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Ajánlások egyesületi tagok csatlakozására az EOQ MNB 
Szakbizottságok tevékenységének rövid ismertetése alapján 

Szakbizottságokhoz való csatlakozás legegyszerűbb módja a: https://eoq.hu/adatlap.htm 
webcímen található adatváltozás bejelentő kitöltése és küldése. A szakbizottsági csatlakozás 
feltétele a tagság az EOQ MNB Közhasznú Egyesületben.  
A szakbizottságok korábbi rendezvényinek ismertetői: https://eoq.hu/beszamolok/  

1. Gépjármű Szakbizottság 
A Szakbizottság éves rendszerességgel tart Autóipari Minőségügyi Konferenciákat, ahol az 
autógyárak, beszállítók, és autóipari auditorok ismertetik a legfontosabb és legújabb autóipari 
minőségügyi követelményeket. Ezen túlmenően online konferenciák – bemutatók is 
megrendezésre kerülnek, ahol az Ipar 4.0 jegyében a minőségügyben és a gyártásban 
alkalmazható szoftverek bemutatására kerül sor.  

A Szakbizottság tovább kívánja erősíteni az OEM-nél és a TIR1–TIR2 beszállítóknál kihelyezett 
formában megtartásra kerülő rendezvényeket, melyek a korszerű autóipari minőségtechnikák 
gyakorlati elsajátítását segíti elő, beszállítói bemutatók megtartásával. A rendezvények a jól bevált 
gyakorlatnak megfelelően egynaposak, ahol délelőttönként a kihelyezett ülésnek helyt adó 
autóipari OEM/beszállító bemutatkozására és a beszállítónál alkalmazott példaértékű 
termelékenység- és hatékonyságnövelő módszerek, minőségtechnikák, környezetirányítással és 
munkabiztonsággal kapcsolatos alkalmazások kerülnek ismertetésre. A program délutáni részében 
a gyárlátogatás során a délelőtt megismert és elméletben taglalt módszerek gyakorlati bemutatása 
történik. 

2. Gyógyszeripari Szakbizottság 

A nagy múltú és a kezdetektől aktív Gyógyszeripari Szakbizottság célja segítséget nyújtani a 
szigorúan, sok oldalról szabályozott, ugyanakkor folyamatosan és dinamikusan fejlődő 
gyógyszeripari minőségirányítás mindenkor aktuális kérdéseiben, feladataiban és kihívásaiban 
történő eligazodáshoz. Szakmai rendezvényeinken elismert, nagy tapasztalattal rendelkező 
előadók felkérésével változatos témák kerülnek napirendre, melyek kiválasztásához rendszeresen 
kikérjük tagjaink véleményét. Ezeken lehetőség nyílik jó gyakorlatok megismerésére és a 
legkülönbözőbb problémák interaktív megbeszélésére egyaránt. Rendezvényeinkről tagjaink első 
kézből értesülhetnek és általában térítésmentesen, illetve kedvezményesen vehetnek részt 
azokon. Szakbizottságunk számít tehát minden olyan érdeklődő egyesületi tagtársunk belépésére 
a Szakbizottságba, aki a lehető leghamarabb szeretne ismeretet szerezni a gyógyszeripari 
minőségbiztosítás aktuális trendjeiről, kérdéseiről, aktívan részt venne építő szakmai vitában és 
szeretne hatást gyakorolni arra, hogy mely kérdések válnak olyan témává, amelyek köré a 
rendezvényeinket szervezzük. 

3. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakbizottság 
Szakbizottságunk jelenleg a harmadik legnagyobb taglétszámmal rendelkezik az EOQ MNB-ben. 
Az utóbbi időszakban az EOQ MNB-be belépett tagtársunknak, továbbá a jövőben belépőknek 
ajánljuk a csatlakozást Szakbizottságunkba, mivel 
- az Agrárminisztériummal kialakított stratégiai együttműködésünk lehetőséget ad az ágazat 

fontos változásainak gyors közvetítésére a szakbizottsági tagok felé; 
- évtizedek óta sikeresen szervezzük a „Minőségmenedzsment az élelmiszergazdaságban” 

témájú őszi konferenciát a szakterület aktuális minőségügyi témáiról Szegeden; 
- hosszú évek óta igen sikeres „Hagyományos Élelmiszer Munkacsoport”-ot működtetünk. 
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Tervezzük a több Szakbizottság által működtetett „Pódiumbeszélgetések a minőségről” mintájára, 
ugyancsak időkímélés miatt elsősorban internetes fórumok megszervezését különböző aktuális 
szakmai kérdésekben. Ehhez várjuk a szakbizottsági tagok elvárásai, javaslatait is. 

A következő években az élelmiszeripar stratégiai jelentősége anyagi erőforrásokkal is járóan egyre 
nagyobb lesz, amivel kapcsolatosan biztosítjuk a megfelelő informáltságot és az alapos 
felkészülést. 

4. Építésügyi Szakbizottság 
A jelentős tradíciókkal rendelkező Szakbizottságunk jelenleg az újjászerveződés fázisában van; az 
ebben való aktív közreműködésre hívjuk jelenlegi és jövőbeli szakbizottsági tagjainkat. A tervezett 
SWOT analízis lebonyolítása, majd ennek kiértékelése alapján a szakbizottsági munka 
újraélesztése jelenlegi programunk prioritása. Gondosan kiválasztott szakterületi témákkal addig is 
részt veszünk a „Pódiumbeszélgetések a minőségről” témájú rendezvénysorozatban. 

5. Minőségrendszerek Szakbizottság 
A Szakbizottság célja: segítsen lépést tartani a minőségirányítási rendszerek és filozófiák 
fejlődésének gyors ütemével oly módon, hogy az elsajátított elméleti tudást a gyakorlati életben 
képesek legyenek a szakemberek alkalmazni és az alkalmazás során felmerülő problémákat, 
egyszerűen és szakszerűen könnyebben megoldani. Nincs a minőségügynek önmagában megállni 
képes elmélete, minden részletét a használhatóság, a rövid vagy hosszabb távon mutatkozó 
eredmény, pl. pénzügyi haszon, piacszerzés, igénykielégítés, vevői elégedettség stb. minősíti. A 
Szakbizottság aktív szervezője és témaadója a „Pódiumbeszélgetések a minőségről” témájú 
rendezvénysorozatnak. Második legnagyobb létszámú Szakbizottságként tagjaink közé várjuk – 
mások mellett az „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” tanúsítvánnyal rendelkezőket is. 
E Szakbizottság feladatköréhez tartozik az EFQM Modellen alapuló önértékelés és a Nemzeti 
Kiválóság Díj megpályázásának ismertetése és népszerűsítése, amihez Mikó György, az EOQ 
MNB alelnöke ad szakmai támogatást. 

6. Közigazgatási és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság 
A Közigazgatási és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság az on-line események előkészítése és 
szervezése mellett kiemelt figyelmet fordít a közigazgatás működését érintő folyamatos 
változásokra. Ennek keretében fontosnak tartjuk a szervezeti módosulások minőségügyi 
aspektusainak komplex tanulmányozását. E folyamatban hangsúlyos kérdésként foglalkozunk a 
közjó és a közbizalom változó és átalakuló intézményeivel. A közjó tárgykörében külön 
webináriumot is életre hívtunk, amely mintegy 360 fokban körbe járta az ehhez kapcsolódó aktuális 
kihívásokat és megoldásra váró kérdéseket. E folyamatot a jövőben is folytatni kívánjuk: szakértői 
eszmecserék, valamint a gyakorlatban jól működő modellek, jó gyakorlatok megismerésével, illetve 
azok minél szélesebb körben történő népszerűsítésével. Az előttünk álló időszakban a 
fogyasztóvédelmi kérdéseket is jobban a fókuszba kívánjuk állítani, amelyeknek a 
közszolgáltatások biztosítása és igénybevétele során egyre nagyobb és fokozottabban 
felértékelődő lesz a jelentősége. A Szakbizottság aktív szervezője és témaadója a 
„Pódiumbeszélgetések a minőségről” témájú rendezvénysorozatnak. 

7. Oktatási és Terminológiai Szakbizottság 
A Szakbizottság a webináriumi rendezvények mellett fontos feladatának tekinti azt, hogy az új 
ismeretek megszerzése, azok átadása és EOQ MNB-n belüli áramoltatása a korábbiaknál 
rendszeresebbé és fenntarthatóvá váljanak. Ennek érdekében több alkalommal kezdeményeztünk 
informális alkotó eszmecserét és szakértői egyeztetéseket. Arra törekedtünk, hogy a tudomány 
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képviselői mellett az újat teremtő gyakorlat is alkotóan és aktívan megjelenjen a közös 
vélemények, valamint álláspontok felelős kialakításában. A közeli jövőben azt tervezzük, hogy az 
EOQ MNB egyesületi tagsággal rendelkező, de a Szakbizottságot még nem választott új tagokat 
csatlakozásra kérjük. Legnagyobb létszámú Szakbizottságként tagjaink közé várjuk – mások 
mellett az EOQ MNB szakember-tanúsítvánnyal rendelkezőket. Minden törekvésünk arra irányul, 
hogy minél többen megismerjék tevékenységünket, amely alapján egyéni vagy jogi tagként 
Szakbizottságunkat, s az abba történő belépést válasszák. A Szakbizottság aktív szervezője és 
témaadója a „Pódiumbeszélgetések a minőségről” témájú rendezvénysorozatnak. 

8. Metrológia és Megbízhatósági Szakbizottság 
A Metrológia és Megbízhatósági Szakbizottság célja, hogy a mérésekkel, megbízhatósággal 
kapcsolatos fogalmak naprakészen tartása megvalósuljon az ipari és laboratóriumi gyakorlatban. A 
metrológia területén kiemelt fontosságúnak tartjuk a hazai akkreditált laborok számára olyan 
rendezvények, előadások szervezését, amellyel a nemzetközi egyesületek (BIPM, EA, ILAC stb.) 
útmutatásait tudjuk bemutatni, és így azokkal az érdeklődők részletesen megismerkedhetnek. A 
Szakbizottság további feladatának tekinti, hogy a hatósági (BFKH), az akkreditált (NAH) 
mérésekkel foglalkozó szakemberek és az iparban dolgozó metrológusok közötti együttműködést 
elősegítse. 

9. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság 
A Szakbizottság a környezetvédelem és a fenntarthatóság hazai és nemzetközi feladatainak 
megoldására gyűjt tapasztalatokat és dolgoz ki javaslatokat, közreműködik azok 
megvalósításában. Jelszava: ”Gondolkozz globálisan és cselekedj lokálisan!”   A Szakbizottság 
tagjai meghívást kapnak a Vezetőség tagjai és a meghívott előadók által tartott szakmai 
ismertetőkre, pódium-beszélgetésekre. Ezek témája elsősorban műszaki és gazdaságtudományi 
kutatás-fejlesztésre (például a körkörös gazdálkodásra) fókuszálnak, míg a fenntarthatóság 
keretében társadalom-tudományi szempontok is előtérbe kerülhetnek. 

10. Hat Szigma, Lean és Statisztikai Módszerek Szakbizottság 
A Szakbizottság 2002-ben alakult Hat Szigma névvel, de tevékenysége és elnevezése 
fokozatosan bővült: a Hat Szigma Szakbizottságból 21 év alatt Hat Szigma, Lean és Statisztikai 
Szakbizottság lett. Ez egyben jelzi a Szakbizottság tevékenységének fejlődését is. A Szakbizottság 
fokozatosan azokat a szakembereket tudja soraiban, akik a folyamatok hatékonyságának 
növelésével foglalkoznak, ebbe bevonva az egyszerű minőségügyi eszközöket és a keményebb 
eljárásokat is (pl. Lean Hat Szigma). A Szakbizottság célja, hogy a Hat Szigma és a Lean 
minőségirányzatot, valamint a statisztikai módszereket népszerűsítse hazánkban, lehetőséget 
adva a hazai eredmények bemutatására és a tapasztalatok átadására. A Szakbizottság általában 
félévenként rendez előadásokat on-line módon, így teszi lehetővé az ország minden sarkából az 
érdeklődők részvételét. Az előadásokat neves szakemberek tartják, bemutatva a korszerű 
minőségfejlesztési eszközöket és módszereket, ugyanakkor lehetőséget adnak a 
tapasztalatcserére is azok alkalmazásáról. 

A Szakbizottság szervezésében az eddigiek során tartott előadások anyagai megtalálhatók a 
következő webcímen: http://www.lkq.hu/szigma/bizott2.html 

11. Informatikai Szakbizottság 
Az Informatikai Szakbizottság évtizedek óta számos tudományos-szakmai rendezvény 
megszervezésével támogatja az informatika, az informatikán belüli és az informatikai 
eredményektől függő további területek fejlesztését. A hazai egyetemekkel és különböző méretű 
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vállalatokkal kialakított együttműködés lehetőséget teremt az informatika legújabb 
kutatási/szakmai/piaci eredményeinek tudományos, üzleti és oktatási szemléletű közvetítésére a 
szakbizottsági tagság felé, hogy a hasonló orientáltságú tagok célzottan működhessenek együtt, 
alkothassanak az EOQ MNB keretén belül, ugyanakkor azon kívül is munkacsoportokat ezáltal 
lehetőséget teremtve a pályázatokhoz és való projektekhez csatlakozásra. A Szakbizottság 
rendszeresen szervez a fenti témákban szakmai eseményeket, tudományos rendezvényeket és 
közreműködik publikációs anyagok kiadásában, megjelentetésében. Ezáltal lehetőséget teremt az 
informatikához, info- és médiakommunikációhoz kapcsolódó gazdaságban, szabályozásban, 
marketingben és menedzsmentben tevékenykedő emberek találkozására, megismerkedésére, 
valamint egymás kutatásainak és projektjeinek megismerésére. Ez a Szakbizottság – más hasonló 
tevékenységet folytató szervezetekkel – évente összességében igen nagyszámú rendezvényt tart, 
amelyekről elsősorban a szakbizottsági tagok értesülnek nagy biztonsággal és időben. 

12. Egészségügyi és Szociális Szakbizottság 
A Szakbizottság feladata az egészségügyi és a szociális ellátás minőségi kérdéseinek 
egyeztetése, olyan minőségszemlélet és kultúra kialakítása, ami maximalizálja az 
egészségnyereséget, miközben csökkenti mind a betegségből, mind az ellátásból származó 
kockázatokat. Ennek értelmében jelenleg a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkárságával 
vagyunk kapcsolatban és igyekszünk érvényesíteni a minőségügyi szempontokat. Tekintettel 
minderre, közös feladatunk, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni az egészségügyi és 
szociális ellátás minőségének jelenlegi problémájának feltárásába és azok fejlesztésébe. Minden 
érdeklődőt arra biztatunk, hogy belépve az EOQ MNB Egyesületbe, jelentkezzenek az EOQ MNB 
Egészségügyi és Szociális Szakbizottságába, hiszen a minőség az egészségügyi ellátás lényegi 
és nélkülözhetetlen összetevője, továbbá a mennyiségi és költségmutatók mellett minden 
egészségügyi ellátó tevékenység kiemelten fontos jellemzője. A betegellátás jó minősége minden 
betegnek és közösségnek joga, ezért valamennyi tagállam kiemelt feladatává vált, különös 
tekintettel a korlátozott erőforrások és a közismert költségvetési határokra. 

A figyelemmel kísért témák jelentősége miatt az egészségügy gyakran szerepel a 
„Pódiumbeszélgetések a minőségről” témájú rendezvénysorozaton, amelyekről az EOQ MNB 
Egyesület e Szakbizottságába bejelentkezett tagjai értesülnek a legbiztosabban és időben. 

Több Szakbizottság közös rendezésében tartjuk a  
„Pódiumbeszélgetések a Minőségről” rendezvénysorozatot 

Dr. Dudás Ferenc, a Közigazgatási és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság elnökének vezetésével a 
Minőségrendszerek és az Oktatási és Terminológiai Szakbizottsággal, valamint a választott 
témától függően más Szakbizottságokkal is együttműködve alakult ki a „Pódiumbeszélgetések a 
Minőségről” rendezvénysorozat. A különböző szakterületek kiváló szakelőadóinak 
közreműködésével megtartott –  az új ismeretek megszerzésének és megvitatásának lehetőségét 
megvalósító – rendezvények nagyon sikeresek és jelentős számú résztvevőt vonzanak. 
Ugyanakkor szakbizottsági tagként nagyobb a lehetőség a témaválasztásra hatást gyakorolni, 
illetve a javasolt témában személyesen előadást is tartani. 

Az eddigi pódiumbeszélgetéseket jól mutatják be az azokról készített hírleveleink: 
https://eoq.hu/podium-hirlevelek/. 


