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Karácsonyi és Újévi üdvözlet az EOQ MNB minden tagja,
oklevelese, partnere és támogatója részére!
Mindenekelőtt arról szeretném Önöket tájékoztatni, hogy ebben a válsággal teli 2009. évben az EOQ MNB
összességében egy újabb, szakmailag nagyon sikeres év lezárásához közeledik. Ehhez mindenképpen
hozzájárult az Önök minőség iránti elkötelezettsége, amit 2009-ben a legkülönbözőbb formában kifejezésre
juttattak, és amiért az EOQ MNB Vezetősége nevében ezúton szeretnék hálás köszönetet mondani.
Hozzájárult ehhez az a felismerés is, hogy az ország, a cégek és szervezetek versenyképessége, a nagyon
fontos makrogazdasági és pénzügyi mutatókat beleértve, elsősorban a termékek és szolgáltatások, valamint
az azokat létrehozó egyének, csoportok, azaz a dolgozó emberek tevékenységének minőségétől függ. Talán
ebből is következik, hogy mind a gazdaság, mind a közszféra meghatározó szereplői számára az utóbbi
időszakban egyre inkább tudatosult a minőségfejlesztés, a minőségorientált innováció, valamint a
minőséggel kapcsolatos ismeretek rendkívül pozitív szerepe a pénzügyi és gazdasági válság
következményeinek mielőbbi felszámolásában és a fenntartható fejlődés megvalósításában.
Optimizmusunkat növeli, hogy mecenatúra pályázatunkat a 2009. évi nemzetközi tagsági
díjkötelezettségünk támogatására a kormányzat – a korábbi sokéves gyakorlatnak megfelelően – elfogadta
és a vonatkozó szerződést megkötöttük.
A 2009-es év kiemelkedő eseményének tekintendő a 2009. június 20-23. között Budapesten nagy
nemzetközi sikerrel lebonyolított Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum és Szimpózium, amelyen 52
ország több mint 400 vezető és fiatal szakembere vett részt. Sikernek tekinthető az is, hogy közel 200 új,
illetve megújított EOQ oklevelet adtunk át az EOQ MNB vagy az általa elismert továbbképzésben részt vett
szakembereknek, valamint hogy új Képzési Központunknak nyertük meg a Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Karát. Hallatjuk szavunkat a legkülönbözőbb nemzetközi, országos és helyi Fórumokon, s egyre
többen igénylik véleményünket szakmai dokumentumok, előterjesztések, tanulmányok stb. elkészítéséhez.
Tagjaink száma stabilizálódott, egyes területeken lassú növekedés tapasztalható.
Egyre gyarapodó feladataink azonban sajnálatos módon nem eredményeznek bevétel-növekedést (sőt!), de
az ebből következő kisebb visszaesés ellenére az EOQ MNB pénzügyi helyzete továbbra is alapvetően
stabil, ezért jövőre nem tervezünk tagdíj-emelést. Az EOQ-oklevelek megszerzésének díjtételei sem fognak
módosulni. A nagy olvasottságnak örvendő és 2009-ben már elektronikusan is terjesztett szakmai
folyóiratunk, a „Minőség és Megbízhatóság” előfizetési díjtételei sem fognak változni.
Ezúttal is felhívom számottevő mellékjövedelemmel nem rendelkező kedves nyugdíjas tagtársaink szíves
figyelmét arra, hogy – a Vezetőség korábbi állásfoglalása alapján – mielőbb kérjék írásban tagdíjmentes
tagsági viszonyuk fenntartását a 2010-es évre. Amennyiben számítógéppel rendelkeznek, és elektronikusan
tudják fogadni a szakfolyóiratot, kérem, küldjék meg e-mail címüket, ha erre eddig még nem került volna
sor.
A fentiek szellemében minden kedves tagunknak, oklevelesünknek és támogatónknak az EOQ MNB
Vezetősége nevében nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, eredményes, boldog
Újesztendőt kívánok erőben, egészségben.
Budapest, 2009. december 10.
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