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Karácsonyi és Újévi Üdvözlet
az EOQ MNB minden tagja, oklevelese, támogatója és partnere részére
Az EOQ MNB Egyesület 2015-ben rendkívül sikeres évet zár, amiért elismerés és köszönet
jár minden közreműködőnek. Sikerült – az új jogszabályok alapján is – megkapni a
közhasznú besorolást, ami a minőség és fenntarthatóság terén – az egész társadalom
számára – végzett tevékenységünket ismeri el.
Nagy szakmai sikerrel zárult a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) 2015. október
26-27-én Budapesten, a Kempinski Szállóban megrendezett I. Minőségügyi Világfóruma
„Minőség a világ jövője számára”, amelyen közel 300 szakember vett részt a világ 45
országából. A rendezvényen 8 fő témakörben vitatták meg az akadémikusok a jelen és a
jövő minőségügyi feladatait. A 13 további szekcióban elhangzottakkal együtt összesen 95
előadás hangzott el, és a kiállításon 21 posztert került bemutatásra, melyek között jelentős
számban magyar szakemberek poszterei szerepeltek elsősorban a gyógyszeripar és az
agrárgazdaság területéről. A Világfórumhoz kapcsolódóan 2015. november 10-én a
legfontosabb előadásokat ismertető sikeres utórendezvényt tartottunk a Gellért Szállóban a
magyarországi minőségügyi szakemberek számára.
Ebben az évben is eredményes volt a magyar részvétel a finn társszervezet által szervezett
nemzetközi „Minőség-Innováció’ 2015” pályázatban, amelyre valamennyi nemzeti
díjnyertesünk pályázata már befogadást nyert, és amelyen 7 pályázat kapott „EOQ MNB
Elismerő Oklevelet” innovációs teljesítményéért. A január végére Tallinn-ban megtartásra
kerülő nemzetközi eredményhirdetést nagy érdeklődéssel várjuk.
Kiemelendő még a 2015. évi rendezvények közül a Szegeden megtartott „XIII.
Minőségmenedzsment az élelmiszergazdaságban” konferencia, a hagyományos HÍR
védjeggyel előállított élelmiszerekkel foglalkozó TERRA MADRE rendezvény, amelyet a
Földművelésügyi Minisztériummal közösen rendeztünk. A sikeres továbbképző
tanfolyamokkal együtt mindez hozzájárult ahhoz, hogy az EOQ MNB Egyesület 2015-ben
különösen kedvező évet zárjon, aminek eredményeképpen az alap-tagsági díjak 2015-ben
ismét változatlanok maradhatnak. Külön köszönjük viszont a kismértékben növekvő
számú támogató tagsági díjat fizetőknek hozzájárulásukat pénzügyi stabilitásunkhoz.
A minőség iránti elkötelezettség jegyében ebben az évben is
minden tisztelt tagunknak, oklevelesünknek, támogatónknak és
partnerünknek az EOQ MNB Elnöksége nevében áldott
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, eredményes, boldog
Újesztendőt kívánok jó erőben és egészségben családjukkal
együtt.
Budapest, 2015. december 14.
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