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Az EOQ MNB valamennyi tagja részére!
Kedves Tagtárs!
Remélve, hogy működik az elektronikus postázás, egyre többen kapják meg e-mail
címükre e levelem, amelyben kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres
Újesztendőt kívánok mindenkinek jó erőben és egészségben . Fel vagyunk
azonban arra is készülve, hogy mindazoknak, akik nem rendelkeznek e-mail
címmel, még postán küldjük el jókívánságainkat.
A 2005. évet a választások utáni stabilizálódás évének szántuk, ami azonban igen
sok változást hozott. Az EOQ MNB igyekezett kihasználni a kedvező változásokat:
több igen sikeres szakirányú tanfolyamot rendezett (néhányat magyar származású
külföldi szakértő közreműködésével), melyek közül - a nagy érdeklődésre való
tekintettel - nem keveset meg kellett ismételni. Egyéb rendezvényeink,
konferenciáink, de a szakbizottsági összejöveteleink is komoly érdeklődés mellett
zajlottak le. A főszerkesztő szomorú évközepi halála ellenére a „Minőség és
Megbízhatóság” szakfolyóiratunkat a második félévben is sikerült időben
megjelentetni. A 2004-ben kezdődő megtorpanás a minőségfejlesztés területén
2005-ben még folytatódott, de minden remény meg van arra, hogy belátható időn
belül a fellendülés új feltételek mellett folytatódik.
Mivel az EOQ MNB pénzügyi helyzete stabil, ezért több év után csak az egyéni
tagsági díjat emeljük – a Választmány 2005. december 15-én hozott határozata
alapján – 3000,- Ft-ról évi 4000,- Ft-ra, ami mögött közel 6000,- Ft önköltségen
számított értékű szolgáltatás húzódik. Külön jövedelem nélküli nyugdíjasaink
írásban – minden formai előírást mellőzve – tagdíjmentességet kérhetnek.
Már megkezdődött az EOQ MNB 2006. évi munkaprogramjának előkészítése mind
a Központi Titkárság, mind a Szakbizottságok szintjén. Ehhez várunk javaslatokat
és a legkülönbözőbb igények, elvárások hozzánk való eljuttatását. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy lehetőleg az egész ország lépjen egy nagyot
előre tovább a minőség területén, mert ma még inkább meg vagyunk győződve
arról, hogy az ország versenyképessége és az emberek életminősége döntő
mértékben a termékek és szolgáltatások minőségétől függ.
Budapest, 2005. december 15.
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