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A 2017. év azért is jelentős mérföldkő az EOQ 
MNB Egyesület történetében, mivel ebben az 
évben ünnepeljük a szervezet megalapításának 
45. évfordulóját. A 45 éves jubileum megünnep-
lésére a 2017. május 25-én megrendezett nyilvá-
nos közgyűlésen került sor (1. kép). Egyesüle-

tünk alapításának 45. évfordulója alkalmából 
megtartott ünnepi közgyűlésen a következő két 
előadás hangzott el:

Bojár Gábor, a Graphisoft és az Aquincumi 
Technológiai Intézet alapítója: 

Mit jelent az „informatikai forradalom”?
Lepsényi István államtitkár megbízásából  

Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető, Nemzet-
gazdasági Minisztérium:

Az Ipar 4.0 iparfejlesztési dimenziója és kiemelt 
hazai projektjei

A jubileum alkalmából szívből jövő köszö-
netet mondtunk tagjainknak, partnereinknek, 
önkéntes tisztségviselőinknek és a „MINŐSÉG” 
valamennyi hazai elkötelezettjének. Bár külföldi 
vendégeket nem hívtunk az ünnepi ülésre, de az 
Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) és más 
nemzetközi szervezetek, valamint néhány kül-
földi ország minőségügyi partnerszervezete már 
az év elején jelezte, hogy a távolból is köszönteni 
szeretnék az EOQ MNB Egyesületet 45 éves ju-
bileuma alkalmából. Személyesen megjelent vi-
szont Prof. Dr. Hans Dieter Seghezzi és felesége 
Svájcból, aki az EOQ MNB Egyesület első külföl-
di tiszteletbeli tagja. Így elsőként ő kapta meg az 
EOQ MNB Egyesület 45. jubileumi Emléklapja 
kitüntetést (2. ábra).

2. kép. Prof. Dr. Hans Dieter Seghezzi átveszi az EOQ 
MNB Egyesület 45. jubileumi Emléklapja kitüntetést

A platina, arany és ezüst fokozatú támogatást 
nyújtó cégek és szervezetek vezetői, valamint a 
kiemelkedő munkát végzett egyesületi tisztségvi-
selők ugyancsak megkapták az EOQ MNB Egye-
sület 45. jubileumi Emléklapja kitüntetést. A „Mi-
nőség-Innováció 2016” nemzetközi pályázat ma-
gyar finalistáinak a koordináló Finn Minőségügyi 
Szervezet elismerő oklevelei kerültek átadásra. 
(A kitüntettek jegyzéke és további közgyűlési 
részletek nagyszámú fényképpel az egyesületi 
honlapon: www.eoq.hu megtalálhatók.)

Az elnöki beszámolóban az elmúlt 5 év kiemelt 
eseményeire való rövid visszapillantást követően 
a 2017. év feladatai között kiemelt figyelmet ka-
pott a Bledben (Szlovénia) október 11-én és 12-én 
megtartásra kerülő 61. EOQ Kongresszus, vala-
mint az október 13-i 2. IAQ Minőségügyi Világfó-
rum, melynek egyik társrendezője az EOQ MNB 
Egyesület. A rendezvények fő témája napjaink in-
formációs forradalmának hatása a minőségügyre.

Az elmúlt 45 év, illetve kiemelten az utolsó 
5 év eredményeinek összefoglaló ismertetésére a 
2017. évi EOQ MNB Évkönyvben kerítünk sort, 
rövid kitekintéssel az elkövetkező időszak to-
vábbi minőségügyi feladataira, melyek hazánk 
versenyképességének fontos feltételeit jelentik 
és befolyással lesznek hazánk állampolgárainak 
életminőségére is.

Dr. Molnár Pál
EOQ MNB elnök

45 éves az EOQ MNB Egyesület

1. kép. A jubileumi közgyűlés résztvevői


