Az EOQ MNB 40 éve
A brüsszeli székhelyű Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) fő törekvése a
minőségközpontú szemlélet, gondolkodásmód és tevékenység széleskörű elterjesztése
a versenyképesség és életminőség folyamatos javítása érdekében. Az kezdettől fogva
EOQ tudatosítani kívánja a társadalom és a gazdaság szereplőiben, hogy a minőség
meghatározó tényező a gazdasági sikerességhez és a versenyképesség növeléséhez
vezető úton. Az EOQ és tagszervezetei segítik a termékek és szolgáltatások minőségi
színvonalának javítását, valamint az európai és nemzeti minőségpolitika formálását.
Közreműködnek a minőségirányítás fejlesztésében, valamint új minőségtechnikák
kialakításban és bevezetésében. Az EOQ tagszervezeteivel együtt különösen aktív a
minőségügyi szakemberek oktatásában, továbbképzésében, a minőségtudatosság
növelésében.
Az 1956-ban alapított, az EOQ elődjének számító Európai Minőségellenőrzési
Szervezet (EOQC) munkájába a magyar minőségügyi szakemberek kezdettől fogva
bekapcsolódtak, és 1972-ben megalakították Magyarországon az EOQC Magyar
Nemzeti Bizottságát, amely az európai szervezet teljes jogú tagjává vált. 1979-ben –
az akkori ún. keleti blokk országai közül első ízben – már a Magyar Nemzeti
Bizottság rendezte meg az EOQC 23. Kongresszusát. 2000-ben szintén Budapesten
került sor a 44. Európai Minőségügyi Kongresszus megrendezésére. 2011-ben pedig
az 55. EOQ Kongresszusa keretében, az EU elnökségünk félévében Budapesten
Minőségügyi Világkongresszusként rendeztünk, ezen 61 országból közel 1000
résztvevő jelent meg. További kiemelkedő nemzetközi eseménynek számított az EOQ
MNB által 2009-ben Budapesten megrendezett XIX. IAMA Élelmiszer- és
Agrárgazdasági Világfórum és Szimpózium rendezvénysorozat „Globális kihívások és
lokális válaszok”címmel, amelyre 50 országból összesen 420 résztvevő érkezett.
Az előzőekből is jól látható, hogy az EOQ MNB alapfeladatának tekinti különböző
hazai és nemzetközi rendezvények: konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok és
kisebb tematikus ülések tartását a minőségügy területén. Az EOQ MNB az elmúlt 40
évben összesen 10 nemzetközi és 84 hazai nagyrendezvényt, valamint több mint 2500
térítésmentes szakbizottsági ülést tartott közel 250 000 hazai és külföldi szakember
részvételével.
Az EOQ MNB jelenleg mintegy 1500 egyéni taggal és közel 300 jogi taggal
rendelkezik. Összesen 21 szakbizottságot működtet a különböző szakágazatokban
(gépjárműipar, gyógyszeripar, mezőgazdaság, élelmiszeripar, egészségügy, oktatás,
közigazgatás stb.) és szakterületeken (pl. statisztikai módszerek, Hat Szigma és Lean,
megbízhatóság, metrológia, minőségügyi rendszerek és minőségügyi tanácsadás).
Közhasznú tevékenységünk fókuszában az európai integráció elősegítése, a
fogyasztóvédelem, a minőségtudomány és innováció tevékenység, valamint különösen
az oktatás, a továbbképzés, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés áll.
Az elmúlt 40 évben összesen 200.000 példányban jelentettünk meg önálló kiadványt,
illetve szakfolyóiratot. A kiadványok közül kiemelendő az évente kiadásra kerülő
Évkönyvünk, Nemzetközi Minőségügyi Értelmező Szótárunk, a „Minőség és
Megbízhatóság” című nemzeti minőségpolitikai és az „Élelmiszervizsgálati
Közlemények” című impact faktoros szakfolyóiratunk.
További információk honlapunkon tekinthetők meg: www.eoq.hu

