jó egy ilyen nagyszabású konferencia megrendezése. 

Vass Sándor: Lehetne neves külföldi előadókat hívni saját országuk jó példáinak 
bemutatására. 

Boross Ferenc: Próbáljuk meg, de a „Vezetést” és a „Minőségpolitikát” kellene a 
középpontba helyezni. Hívjunk 1-2 előadót a Kormány részéről, valamint 5-6 neves külföldi 
előadót. Főleg a korszerű személetmódot tükröző előadásokat kellene kérnünk. 

Dr. Molnár Pál: A rendezvény témáját és tervezési részleteit még a Választmány ülésén 
részletesen megvitatjuk. Magas részvételi díjat nem szabad kérnünk, ezért szponzorokra 
lesz szükségünk. 

3. Egyebek: 

3.1. A Civil törvény elfogadás alatt áll, amelynek döntő hatása lesz az EOQ MNB jövőjére 
is. Ezért a kihirdetett szöveget alaposan tanulmányozni kell. Ennek kapcsán meg kell 
fontolni a „közhasznúság” státuszának fenntartását. Ennek előkészítéséhez Nagy János 
szerezze be mielőbb a Civil törvény kihirdetett szövegét. 

3.2. A 2011. évi tagsági díjának befizetése a MTESZ részére 

Mivel a Vezetőség legutóbbi ülésén a MTESZ tagság fenntartása mellett döntött, az lenne a 
helyes, ha a 2011. évre esedékes 135 000 Ft összegű tagsági díjat a közeli jövőben 
befizetnénk. A tagsági viszony esetleges fenntartásáról a MTESZ jövője és a Civil törvény 
függvényében lesz célszerű dönteni. 

3.3. Személyi változások 

Az EOQ MNB elnöke ismertette a Központi Titkárság új munkatársait, akiket a 
Választmány ülésén is be kíván mutatni. Gáll Zsuzsanna anyai örömök elé néz, ami miatt 
feladatkörét az újonnan felvett munkatársak részére át kellett adnia. 

12/2011 (XII.5.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyetért a 
javaslattal, miszerint Gáll Zsuzsanna soron kívül kapja meg a „Minőségért 2011” 
kitüntetést a következő választmányi ülésen. 

Budapest, 2011. december 13. 

 Dr. Molnár Pál 
 elnök 


