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Karácsonyi és Újévi Üdvözlet
az EOQ MNB minden tagja, oklevelese, partnere és támogatója részére
Napról napra közeledünk annak az évnek a végéhez, amely Magyarország, Európa és a világ nem kevés
országa számára az elhúzódó pénzügyi és gazdasági válság, valamint több természeti csapás és katasztrófa
miatt sok nehézséget hozott. Ezek komoly megpróbáltatást jelentettek, melyek több esetben az emberi élet
minőségét, fenntarthatóságát is veszélybe sodorták. Ebben a rendkívül nehéz periódusban az EOQ MNB
nagy feladatokat kapott, illetve vállalt magára, abban a félévben, amikor Magyarország töltötte be az
Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét.
A 2009-ben nagy sikerrel lebonyolított XIX. Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum után, amely kiemelt
helyen foglalkozott az egyre igényesebb és egyre jobban differenciálódó fogyasztói igényeket kielégítő
termékminőséggel, felvállalta az 55. EOQ Kongresszus megszervezését, amely egyúttal a háromévente
megrendezésre kerülő Minőségügyi Világkongresszus szerepét is betöltötte. A 2011. június 20-23. között
Budapesten megtartott rendezvénysorozaton 61 ország több mint 600 szakembere vett részt. A Kongresszus
az elért magas elégedettségi színt alapján a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia tisztújító Közgyűlésén „az
elmúlt 10 év legjobb minőségügyi rendezvénye” minősítést kapta. Valóban a rendezvénysorozat mind
szakmai, mind pénzügyi szempontból kiemelkedő eredménnyel zárult és ráirányította a figyelmet a lehető
legszélesebben értelmezett minőség jelentőségére az élet minden területén. Mindenkinek, aki hozzájárult
ehhez a nem igazán prognosztizálható nagy sikerhez az EOQ MNB Vezetősége nevében ezúton is szeretnék
hálás köszönetet mondani.
Sikernek tekinthető az is, hogy a kongresszusi előkészületekkel járó nagy leterheltség ellenére ismét közel
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 eredményesen fejeződött be az első minőségügyi rendszermenedzser szakirányú
továbbképzés. Sikerült megújítani a Felnőttképzési Akkreditációs Testület (FAT)) program- és
intézményakkreditációját is. Szakértői tevékenységi körünket azonban 2011-ben is módosítani
kényszerültünk, mivel a minőségdíjakkal kapcsolatos korábbi minisztériumi megbízásokat nem az EOQ
MNB kapta meg. Mindent összevetve azonban az EOQ MNB 2011-ben mind szakmai, mind pénzügyi
szempontból az átlagosnál is sikeresebb évet zárhat, aminek eredményeképpen szolgáltatásaink színvonala
és ára – az ÁFA-emelkedés okozta hatásoktól eltekintve – 2012-ben sem fog változni.
A soron következő évben az EOQ MNB megalapításának 40. jubileumát fogjuk ünnepelni. A 2012. május
10-ére tervezett ünnepi Közgyűlésünk olyan konferenciarésszel egészül majd ki, amely elért
eredményeinkről és terveinkről, valamint a kormányzat – a minőségfejlesztés terén kialakított –
elképzeléseiről, továbbá a minőség iránt leginkább elkötelezett tagvállalataink törekvéseiről ad majd
számot. A jubileumi Közgyűlésen kerül sor a következő 4 évre vonatkozó tisztújításra is.
A minőség iránti elkötelezettség jegyében minden tisztelt tagunknak,
oklevelesünknek és támogatónknak az EOQ MNB Vezetősége nevében áldott
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, eredményes, boldog Újesztendőt
kívánok jó erőben és egészségben.
Budapest, 2011. december 16.
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