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Kedves Olvasó!
Az EOQ MNB Egyesület „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirata 2017-től 
kezdve negyedévente – füzetenként 100, összesen évi 400 oldalon – jelenik meg. 
A szakfolyóirat kiadása, ami a hazai és külföldi kéziratok begyűjtéséből, a külföldi 
anyagok lefordításából, a szerkesztésből, a tördelésből és nyomdai előkészítésből 
áll, valamint magában foglalja a postai terjesztést is, rendkívüli anyagi terhet jelent 
az EOQ MNB Közhasznú Egyesület számára. Mivel pályázati támogatást eddig 
sem sikerült elnyerni, amire a jövőben még kevesebb kilátás mutatkozik, részben 
kissé megemeltük az előfizetési díjakat és csekély összegű kiadási hozzájárulást 
kértünk az EOQ MNB tagjaitól. A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat 

nyomtatott füzetként való megrendelésének ára – az oldalszám növelése ellenére – nem változott. Mindez 
és a támogató tagsági díjat fizetők növekvő száma hozzájárult a szakfolyóirat megmentéséhez, amelynek 
nyomtatott füzetszáma várhatóan kissé csökken, a webes változatot kérők száma viszont jelentősen emel-
kedik. Ez a változás teljes mértékben megfelel a korszellemnek, de remélhetően azzal is összefügg, hogy 
mindezzel egyidejűleg többletszolgáltatást teszünk lehetővé, amely szerint az aktuális és korábbi füzetek 
(2006-ig visszamenőleg) online elérhetők lesznek és megvalósul a megjelent cikkek témacsoportok szerinti 
keresésének lehetősége is. Ehhez az ezt kérő és kiadási hozzájárulást fizető tagok és előfizetők negyedévente 
kapják meg a webes elérhetőség adatait.

A 2017. év azért is jelentős mérföldkő az EOQ MNB Egyesület történetében, mivel ebben az évben ünnepel-
jük a szervezet megalapításának 45. évfordulóját. Maga a fennmaradás ténye jelentheti a „MINŐSÉG” ünne-
pét Magyarországon, mert a minőség iránt elkötelezett vállalatok, szervezetek és az azokban tevékenykedő 
vezetők és munkatársak nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. A 45 éves jubileum megünneplésére a 
tervek szerint 2017. május 25-én megrendezésre kerülő nyílvános Közgyűlésen kerül sor, ami lehetőségeinktől 
függően egy ünnepi fogadással zárul majd. Akkor mondhatunk szívből jövő köszönetet tagjainknak, partne-
reinknek, önkéntes tisztségviselőinknek és a „MINŐSÉG” valamennyi elkötelezettjének Magyarországon. Bár 
külföldi vendégeket nem hívunk az ünnepi ülésre, de az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) és más nem-
zetközi szervezetek, valamint néhány külföldi ország minőségügyi partnerszervezete már az év elején jelezte, 
hogy a távolból is köszönteni szeretnék az EOQ MNB Egyesületet 45 éves jubileuma alkalmából.

Nincs itt az ideje és helye a 45 év vagy csak az utolsó 5 év eredményeinek megemlítésére sem, amire 
azért majd a 2017. évi EOQ MNB Évkönyvben sort kerítünk. Most csak az elmúlt év Magyarországot érintő 
egyik nagy sikerét villantjuk fel. Részvételünk 4. évében, azaz 2016-ban is sikerült a Finn Államelnök által 
kezdeményezett „Minőség-Innováció” nemzetközi pályázaton 2 Díjat magyarországi cégeknek elnyerni a 
HungaroControl Zrt. és a DAK Acélszerkezeti Kft. által. Kiállítási lehetőséget kapott még a Vajda Papír 
Kft., mint Nemzeti Díjas Minőség-Innovatív Vállalat. Részletes ismertetésük a „Minőség és Megbízhatóság” 
2016/5. füzetének 457–461. oldalain található.

A HungaroControl Zrt. a Free Route bevezetése (szabad 
légtérhasználat) pályázatával lett díjnyertes a felelős és a 
környezet fenntarthatóságára irányuló innovációk kategó-
riában. A díjat Bakos József, ATS főosztályvezető, Kurucz 
Mihály, SQM osztályvezető és Dr. Selymes Péter, ISQMS 
referens vette át Kolozsvári István, Magyarország Prágai 
Nagykövetsége Külgazdasági Osztályának titkára és Tani 
Järvinen, a Finn Minőségügyi Szervezet elnök-igazgatója 

jelenlétében.

A DAK Acélszerkezeti Kft. új típusú vezetőkorlátjával lett  
pályázati díjnyertes a kis- és középvállalkozások kategóriában. 
A díjat Hegedűs József DAK Kft. és Tarány Gábor ügyvezető 
DAK Kft. vette át Kolozsvári István, Magyarország Prágai 
Nagykövetsége Külgazdasági Osztályának titkára és Tani 
Järvinen, a Finn Minőségügyi Szervezet elnök-igazgatója  

jelenlétében.
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