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

Az EOQ MNB 2017-be ünnepelte megalapításának 45. évfordulóját. A jubileumi 
rendezvényen, 2017. május 25-én a 2 meghívott előadót és a visszatekintő beszámolót 
követően az EOQ MNB Egyesület tisztségviselőinek mintegy fele (45) vehetett át a 
támogató tagsági díjat fizető jogi tagok képviselői mellett „45 éves Jubileumi Emléklapot”. 
Kellemes meglepetésként a jubileumi ülésen részt vett az EOQ MNB Egyesület legelső 
külföldi tiszteletbeli tagja, Prof. Dr. Hans-Dieter Seghezzi feleségével, aki, miután ő is 
megkapta a „45 éves Jubileumi Emléklapot”, gratulált és meleg szavakkal köszöntötte a 
résztvevőket. Ezáltal és az EOQ elnöke és főigazgatója felolvasott levelében foglaltakkal 
nemzetközi elismerést is kapott a minőség és fenntarthatóság terén az egész társadalom 
számára végzett hazai tevékenységünk. 
Nemzetközi szinten a 2015-ben Budapesten nagy szakmai sikerrel lebonyolított Nemzetközi 
Minőségügyi Akadémia (IAQ) I. Minőségügyi Világfórumát követően az EOQ MNB 
Egyesület társrendezője volt a 61. EOQ Kongresszusnak és IAQ sikeres II. Minőségügyi 
Világfórumának is, amelyekre 2017. október 11-13. között a szlovéniai Bledben került sor. 
A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia 2017. október 14-én szintén Bledben tartott 
Közgyűlésén Kovács József, a Herendi Porcelánmanufaktúra korábbi vezérigazgatója a 
minőségkultúra fejlesztése terén végzett munkásságáért „Marcos Bertin Érdemérem” 
kitüntetésben részesült, amely az IAQ legmagasabb elismerése. 
Reméljük, hogy ebben az évben ismét eredményes lesz az EOQ MNB Egyesület által 
előkészített magyar részvétel a finn társszervezet által működtetett nemzetközi „Minőség-
Innováció’ 2017” pályázatban, amelyre 7 nemzeti díjnyertesünk pályázata már befogadást 
nyert. A 2018. február elején a spanyolországi Bilbaóban megtartásra kerülő nemzetközi 
eredményhirdetést nagy érdeklődéssel várjuk. 
Az EOQ MNB Egyesület Alapszabályában foglalt közhasznú tevékenysége körében adja 
ki a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratot, amellyel a térítésmentesség 
megszüntetésével egyidejűleg többletszolgáltatást tettünk lehetővé. Ezáltal az aktuális és 
korábbi füzetek (2006-ig visszamenőleg) – megrendelés esetén – online elérhetővé válnak, 
és megvalósul a korábbi cikkek témacsoportok szerinti keresésének lehetősége is. 

A minőség iránti elkötelezettség jegyében ebben az 
évben is minden tisztelt tagunknak, oklevelesünknek, 
támogatónknak és partnerünknek az EOQ MNB 
Elnöksége nevében áldott karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag, eredményes, boldog Újesztendőt 
kívánok jó erőben és egészségben családjukkal együtt. 
Budapest, 2017. december 14. 
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