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Tájékoztató

az EOQ MNB Közhasznú Egyesületről és a jogi tagság előnyeiről
Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága (EOQ MNB Egyesület)
társadalmi szervezetként 1972 – tehát megalakulása óta - tagja az Európai Minőségügyi
Szervezetnek (European Organization for Quality). Az EOQ a tagországok teljes jogú
tagszervezeteinek non-profit szövetsége, amely – többek között – az Európai Bizottság minőségügyi
tanácsadó szerve. Az EOQ MNB Egyesület 1972 óta Magyarországot képviseli ebben az európai
szövetségben.
Az EOQ MNB Egyesület fő célkitűzései:
 a minőségi kultúra, a hazai termékek és szolgáltatások minőségfejlesztésének elősegítése;
 a hazai minőségügy eredményeinek ismertetése európai és nemzetközi fórumokon;
 korszerű tudás és a külföldi tapasztalatok átadása a hazai minőségügyi szakemberek részére.
Az EOQ MNB Egyesület tevékenysége magában foglalja tehát – többek között – a minőségügy új hazai
és nemzetközi ismereteinek terjesztését, az innovációt, a szakirányú képzést és továbbképzést, valamint
hozzájárulást a társadalom és a szervezetek minőségkulturája színvonalának emeléséhez. Ennek során
szorosan együttműködik egyéni és jogi tagjaival, valamint a kormányzati szervekkel, oktatási és
kutatóintézményekkel, kamarákkal és más civil szevezetekkel.
Az EOQ MNB Egyesület összesen közel 1000 egyéni, illetve jogi tag-képviselője és mintegy 200 jogi
tagja között megtalálhatók a minőség iránt leginkább elkötelezett gazdálkodó és közigazgatási
szervezetek, egészségügyi intézmények, egyetemi karok és szervezeti egységeik, kutatóintézetek,
vizsgáló laboratóriumok, tanácsadó és tanúsító szervezetek, illetve vezetőik és munkatársaik.
A jogi alaptagsági díj: 40000 Ft/év + A „Minőség és Megbízhatóság” megküldése (lásd utolsó pont)
Az EOQ MNB Egyesület tagságának főbb előnyei:
 A szervezet részére évenként megújított – a jogi tagságot elismerő – oklevél, ami az Európai
Minőségügyi Szervezet tagságát is jelenti.
 A jogi tagság feltüntethető a szervezet hivatalos levelezésén és honlapján, valamint a bejelentett
képviselők névjegykártyáján;
 Szabadon választható tagság a 12 Szakbizottság bármelyikében, (akár több Szakbizottságban is),
amelyek térítésmentes rendezvényein és a ”Pódiumbeszélgetések a Minőségről” előadássorozaton
(évente mintegy 60) információ- és tapasztalatcserére közvetlen lehetőség adódik. 10-20%
kedvezmény a részvételi díjból.
 Támogató tagsági díj fizetésének vállalása külön megállapodás alapján.
 Az EOQ MNB Egyesület által kiadott tájékoztatók, meghívók stb. megküldése vagy online
elérhetősége, valamint külön kérésre az Évkönyv nyomtatott formában való eljuttatása, amelyben
többek között a jogi tagok, megnevezett képviselőik és az egyéni tagok névjegyzéke is szerepel.
 Az EOQ MNB Egyesület által kiadott „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat megküldése a
jogi tag által megnevezett képviselőknek – a hivatalos előfizetetési díj mintegy 1/3-áért – a
következők szerint:3000 Ft éves tagdíjkiegészítés ellenében a nyomtatott füzet postán küldve,
vagy 3000 Ft éves tagdíjkiegészítés ellenében webes hozzáférhetőség a füzetekhez és a tematikus
cikkgyűjteményhez 2006-ig viszamenőleg, vagy 5000 Ft éves tagdíjkiegészítés ellenében a
nyomtatott füzet postán küldve és a webes hozzáférhetőség a füzetekhez és a tematikus
cikkgyűjteményhez 2006-ig viszamenőleg.
További aktuális információk a honlapról, illetve a Központi Titkárságtól szerezhetők be.
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