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

Az EOQ MNB közhasznú civil szervezet 2014-ben érdemleges sikereket ért el, és ha 
megkapjuk a támogatási összeget az elnyert és több mint egy éve teljesített projektjeinkért, 
akkor helyzete a 2 veszteséges évet követően elindulhat a stabilizáció irányába. Ehhez 
hozzájárultak a saját tulajdonú Képzési Központunkban megrendezett tanfolyamok is, 
miáltal érzékelhetővé vált a költségek csökkenése. 
Ebben az évben is több sikeres rendezvényt szerveztünk, melyek közül külön említést 
érdemel a HUNGARIKUM nagyrendezvény, a hagyományos HÍR védjeggyel előállított 
élelmiszerekkel foglalkozó TERRA MADRE rendezvény, amelyeket a Vidékfejlesztési 
Minisztérium stratégiai partnereként rendeztünk. Nagy jelentőségűnek tekinthető a minőség-
ügyi ISO szabványok 2015 évi főbb változásait ismertető két rendezvény is. Ebben az 
évben is erőteljes volt az EOQ MNB koordinálású magyar részvétel a finn társszervezet 
által szervezett „Minőség-Innováció’ 2014” pályázatban, amelyen 2 magyar szervezet 
nemzetközi díjat nyert el és 7 pályázat kapott „EOQ MNB Elismerő Oklevelet” innovációs 
teljesítményéért. Befejezéséhez közeledik az Osztrák-Magyar-Román Leonardo EU 
projekt. Új továbbképző tanfolyamokat indítottunk önállóan, illetve együttműködve más 
szervezetekkel. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az EOQ MNB 2014-ben összességében 
sikeres évet zárjon, aminek eredményeképpen az alap-tagsági díjak 2015-ben – immár 
több mint egy évtizede – ismét változatlanok maradhatnak. Ennek megvalósulását az emelt 
tagsági díjat fizető, támogató jogi tagjaink teszik lehetővé, amiért külön köszönet jár. 
Reméljük, hogy számuk 2015-ben nem csökken, hanem kissé tovább növekszik. 
Magyarországnak és az EOQ MNB-nek is szóló elismerés, hogy a Nemzetközi 
Minőségügyi Akadémia (IAQ) egyhangúlag elnökévé választotta személyemet a 2015-
2017 választási periódusra. Ehhez kapcsolódik, hogy az IAQ Minőségügyi Világfórumára 
2015. október 26-27-én, Budapesten kerül sor, ami 2015 kiemelkedő eseménye lesz. 
Reméljük, hogy alapító regionális minőségügyi szervezetek – az Amerikai, az Európai és a 
Japán – aktívan fognak hozzájárulni a Világfórum sikeréhez. 

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, 2014. december 16. 
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