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Az EOQ MNB valamennyi tagja, EOQ-oklevelese, partnere, támogatója részére!
Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!
Közeledve a 2006. év végéhez az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan, de most ismét
levélben szeretném köszönteni az EOQ MNB valamennyi tagját, EOQ-oklevelesét,
partnerét, a „Minőség és Megbízhatóság” előfizetőit és támogatóit. Ennek kiküldésére az
ad lehetőséget, hogy a szakfolyóirat fennállása óta talán először sikerül jóval az év vége
előtt kiküldeni az adott évfolyam utolsó füzetét, mellékelve e levelet.
Összességében bizakodással tekinthetünk a 2007. évre, amitől kezdve Magyarország, a
többi 10 új Európai Uniós tagállammal együtt jelentős fejlesztési forrásokhoz juthat. Az
EOQ MNB több alkalommal elküldte észrevételeit, kiegészítő javaslatait a Nemzeti
Fejlesztési Terv, majd az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” tervezeteihez. Reménykeltő,
hogy szinte minden esetben rövidebb-hosszabb visszajelzést kaptunk, és egyes esetekben
figyelembe is vették minőségorientált javaslatainkat. Esélyünk van arra, hogy a 2007. év
elején a siker reményében pályázhatunk a „Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő
szervezete” pozicióra. Az is lehet azonban, hogy ezt a lassan magára találó MTESZ
tagszervezeteként nyerjük majd el. Nagyon remélem, hogy az elmúlt néhány évben
mindenki által tapasztalt megtorpanás a minőségfejlesztés területén valóban végéhez
közeledik, és nagyobb előrelépéseket teszünk ezen a téren, egyértelművé téve, hogy az
ország, a cégek és szervezetek versenyképessége, a nagyon fontos pénzügyi mutatókat is
beleértve, elsősorban a termékek, a szolgáltatások, az emberek és az egész társadalom
minőségétől függ.
Mivel az EOQ MNB pénzügyi helyzete alapvetően stabil, így 2007-ben sem tervezünk
tagdíj-emelést. Az EOQ-oklevelek megszerzésének díjtételei viszont módosulnak,
növekednek. Ugyanakkor felhívom a számottevő mellékjövedelemmel nem rendelkező
kedves nyugdíjas EOQ MNB tagok szíves figyelmét, hogy – a Vezetőség vonatkozó
állásfoglalása alapján – mielőbb írásban kérjék tagdíjmentes tagsági viszonyuk
kiterjesztését a 2007. évre.
Egyúttal nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag Újesztendőt kívánok mindenkinek Családjával együtt, hozzá
jó erőt és egészséget, valamint a minőségügy töretlen képviseletéhez
elengedhetetlen bátorságot, elszántságot, vitakészséget és az
időnként szükséges megszállottságot is.
Budapest, 2006. december 6.
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