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Az EOQ MNB valamennyi tagja, partnere, támogatója részére!
Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!
Őszintén remélem, hogy egyetért velem abban a nagyon leegyszerűsített összefoglaló véleményben,
miszerint a kedvezőtlen körülmények ellenére az EOQ MNB összességében ismét egy igen sikeres év
lezárásához közeledik. Ehhez egészen biztosan valamilyen módon hozzájárult az Ön minőség iránti
elkötelezettsége is, amit 2008-ban a legkülönbözőbb formában kifejezésre juttatott, és amiért az EOQ
MNB Vezetősége nevében köszönetet szeretnék mondani.
Az optimista forgatókönyv szerint mind a kormányzatok, mind a gazdaság meghatározó szereplői
felismerik és elismerik a minőségfejlesztés, a minőségorientált innováció, valamint a minőségi
oktatás rendkívül pozitív szerepét a pénzügyi és gazdasági válság mielőbbi leküzdésében. Egyébkén
valóban nem kevés ilyen irányú jelzést kapunk az utóbbi időben külföldről. Hazai optimizmusunkat
viszont az csökkenti, hogy mecenatúra pályázatunkat a 2008. évi nemzetközi tagsági
díjkötelezettségünk támogatására – gyakorlatilag az EOQ MNB léte során először – a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke néhány nappal ezelőtt elfogadhatatlan indoklással
elutasította. Nyugtalanító üzenet az is, hogy a 2007. évre elnyert nemzetközi tagdíj-támogatás és egy
2008. évi szintén elnyert konferenciatámogatás összegét a Magyar Gazdaságfejlesztő Központ mind a
mai napig nem utalta át. Ugyanebben az időszakban mindkét pályázatunkat elutasították, amelyek az
olvasók által visszaigazoltan kiváló színvonalú „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratunk
töretlen kiadását segítette volna.
Szerencsére a gazdaság és egyes szakágazatok kormányzati szintű vezetői változatlanul elismerik és
közösséget is vállalva támogatják erőfeszítéseinket a minőségfejlesztés érdekében és a minőségügyi
felnőttképzés területén. Ezt jelzi, hogy 2008-ban több mint 220 új, illetve megújított EOQ oklevelet
adtunk át a továbbképzést sikeresen elvégzett minőségügyi szakembereknek, valamint jelentős
lépéseket tettünk a 2009. évi – Budapesten megrendezésre kerülő – Élelmiszer- és Agrárgazdasági
Világfórum és Szimpózium előkészítése terén. Az EOQ MNB hazai és nemzetközi elismertsége
tovább növekedett, anyagi helyzete a fentiek ellenére most még stabil.
A működés színvonalának fenntartásához elengedhetetlen tagjaink és partnereink lojalitása,
együttműködése és támogatása. Ennek érdekében igyekszünk szolgáltatásaink naprakészségét,
hasznosíthatóságát tovább javítani a jogi tagsági díj változatlanul hagyása mellett. Az egyéni tagsági
díjat viszont, amely 2005 óta változatlan, kénytelenek vagyunk a 2009. évtől az évi 4000,- Ft-ról
5000,- Ft-ra emelni. Ez az emelt összeg azonban még így sem fedezi az egy tagra jutó
ráfordításainkat. Ezért köszönettel vesszük majd az 1%-os SZJA felajánlást is. Ugyanakkor felhívom
számottevő mellékjövedelemmel nem rendelkező kedves nyugdíjasaink figyelmét, hogy mielőbb
kérjék írásban tagdíjmentességük kiterjesztését a 2009. évre.
Egyúttal mindenkinek kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Újesztendőt kívánok.
Budapest, 2008. december 15.
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