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Karácsonyi és Újévi Üdvözlet
az EOQ MNB minden tagja, oklevelese, támogatója és partnere részére
Az EOQ MNB közhasznú társadalmi szervezetet a válság 2012-re érte el, amely áthúzódott a
2013. évre is. Ehhez hozzájárult, hogy a minőség, mint a versenyképesség egyik meghatározó
tényezője továbbra sem kapja meg azt a kiemelt helyet a magyar kormány
gazdaságpolitikájában, amelyben például az ezredforduló idején részesült. Ennek
következtében még nagyobb feladatokat kell felvállalni a minőségorientáltan gondolkodó
szervezeteknek, hogy a társadalom és a piac elismerje a minőség terén tett erőfeszítéseiket.
Ebben az évben a válságból való kilábalás egyik lehetséges útjaként az EOQ MNB
megvásárolta a székhelye melletti épület egyik alkalmasnak látszó és elérhető árú lakását abból
a célból, hogy a jövőben abban tartsa meg egyes rendezvényeit. Ezáltal elsősorban az évek óta
különböző szállodákban megtartásra került továbbképző tanfolyamok új otthonra találtak, mivel
a teljesen rendbe hozott helyiség kiválóan alkalmas a 10-14 fős továbbképző tanfolyamok
lebonyolítására. Ebből éves szinten jelentős megtakarítást remélünk. Más szék- és
asztalberendezéssel itt tarthatjuk meg egészen 30 résztvevőig az éves szinten 60-80
térítésmentes szakbizottsági összejövetelek egy jelentős részét is.

Ebben az évben több új projekt kezdődött, melyek közül külön említést érdemelnek
azok az élelmiszerminőséggel kapcsolatos igen sikeres nagyrendezvények az
élelmiszerjelölés új európai követelményeiről, a gyártmánylapokról, a hagyományos
HÍR védjeggyel előállított élelmiszerek piacra jutásának elősegítéséről (TERRA
MADRE) és az élelmiszeripari minőségmenedzsmentről, amelyeket a Vidékfejlesztési
Minisztérium stratégiai partnereként rendeztünk. Aktív társrendezők voltunk a 20. éves
jubileumát ünneplő ISO 9000 Fórum Nemzeti Konferenciájának és a”Mikulás is
benchmarkol” 7. konferenciájának. Szintén sikeresnek mondható az EOQ MNB
koordinálású magyar részvétel a finn társszervezet által szervezett „MinőségInnováció’ 2013” pályázatban. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az EOQ MNB 2013ban összességében igen sikeres évet zárjon, aminek eredményeképpen az alap-tagsági
díjak 2014-ban ismét változatlanok maradhatnak.
A minőség iránti elkötelezettség jegyében ebben az évben is
minden tisztelt tagunknak, oklevelesünknek, támogatónknak és
partnerünknek az EOQ MNB Vezetősége nevében áldott
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, eredményes, boldog
Újesztendőt kívánok jó erőben és egészségben családjukkal együtt.
Budapest, 2013. december 16.
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