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Karácsonyi és Újévi Üdvözlet
az EOQ MNB minden tagja, oklevelese, támogatója és partnere részére
Az EOQ MNB 2016-ban már a Fővárosi Törvényszék által bejegyzett Közhasznú
Egyesületként végezte munkáját, ami által elismerést kapott a minőség és fenntarthatóság
terén az egész társadalom számára végzett hazai tevékenységünk. Nemzetközi szinten a
2015-ben Budapesten nagy szakmai sikerrel lebonyolított Nemzetközi Minőségügyi
Akadémia (IAQ) I. Minőségügyi Világfóruma hosszú ideig 2016-ban is Magyarországra
irányította a minőségügyi szakma figyelmét. Ennek eredményeképpen az EOQ MNB
Egyesület társrendezője a 2017. évi bledi EOQ Kongresszusnak és IAQ Szimpóziumnak is.
Reméljük, hogy ebben az évben ismét eredményes lesz a magyar részvétel a finn
társszervezet által szervezett nemzetközi „Minőség-Innováció’ 2016” pályázatban,
amelyre 7 nemzeti díjnyertesünk pályázata már befogadást nyert, és amelynek nemzeti
szintjén 3 pályázat kapott „EOQ MNB Elismerő Oklevelet”. A február 2-án Prágában
megtartásra kerülő nemzetközi eredményhirdetést nagy érdeklődéssel várjuk.
Az EOQ MNB Egyesület Alapszabályában foglalt közhasznú tevékenysége körében adja
ki és a tagsági díj ellenében eddig térítésmentesen bocsátotta rendelkezésre a „Minőség és
Megbízhatóság” szakfolyóiratot. A szakfolyóirat kiadása rendkívüli anyagi terhet jelent az
EOQ MNB Közhasznú Egyesület számára. Pályázati támogatást eddig sem sikerült
elnyerni, amire a jövőben még kevesebb kilátás mutatkozik. Ugyanakkor a szakfolyóirat
megszüntetése értékes szakismeretektől fosztaná meg az EOQ MNB tagjait és az
előfizetőként érdeklődést mutató más minőségügyi szakembereket is. A szakfolyóirat
azonban csak akkor menthető meg, ha a tagsági jogon járó térítésmentes megküldést
bizonyos összegű hozzájárulás ellenében biztosítjuk, amely természetesen lényegesen
kedvezőbb, mint a szintén megváltoztatásra kerülő előfizetési díjak.
A térítésmentesség megszüntetésével egyidejűleg többletszolgáltatást teszünk lehetővé,
amely szerint az aktuális és korábbi füzetek (2006-ig visszamenőleg) online lesznek
elérhetők az EOQ MNB Egyesület honlapján, és megvalósul a megjelent cikkek
témacsoportok szerinti keresésének lehetősége is. A változtatásról az egyéni tagok, a jogi
tagok képviselői és a megrendelők külön értesítést kaptak.
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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