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

Földünk lakosainak többsége igen nehéz évet hagy maga után. Társadalmi feszültségek, gazdasági válság, 
természeti csapások sújtották az emberiség jelentős csoportjait. Magyarországot különösen sok természeti 
csapás, sokk és katasztrófa érte. Ezek az ország egyes részeire komoly megpróbáltatást jelentettek, melyek 
több esetben az emberi élet minőségét, fenntarthatóságát is veszélybe sodorták. Mindezek a hatások az EOQ 
MNB szervezetét és tagságát is érintették, befolyásolták, s egyúttal a minőség jelentőségét általában és 
konkrétan felértékelték. Sajnálatos módon a minőség jelentőségének felismerése a hétköznapi életben 
távolról sem egészen általános. Van tennivaló a minőségügyi szervezetek számára. 
Az EOQ MNB összességében igen jól vészelte át ezt a nehéz időszakot, és egy újabb, szakmailag nagyon 
sikeres év lezárásához közeledik. Ehhez mindenképpen hozzájárult az Önök minőség iránti elkötelezettsége, 
amit 2010-ben a legkülönbözőbb formában kifejezésre juttattak, és amiért az EOQ MNB Vezetősége 
nevében ezúton szeretnék hálás köszönetet mondani. Talán ebből is következik, hogy mind a gazdaság, 
mind a közszféra meghatározó szereplői számára az utóbbi időszakban egyre inkább tudatosul 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.  
A 2010-es év kiemelkedő eseményének tekintendő a 2011. évi 55. EOQ Kongresszus megrendezési jogának 
elnyerése és az ehhez kapcsolódó előkészületek felgyorsítása. Az EOQ Kongresszusra, amely egyúttal a 
háromévente megrendezésre kerülő Minőségügyi Világkongresszus szerepét is betölti, 2011. június 21-23. 
között Budapesten kerül sor. A rendezvény bekerült a magyar EU Elnökség hivatalos eseményeinek 
naptárába, ami azonban nem jelenti a kormányzat pénzügyi támogatásának elnyerését. Rendkívüli módon 
megnehezedett a szponzori támogatás megszerzése is, s ennek következtében a rendezés színvonalát illetően 
bizonyos visszaesés prognosztizálható.  
Sikernek tekinthető viszont, hogy a nehéz helyzet ellenére több mint 160 új, illetve megújított EOQ 
oklevelet adtunk át az EOQ MNB vagy az általa elismert továbbképzésben részt vett szakembereknek, 
valamint hogy új Képzési Központunkban, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán beindult a 
minőségügyi szakmérnök-képzés. Térítésmentes szakbizottsági rendezvényeink száma meghaladja a 60-at, 
amelyek között ismét helyet kaptak az üzemlátogatások is. Hallatjuk szavunkat a legkülönbözőbb 
nemzetközi, országos és helyi fórumokon, továbbra is igénylik véleményünket különböző kormányzati 
szinteken a szakmai dokumentumok, előterjesztések, tanulmányok stb. elkészítéséhez, megvitatásához. 
Szakértői tevékenységi körünk azonban módosult, mivel a minőségdíjakkal kapcsolatos korábbi 
minisztériumi megbízásokra egyáltalán nem jutott pénzügyi fedezet. Mindent összevetve az EOQ MNB 
szakmai és pénzügyi szempontból 2010-ben is sikeres évet fog zárni, aminek eredményeképpen 
szolgáltatásaink színvonala és ára jövőre sem fog változni. 
A fentiek szellemében minden kedves tagunknak, oklevelesünknek és 
támogatónknak az EOQ MNB Vezetősége nevében áldott karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag, eredményes, boldog Újesztendőt 
kívánok erőben, egészségben. 
Budapest, 2010. december 16. 
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