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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Vezetőségének és Jelölő Bizottságának együttes üléséről 

Időpont: 2012. május 25. 14:30 − 16:00 
Helyszín: EOQ MNB Központi Titkárság 

1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b 
Jelen voltak: Dr. Anwar Mustafa, Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, 

Pallóné Dr. Kísérdi Imola, Dr. Réczei Géza, Dr. Sütő Kálmán,  
Takács János, Várkonyi Gábor, Vass Sándor 

1. Az EOQ MNB Közgyűlésének és tisztújításának előkészítése 
Dr. Molnár Pál köszöntötte a megjelenteket, majd külön üdvözölte Dr. Réczei Gézát, a 
Jelölő Bizottság elnökét és Dr. Sütő Kálmánt, az EOQ MNB tiszteletbeli elnökét. 
A jelenlevők kézhez kapták az előkészített Jelölőlapot, amely a Vezetőség és a Jelölő 
Bizottság által javasolt, a Választmány 2012. május 9-i ülésén megtárgyalt és 
pontosított, illetve a felkérést elfogadó tisztségviselő-jelöltek névsorát tartalmazta. Az 
EOQ MNB tagságának közvetlenül a választmányi ülést követően kiküldött, majd néhány 
jelölt elfogadására tett javaslattal visszaküldött Jelölőlapok megvitatásra kerültek és 
elfogadás esetén szerepelni fognak a végleges Szavazólapon. 
A tisztújító Közgyűlésen azonban már csak akkor szavaztatunk meg további javaslatokat, 
ha a jelölt jelen lesz és elfogadja a jelölést, vagy korábban írásbeli nyilatkozatot tett a 
jelölés elfogadásáról. Ezért a végleges Szavazólapokon a tisztségcsoportok végén legyen 
még néhány üres sor, ahova a jelenlevők kézírással még beírhatják a helyszínen 
megszavazott újabb jelöltek nevét. 
Az EOQ MNB tagság által írásban, illetve e-mailen javasolt új tisztségviselők a 
következők: 

• Választmányi tagjelölt: Gyaraky Zoltán 
• Megbízhatóság Szakbizottság (8) társelnök jelöltje: Kis Pál Jenő 
• Egészségügyi és Szociális Szakbizottság (15) társelnök jelöltje: Turcsik László 
• Mezőgazdasági Szakbizottság (19) társelnök jelöltje: Dr. Gyuricza Csaba 
• Minőségügyi Tanácsadási Szakbizottság (21) társelnök jelöltje: Szmodics Ilona 

11/2012 (V.25.) VEH sz. határozat: 
Mivel az Egészségügyi és Szociális Szakbizottságnál a szociális terület nincs kellőképpen 
képviselve, a jelenlevők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozatot hoztak 
arról, hogy e Szakbizottság esetében kivételesen 4 társelnök-jelölt legyen a Szavazólapon. 
Ugyanakkor megerősítik a Vezetőség korábbi határozatát, hogy egy-egy szakbizottságon belül 
továbbra is maximum 3 társelnököt lehet megválasztani. 
A Gépjármű Szakbizottság (1) esetében a szakbizottsági elnök a tisztségviselő-jelöltek 
nevét a 2012. május 21-i határidő után küldte meg elektronikusan, ezért azok nem 
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kerülhetnek fel a Szavazólapra és megválasztásukra a Közgyűlésen nem kerül sor. E 
Szakbizottság tisztségviselőinek megválasztását – az Alapszabályban előírt módon és a 
kialakult szakbizottsági választási gyakorlat szerint – a következő szakbizottsági ülésen 
kell lebonyolítani. 
Az Építésügyi Szakbizottság tisztségviselőit az előbbihez hasonló módon a következő 
szakbizottsági ülésen kell megválasztani, mivel jelenleg hivatalosan bejelentett 
szakbizottsági elnök- és titkárjelölt e Szakbizottságban nincs. 
13/2012 (V.25.) VEH sz. határozat:  
A jelenlevők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy – a 
tisztségviselő-jelöltek hiánya ellenére – ne szűnjön meg az Építőipari Szakbizottság, de ne 
vigyük be választásra a Közgyűlés elé.  
14/2012 (V.25.) VEH sz. határozat:  
A Minőségügyi Tanácsadási Szakbizottság, mint a 21. Szakbizottság jelöltjei a 
tisztújító Közgyűlésen kerülnek megválasztásra. 
Takács János a Szavazólapokra vonatkozóan a következő kompromisszumos javaslatot 
tette: túljelentkezés (48 fő) csak a Választmánynál van, ezért a választmányi tagjelöltek 
névsora egy külön lapon szerepeljen azzal, hogy ebben az esetben maximum 40 főt lehet 
megszavazni (ha több jelölt marad „állva”, akkor érvénytelen a szavazás). 
14/2012 (V.25.) VEH sz. határozat:  
A jelenlevők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozatot hoztak egy ilyen 
Szavazólap elkészítéséről és a szavazás ilyen értelmű lebonyolításáról. 
A szavazás technikai lebonyolításának menete az elfogadott határozatoknak megfelelően 
a következő: 
A Közgyűlés résztvevői már a regisztrációnál megkapják az „EOQ MNB Szavazólapot”, 
így lesz idejük annak áttanulmányozására. Akit a helyszínen javasolnak, annak a 
jelöltség elfogadását egyértelműen kifejezésre kell juttatni. 
A Szavazólap 3 részből áll: általános, választmányi és szakbizottsági jelölőlapból. 
Mindegyik lap tetején rövid tájékoztatás lesz olvasható a kitöltés módjáról és 
érvényességéről.  
Az „EOQ MNB 40 éves” Jubileumi Emléklap kitüntetésre a 25 jelölt neve ismertetésre 
került. Közülük kiemelkedik Bányainé Dr. Sándor Julianna, akinek tagsága „egyidős” az 
EOQ Magyar Nemzeti Bizottsággal, azaz 40 éve tagja a szervezetnek. Bár ennél jóval 
több kitüntetett már devalválná az Emléklap értékét, kivételesen 2012. május 29-ig még 
tehető személyre szóló javaslat. 

2. Az EOQ MNB jubileumi rendezvényének előkészületei 
Dr. Molnár Pál röviden áttekintette a Nemzeti Minőségügyi Konferencia programját. 
Eddig 185-en jelentkeztek, közülük mintegy 60 tiszteletbeli résztvevő. Jubileumi 
főszponzor az Electrolux Lehel Kft. 
Dr. Sütő Kálmán vállalta egy rövid indító ünnepi köszöntő megtartását. 
Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium Államtitkára még mindig nem 
igazolta vissza a „Magyarország gazdaságfejlesztési stratégiája a minőség 
szempontjából” című előadása megtartását. Takács János vállalta, hogy május 29-én ez 
ügyben még egyszer felhívja telefonon. 
Dr. Szócska Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztérium Államtitkára május 29-én ad 
végleges választ, hogy megtartja-e személyesen „Az egészségügy átalakításának 
minőségi vonzatai és pozitívumai” című előadását, vagy küld maga helyett mást. 
Egyelőre marad a programban. Szükség esetén helyette Mikó György számol be a 
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Budapesti Minőségügyi Világkongresszuson nagysikerű egészségügyi szeminárium 
programjáról. 
Vass Sándor jelentette, hogy a sajtótájékoztató (Hotel Gellért, Kávészalon, 2012. május 
29., 11:00 óra) ügyében – főszerkesztői szinten – minden országos jelentőségű 
sajtóorgánummal (Népszabadság, Napi Gazdaság stb.) felvette a kapcsolatot. Mindenütt 
érdeklődést tapasztalt, de garancia nincs rá, hogy a meghívottak meg is jelennek a 
sajtótájékoztatón. 
Dr. Sütő Kálmán megjegyezte: ha a meghívók a Parlament Sajtóosztályán keresztül 
mentek volna ki, akkor talán nagyobb érdeklődés mutatkozna az újságírók részéről a 
sajtótájékoztató iránt. 
Takács János felajánlotta segítségét a meghívók kiküldéséhez. 
Dr. Sütő Kálmán javasolta, hogy a kormányzat mellett – próbáljuk megszólítani a 
Parlamentet is, hogy a jövőben többet foglalkozzanak a minőségüggyel. 
Dr. Réczei Géza álláspontját hangsúlyozta: „Ez is Európa, az is Európa”. 1956-ban 
majdnem ugyanazok a nemzetek alapították az EU elődjét, mint amelyek az EOQC-t. 
Magyarország most az Európai Unió tagja, ebből következően az EOQ Magyar Nemzeti 
Bizottság a kapcsolódó szervezet. 
Takács János – a „Made in Hungary” mintájára – egy ún. minőségi brandinget javasolt, 
ami fémjelezné a magyar termékeket, hogy minőségüknek megfelelő reálisabb 
árszínvonalat érjenek el a hazai és külföldi piacokon. A kormányzat és az EOQ MNB 
partnersége a minőségfejlesztéshez kedvező feltételeket alakíthatna ki a magyar 
vállalatok támogatása terén a kistermelőktől egészen a legnagyobbakig. 
Dr. Molnár Pál: a Konferencia ajánlásaként tegyünk kezdeményezést a minőségügy 
jelentőségének elismerése érdekében, például egy nyilatkozat formájában. 

3. Egyebek 
Nagy elismerés Magyarország számára, hogy a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia 
(IAQ) – CEO kategóriában – felvette tagjai sorába Takács Jánost, az ELECTROLUX 
Lehel Kft. vezérigazgatóját és Lepsényi Istvánt, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 
vezérigazgatóját. Takács János, az EOQ MNB már feltehetően megválasztott 
alelnökeként vesz részt az EOQ 56. Kongresszusán Frankfurtban, ahol az IAQ ülésén 
2012. június 16-án, szombaton tartja székfoglaló beszédét. Az IAQ nemzetközi 
elismertsége jelenleg magas szintet ér el, és az ENSZ Tanácsadó Testületeként kíván a 
jövőben működni. Ebben a nagy presztízsű szervezetben a három magyar IAQ tag szinte 
egész Közép-Kelet-Európát képviseli. 
Dr. Molnár Pált az foglalkoztatja: hogyan lehetne elérni a CEO tagok legalább évenkénti 
találkozóját valamelyik hivatalos IAQ rendezvény keretein belül. Kedvező hatású lenne 
a CEO tagokat vagy az európai IAQ tagokat meghívni Magyarországra egy minőségügyi 
rendezvény keretében. 
Budapest, 2012. május 29. 

 

 
Készítette: Várkonyi Gábor  Jóváhagyta:  Dr. Molnár Pál 
 ügyvezető titkár elnök 


