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JEGYZŐKÖNYV 
az EOQ MNB Vezetőségének üléséről 

Időpont: 2013. szeptember 10., kedd, 17:10 − 19:30 
Helyszín: EOQ MNB Oktatóterem, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/a 
Jelen voltak: Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Pallóné Dr. 

Kisérdi Imola, Szegedi Erzsébet, Várkonyi Gábor, Vass Sándor 
Kimentve: Takács János 

Az ülés elején Dr. Molnár Pál elnök röviden megemlékezett Erődi Erzsébetnek, az EOQ MNB 
Metrológiai Szakbizottság volt társelnökének, a Választmány tagjának elhunytáról. 
Paul Borawski, az Amerikai Minőségügyi Szervezet (ASQ) ügyvezető és stratégiai igazgatója, 
akivel kiváló szakmai és személyes kapcsolatot ápolunk, valamint több nem hivatalos 
egyezményt kötöttünk (pl. cikkek átvétele és lefordítása a Quality Progress-ből) telefonon 
jelezte, majd levélben is bejelentette, hogy 2014. május 31-én nyugdíjba vonul. 

1. Beszámoló a Tallinnban megtartott rendezvényekről  
Az 57. EOQ Kongresszust – a kapcsolódó rendezvényekkel együtt – 2013. június 17-20. között 
tartották Tallinnban (Észtország). Most először rendeztek Kongresszust Balti államban annak 
tiszteletére, hogy az Észt Minőségügyi Szervezet ebben az évben 20 éves. Az utóbbi időben 
nagy fejlődés tapasztalható Észtországban, így egy céget elektronikusan mindössze 18 perc alatt 
jegyeznek be! Szabványt fogadtak el az életminőség mérésére is. A minőségtörvény 3. 
módosításával annak hatályát kiterjesztették a szolgáltatások területére is. A Kongresszuson 
összesen 260 résztvevő jelent meg 46 országból, amelyen minden kontinens képviseltette magát. 
A következő EOQ Kongresszust Gothenburgban (Svédország) tartják. 
Az EOQ Közgyűlésén 21 tagország képviseltette magát; 11 tagszervezet – köztük fontos 
országok minőségügyi szervezete – kimentést kért. Napirend előtt megemlékeztek arról, hogy 
1985-87 között Sütő Kálmán személyében magyar elnöke volt az Európai Minőségügyi 
Szervezetnek. Ő volt az EOQ első elnöke, aki nem nyugat-európai országot képviselt. 
Az EOQ pénzügyi helyzete kiemelkedően jó, több mint 1 millió € összeget kötött le 
bankszámláján. Többen felvetették, hogy az éves tagsági díj túlságosan magas (Magyarország 
pl. 7000€-t fizet), ami pl. az ázsiai minőségügyi társszervezetben egységesen 1000 USD. 
Az elnökök ülésén érdekes előadás hangzott el többek között a „Megfelelőség tanúsítása a 
vámunióban” címmel. A vámuniót a szovjet utódállamok hozták létre, bizonyos szempontból 
versenyezve az Európai Unióval. 
Az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA) – angol nyomásra – nem fogadta el az Európai 
Minőségügyi Szervezet szakember-tanúsítási programját. A Nemzetközi Akkreditálási Fórum 
(IAF) nem foglalkozik személyzettanúsítással. Ezekből következően nemzeti szinten a NAT-nál 
kell akkreditáltatniuk magukat a PRU szervezeteknek. Az EOQ harmonizált tanúsítási 
rendszerében való részvétel és az oklevelek költsége jelentősen emelkedett. 
Jelenleg több nemzetközi EOQ projekt fut, ezek közül – a skandináv és balti országok mellett – 
a Cseh Köztársaság és Magyarország a Finn Minőség Innováció Projektben való részvételre 
kapott felkérést. A pályázat beadásának határideje: 2013. szeptember 30. 
Német projekt javaslat: „A minőségügyi vezető jövőbeli helye és szerepe”. Ebben az EOQ MNB 
is részt fog venni, mert 2016-ban (amikor az EOQ 60 éves lesz) ez lesz a vezértéma. 
A következő Közgyűlés helye és időpontja: Isztanbul, 2013. november. 
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A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) 2015-ben – tavasszal vagy ősszel – Budapesten 
vagy Shanghai-ban tartja első világ-szimpóziumát. A megrendezés esetleges elnyeréséhez 
kormányzati támogatást kell szereznünk. 

2. Következtetések és intézkedések előkészítése a „brainstorming” alapján 
Több felvetett téma közül szervezetünk megnevezése került alapos megvitatásra, melynek 
alapján a következő határozat született: 

5/2013 (IX.10.) VEH sz. határozat: 
A Vezetőség egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az EOQ MNB új 
kiegészítő címét: „Minőségfejlesztési Centrum”. A Szervezet hivatalosan ezt az alcímet nem 
használja, de tartalommal megtöltve kommunikálja a tagság felé. 

Dr. Molnár Pál közös tanfolyamok megtartása tekintetében egyeztetett Dr. Németh Balázzsal, a 
KVALIKON ügyvezető igazgatójával. Az alábbi 5 közös tanfolyamban állapodtak meg: 

1. EOQ MNB és KVALIKON Belső auditor tanfolyam 
2. EOQ MNB és KVALIKON Hat Szigma Zöldöves tanfolyam 
3. KVALIKON és EOQ MNB Projektmenedzser tanfolyam 
4. KVALIKON és EOQ MNB Folyamatmenedzser tanfolyam 
5. KVALIKON és EOQ MNB Lean menedzser tanfolyam 

Az elsőként feltüntetett szervezet fog majd számlázni a bejelentkezett résztvevőknek. Mind az 5 
tanfolyam sikeresen vizsgázó résztvevői számra külön kérésre az EOQ MNB tanúsítványt ad ki. 

3. Az EOQ MNB 2. félévi főbb feladatai 
A pénzügyi stabilitásunkat a nehéz körülmények között is meg kell őriznünk, ezért a 2 millió 
forint EOQ tagsági díjunkat még nem fizettük be. Az erre vonatkozó elnyert pályázatra 
vonatkozó szerződést az NFÜ még nem írta alá. 
Több más elnyert pályázatunk sikeres megvalósítása és az elnyert összegek beérkezése fontos 
feltétele az EOQ MNB működőképességének fenntartásához. 
Nagy veszélyben van a Minőség és Megbízhatóság nyomtatott formában való kiadása. A 
folyóirat kiadásával összefüggő veszteségünk meghaladja a 6 millió forintot. Az igazi nagy 
folyóiratok nyomtatásban is megjelennek! Mindkét formára szükség van, de nem biztos, hogy az 
EOQ MNB ezt jövőre is fenn tudja tartani. Nem igazán elfogadható megoldás lenne, ha csak 
elektronikusan kerülne kiadásra a szakfolyóirat (esetleg más szervezettel együttműködésben). 

4. A szakbizottsági tisztségviselők ülésének előkészítése 
A Vezetőség tagjai lehetőleg vegyenek részt a 2013. szeptember 17-én sorra kerülő ülésen, 
melynek a meghívóval kiküldött programpontjaihoz egységes álláspont került kialakításra. 

5. Egyebek 
Napirendre került még a 35 EOQ MNB tanfolyam témaköre, melyek a következő kategóriába 
sorolhatók: 
− működő, 
− elfogadott, de nem működő, 
− továbbfejlesztendő, 
− együttműködésben felépítendő, új. 
A témakör alapos megtárgyalását és racionalizálását még folytatni kell, de egyes területeken 
csak a vizsgáztatás lehetőségét kell megteremteni (pl. „Minőségügyi tanácsadó”). 
Budapest, 2013. szeptember 19. 
 
Készítette: Várkonyi Gábor  Jóváhagyta:  Dr. Molnár Pál 
 vezetőségi tag elnök 


