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Karácsonyi és Újévi Üdvözlet 
az EOQ MNB minden tagja, oklevelese, támogatója és partnere részére 

A most végéhez közeledő év sem volt könnyebb a korábbiaknál. A továbbra is elhúzódó 
nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság nem sok pozitívumot ígér a következő évre sem. 
Különösen fájdalmas, hogy a minőségügy – néhány országot kivéve – nem vált a kormányok és 
a regionális szervezetek kiemelt programjává, aminek az 1990-es évek végén bíztató jelei 
voltak. Ennek következtében még nagyobb feladatokat kell felvállalni a minőségorientáltan 
gondolkodó szervezeteknek, hogy a társadalom elismerje erőfeszítéseiket. 

Az elmúlt évben méltó módon ünnepeltük meg az EOQ MNB megalapításának 40. jubileumát. 
A jubileumi rendezvénysorozaton belül egy igen sikeres Nemzeti Minőségügyi Konferenciát 
rendeztünk. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a 
Vidékfejlesztési Minisztérium magas vezetői szinten képviseltette magát. A Költségvetési 
Tanács, az Electrolux és Macher Kft., valamint a Hungerit Zrt. első számú vezetője szintén 
magas színvonalú előadást tartott. Jubileumi köszöntő hangzott el a VOSZ, a Befektetési 
Tanács, az Iparfejlesztési Közalapítvány, a Herendi Porcelánmanufaktúra és az ISO 9000 
Fórum vezető tisztségviselői részéről. Mindez a jelentős számú résztvevők előtt közvetlenül 
bizonyította az EOQ MNB ismertségét és elismertségét. A konferencián elhangzottak alapján 
Minőségpolitikai Nyilatkozatot tettünk közzé és küldtük meg az érdekelt minisztériumoknak is. 

A konferenciát követő jubileumi Közgyűlésen szintén a Gellért Szállóban került sor a 
következő 4 évre vonatkozó tisztújításra. A Közgyűlés résztvevői által megválasztott 
tisztségviselőknek sok munkát kell felvállalni, hogy az EOQ MNB a következő választási 
periódusban is betöltse eddigi szerepét a minőségkultúra terjesztése terén.  

A 2012. év eseményei között még kiemelten megemlítendő a több mint 200 átadott új, illetve 
megújított EOQ MNB tanúsítvány, valamint a Felnőttképzési Akkreditációs Testület (FAT) 
programakkreditációja keretében elfogadott további 3 tanfolyamunk. Mindez hozzájárult ahhoz,  
 hogy az EOQ MNB 2012-ben összességében sikeres évet zárjon, aminek 
 eredményeképpen a tagdíjak 2013-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, 2012. december 12. 
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