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

Az EOQ MNB Egyesület 2021-ban ismét egy rendkívül nehéz évet fog maga mögött hagyni, 
amit elsősorban a pandémiás helyzet okoz. Így tevékenységünket 2021-ben is csak a 
csökkentett létszámú Központi Titkársággal tudtuk folytatni, működőképességünket 
fenntartani. A 2020-ban elkezdett nagy projekt, a Nemzeti Kiválóság Díj megalapozása – a 
4 minőségügyi szervezet együttműködésében – lehetővé tette a 2021. évi meghirdetést, a 
sikeres lebonyolítást és a nyerteseknek a Díj átadását, illetve a további legjobb pályázóknak 
a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer keretében elnyert oklevelek átadását. 
Éves tevékenységünk fontosabb pontjai a következőkben foglalhatók össze: 

 2021-ben több közgyűlést kellett megtartanunk, hogy a vonatkozó jogszabályokban 
előírt kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Valamennyi közgyűlésünket elektronikus 
hírközlő eszköz igénybevételével hirdettük és tartottuk meg. 

 A közgyűlések közül kiemelkedő jelentőségű volt a tisztújító közgyűlésünk, amelyet 
2021. október 6-án tartottunk meg és amelyen valamennyi tisztséget választás alapján 
be tudtunk tölteni. A legtöbb korábbi tisztségviselő örömmel vállalta a megmérettetést 
és a tisztséggel járó önkéntes munka folytatását. Ezáltal viszont a tervezett fiatalítás 
sajnálatos módon elmaradt. 

 A 8 tervezett szintentartó workshopok közül ötöt online formában sikerült megtartani. 
A résztvevői megelégedettség továbbra is 94-98% között mozog. Ezáltal a kiadott, 
illetve megújított EOQ MNB személytanúsítványok száma csak stabilizálódott, azaz 
nem értük el a pandémiás időszak előtti erőteljesen növekvő tendenciát. 

 Kisebb számban, de sikerült viszont online formában folytatni a „Pódiumbeszélgetések 
a minőségről” előadássorozatot. Már az igen színvonalas egészségügyi előadás is sok 
résztvevőt vonzott, ugyanakkor rekordszámú érdeklődő vett részt az utóaudittal 
foglalkozó online rendezvényen. 

 Számítunk a sikeres magyar részvételre a finn társszervezet által működtetett 
nemzetközi „Minőség-Innováció 2021” pályázaton, amelyre 6 nemzeti díjnyertesünk 
pályázata már befogadást nyert és döntős is lett. 

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. 
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