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A  civil  törvény  2012.  január  1-től  érvénybe  lépve  módosította  Társaságunk  beszámolási

kötelezettségét.  Egységes  formátum használatát  írta  elő,  aminek  az  adattartalma  eltér  az  eddig

megszokott  formától.  Társaságunk  tagjainak  tájékoztatására  ezzel  a  hagyományos  tartamú

kiegészítéssel szeretnénk bemutatni a 2014. év történéseit és a 2015. év terveit.

A Magyar Minőség Társaságról.

1991. június 12-én alakult meg azzal a szándékkal, hogy segítse a hazai termékek és szolgáltatások

minőségszínvonalának  állandó  emelését,  és  ezzel  hozzájáruljon  az  ország  társadalmi,  valamint

gazdasági  céljainak  megvalósításához.  Feladatának  tekinti  a  Társaság  a  hazai  termékek  és

szolgáltatások versenyképességének javítását a lakosság életminőségének fejlesztése érdekében. A

Magyar  Minőség  Társaság  elkötelezett  abban,  hogy  az  ország  minőségszemléletéről  és

gyakorlatáról  kialakult  hazai  és  nemzetközi  vélemény  pozitív  irányba  fejlődjön,  a  minőségre

vonatkozó hazai szabályozások és rendszerek megfeleljenek a piaci igényeknek és elvárásoknak. A

szakemberek  széleskörű  összefogásával  közreműködik  a  hazai  minőségpolitika  és  stratégia

kialakításában és  megvalósításában.  Az MMT az egyesülési  jogról  szóló  1989.  évi  II.  törvény

alapján létrejött és a 2011. évi CLXXV. Ectv. szerint működő szervezet. Tagjai önállóságát nem

érintő,  nem  nyereségérdekeltségű,  politikamentes,  tudományos  egyesület  szervezet,  amely  a

mindenkor hatályos jogszabályok, valamint az Alapszabálya szerint végzi tevékenységét.

A Társaság alapvető célja a minőségközpontú szemlélet, gondolkodás és tevékenység mind

szélesebb körű elfogadásának és elterjesztésének támogatása Magyarországon az életminőség

folyamatos javítása érdekében. A hazai gazdasági szervezetek minőségtudatának fejlesztése

mindeközben  a  magyar  minőségügy  céltudatos  fejlesztése  is,  melynek  során  a  hazai

közvélemény figyelmének ráirányítása a termékek és szolgáltatások minőségbiztosítására, és

ennek jelentőségére.

A célok elérése érdekében tudatosítja a gazdaság szereplőiben, hogy a minőség meghatározó

tényező a gazdasági  siker elérésében,  elősegíti  a fogyasztóvédelem hatékony működését,  a

fogyasztói érdekek érvényesülését.

Segíti a minőség színvonal emelését,  a minőségpolitika formálását,  a tudomány fejlődését A

minőségirányítás területén informálja a tagságot az új módszerekről, segíti hazai bevezetésüket és

szervezi  a  minőségirányítási  ismeretek  oktatását.  Megjelentet  és  terjeszt  olyan  kiadványokat,

amelyek  segítik  a  Társaság célkitűzéseinek megvalósítását.  Hazai  tudományos  tanácskozásokat,

konferenciákat,  kiállításokat  szervez  és  közreműködik  az  ezekhez  kapcsolódó  teljes  körű

szolgáltató tevékenység megvalósításában.

Képviseli  a  tagok szakmai  érdekeit  a  hazai  s  a  nemzetközi  minőségirányítási  tevékenységben.

Képviseli tagjait az államigazgatás és a társadalmi szervek felé. Kapcsolatot tart fenn olyan hazai
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szervezetekkel,  amelyek  fejleszteni  kívánják  a  minőség  kultúrát  a  gyártó  és  szolgáltató

iparágakban.

A  Magyar  Minőség  Társaság  céljai  között  kiemelt  szerepet  tölt  be  a  minőségügyi  ismeretek

terjesztése és a minőségtudat formálás. Tagsága önkéntességi alapon szerveződött és szerveződik

az évek folyamán. Tag lehet minden hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki, vagy

amely  a  Társaság  Alapszabályát  magára  nézve  kötelezőnek  elismeri  és  a  célok  megvalósítását

támogatja. A céljait a tagok közreműködése révén valósítja meg. Ennek egyik megnyilvánulás a

szakmai és területi bizottságok útján való tevékenység végzése.

A minőség szolgálatában végzett tevékenységei

A  tagság  tájékoztatásának  elősegítésére  havonta  rendszeresen  megjelenteti  a  Magyar

Minőség  című  folyóiratát,  amelyben  a  szakcikkeken  túlmenően  informál  a  Társaság  híreiről,

valamint a nemzetközi és hazai eseményekről. Lehetőséget nyújt, hogy a Magyar Minőségben és

különböző  kiadványaiban  tagjai  vagy  kívülállók  termékeiket  és/vagy  szolgáltatásaikat

bemutathassák. Önállóan vagy másokkal együttműködve belföldi tudományos tanácskozásokat, és

rendezvényeket, amelyekhez kapcsolódóan vagy azoktól függetlenül szakmai kiállításokat szervez.

Minőségirányítási információkkal segíti a hozzá fordulókat. Az alapítókkal együtt  a minőség és

környezetvédelem területére menedzser és irodalmi díj pályázatokat ír ki.

A Társaság – mint egyesület gazdálkodásának sajátosságai:

A Társaságnak az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében kell elsősorban

gazdálkodnia, de mint azt a kormányrendelet is kimondja, vállalkozási tevékenységet is végezhet.

A Társaság árbevételei:

Cél szerinti tevékenység bevétele (mérlegben: Alaptevékenység), (minden olyan bevétel, amely 

nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik, ideértve a céltámogatást is.)

Vállalkozási tevékenység bevétele

A Társaság költségei (kiadásai):

 Cél szerinti tevékenység közvetlen költségei

 Vállalkozási tevékenység közvetlen költségei

 Egyéb közvetett költségek (kiadások)

Fontos előírás, hogy a két tevékenység bevételeit és költségeit, kiadásait – ha a Társaság 

vállalkozási tevékenységet is végez – elkülönítetten kell nyilvántartania.

A vállalkozási és cél szerinti (alap) tevékenység bevételeinek és kiadásainak elkülönített 

nyilvántartása abból a követelményből fakad, hogy a civil szervezetnek az

üzemeltetési,

KIEGÉSZÍTÉS – 2014. év 3



MAGYAR MINŐSÉG TÁRSASÁG
1082 BUDAPEST, HORVÁTH MIHÁLY TÉR 1.

fenntartási költségeit (kiadásait) és

egyéb, közvetett költségeket (kiadásokat), ideértve a közös célra használt tárgyi

eszközök értékcsökkenési leírását is

az előzőekben felsorolt tevékenységek bevételének arányában évente meg kell osztani e 

tevékenységek között.

Megjegyzések a tevékenységek szerinti kimutatáshoz:

Tevékenységek szerinti bontás alapján megállapítható, hogy 2013. évben a Magyar Minőség 

Társaság értékesítés nettó árbevételének jelentős része

 a társasági tagdíjakból (5.199.000,- Ft)

Magyar Minőség Társaság tagságának alakulás

2014. évi áprilisi
állapot

2014. évi 
decemberi 
állapot

2015. évi áprilisi 
állapot

Egyéni tag (fő) 161 150 142
Jogi tag (szervezet) 132 130 125

Ebből új belépő
Egyéni tag 0 2 3
Jogi tag 0 0 0

 hirdetések, reklám felület biztosításából (50 000,- Ft)

A Társaság a szervezetek részére, hirdetési  és megjelenési lehetőséget ajánl a Magyar Minőség

folyóiratban, a Társaság portálján és a rendezvényein.

A Társaság vállalkozási tevékenységét az ebből származó árbevétel teszi ki.

 Magyar Minőség Hét Konferencia, valamint Magyar Minőség Háza és a Magyar Minőség

Hét  Rendezvénysorozathoz  kapcsolódóan  a  Társaság  pályázatot  hirdetett  „Az  Év  Irányítási

Rendszermenedzsere 2014.”, „Magyar Minőség Portál Díj 2014.”, „Magyar Minőség eOktatás Díj

2014.”, Minőség Szakirodalmi Díj 2014.” névvel 2.971.000,- Ft)

 és az egyéb rendezvényekből (65.000,- Ft)

 egyéb tevékenység ( adatbázis értékesítés, egyéb minőségirányítási tevékenység, stb.…) (175.000,- Ft)

 támogatásból (0,- Ft) származik.

Költségvetési támogatásban a tárgyévben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain indultunk

2013. és 2014. évi működési és program pályázatokat is benyújtottunk, de nem nyertünk egyiken

sem  támogatást.  2015.  évben  szintén  nyújtottunk  be  pályázatokat  működési  és  program

pályázatokra, a érvényesek lettek a pályázataink, de a végleges értékelése már megtörtént, hogy

nyertünk-e valamekkora összeget vagy sem az 2015. május-júniusban dől el.

SZJA 1%-ból származó bevétel  97 537 Ft.
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Együttműködési megállapodások és kölcsönös segítségnyújtás az alábbi szervezetekkel:

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Kölcsönös  támogatás.  Egymás  tevékenységének  propagálása  (a  konferenciákon,  tréningeken,

szakmai sajtóban).

Magyar Szabványügyi Testület

Kölcsönös  támogatás.  Egymás  tevékenységének  propagálása  (a  konferenciákon,  tréningeken,

szakmai sajtóban).
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Tevékenységek szöveges bemutatása

Rendezvényszervezés

A  Társaság  évente  több  alkalommal  tudományos  tanácskozásokat  és  szakmai  rendezvényeket

szervez.  Az  előadások  témái  követik  a  korszerű  szellemi  áramlatokat,  irányzatokat.  A

rendezvények az aktuális, a szakemberek érdeklődésére számot tartó témakörökkel (elsősorban a

minőségirányítás,  vállalati  menedzsment,  minőségtechnikák)  foglalkoznak.  A rendezvényeken a

szakterületek  kiváló  képviselői  tartanak  előadásokat.  Fontos  szempont  a  Társaság  részéről  a

programok összeállításánál,  hogy a jó minőséget,  kiváló eredményt  produkáló cégek képviselői

adhassák  át  gyakorlati  tapasztalataikat  az  érdeklődőknek.  Elismert  tanácsadó  és  tanúsító

szervezetek,  továbbá  a  Nemzeti  és  Európai  Minőségdíjas  szervezetek  előadói  adnak  hasznos

információkat  a  résztvevőknek.  A Magyar  Minőség Társaság évente  lehetőséget  ad a  Minőség

Szakemberek Találkozójára,  ahol  alkalom nyílik  egy olyan találkozóra,  ahol  az ország minden

része és tevékenységi területe képviselve van.

A  Társaság  1992  óta  évenként  Minőség  Hét  néven  rendezvénysorozatot  tart.  A  többnapos

konferencián a résztvevők a minőségirányítás és Magyarország, valamint az Európai Unió aktuális

kérdésköreit vitatják meg neves előadók közreműködésével.  A konferencia fő témakörei mellett

kiegészítő rendezvények színesítik a programot, amelyen egy-egy témát mutatnak be sokoldalúan.

A rendezvények alkalmával a vevői elégedettség mérése kérdőív formában valósul meg.

A Minőség Hét Konferencia rendezvénysorozat 2014. november 4-5.

2014.  évben  immár  XXIII.  alkalommal  a  Minőség  Hét  szerepe  az  volt,  hogy  áttekintse  a

minőségirányítás aktuális problémáit és várható fejlődési irányait. Valamint a Konferencia célja,

hogy a szakma és a nagyobb nyilvánosság számára összefoglalja és megvitassa a tárgyévben elért

fejlődést,  valamint  a  szélesebb  közönséget  is  érintő  kérdéseket.  Ennek  megfelelően  lett

kiválasztva  a  2014  évi  Minőség Hét  rendezvénysorozat  témája.  „Rendszerszintű  változás,

mint a minőségi fejlesztés alapja” mottót kapta a rendezvénysorozat.

A rendezvény programja a következő témakörökre épült:

 Fókuszban a szabványváltozások

 Állami nagyberuházások beszállítási lehetőségei és követelményei

 Multinacionális vállalatok beszállítási lehetőségei és tapasztalatai

Nyitó  előadásként  Rezsabek  Nándor,  a  Társaság  Elnöke  vázolta  a  program  kialakításának

szempontjait,  valamint  a  nemrég  megújult  Igazgatótanács  terveit  és  programját.  Ennek  az

előadásnak írott változatát a Magyar Minőség 2015. januári számunkban olvashatják.
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Fókuszban a szabványváltozások

A 9001:2015 és a14001:2015 szabvány változásait  Kákonyi András,  SGS üzletág igazgató és

Bárczi István, rendszer- és szolgáltatástanúsítás, környezetvédelmi divízió-vezető, SGS Hungária

Kft., tanúsítói szemmel elemezték. .A minőségirányítási szabvány-változások fő területei: azonos

struktúra a  különböző célú  menedzsment  rendszerekben,  kockázatok azonosítása és kezelése,  a

felső vezetés aktívabb szerepe a minőségpolitikák és az üzleti szükségletek összehangolásában. 

Az ISO 14001 szabvány módosításának irányai: a környezetirányítási rendszer újabb kapcsolódási

területei, a fenntartható fejlődés, a társadalmi felelősségvállalás,  az életciklus hatásai és értéklánc

menedzsment

Móricz Pál, a Szenzor Gazdaságmérnöki Kft ügyvezető igazgatója” Átállás az ISO/IEC 27001 új

verziójára”  című  előadásában  arra  hívta  fel  a  figyelmet,  hogy  megváltoztak  a  többi  között  a

fogalmak, a filozófia, a  menedzsment követelmények, a kontroll célok, ezért átállás szükséges.  A

kockázatmenedzsment  új  változata  már  egy  éve  hatályos,  a  korábbi  verzió  szerinti  tanúsítás

2015.09.30-án érvényét veszti. A továbbiakban részletesen ismertette a fontosabb változásokat.

Nagyvállalatok energetikai auditálási kötelezettségének részletes szabályait  Dr. Zoboky Péter, a

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztályának, munkatársa ismertette.

Arra  is  rámutatott,  hogy  a  kkv-k  ösztönzésére  programokat  kell  kidolgozni,  hogy  energetikai

auditot végeztessenek, valamint arra is törekedjenek, hogy az audit eredményeként meghatározott

javaslatokat hajtsák is végre.

Az  ÉMI-TÜV  SÜD  Kft.  EIR  vezető  auditora,  Papp  Zsolt  Csaba a  cége  által  nyújtott

szolgáltatások  ismertetése  után  az  EU  direktívát,  majd  az  MSZ  EN  ISO  50001:  2012

energiairányítási rendszer kialakításának sarkalatos pontjait ismertette. Előadásában kiemelte, hogy

már  a  tervezéskor  figyelembe  kell  venni  az  energiateljesítmény  növelésének  lehetőségeit  és  a

működés  szabályozását  az  új,  felújított,  módosított/  átalakított,  modernizált  berendezések,

rendszerek és folyamatok esetében, amelyek jelentős hatással vannak az energiateljesítményre. Az

energiateljesítmény  értékelésének  eredményeit  bele  kell  foglalni  (ahol  lehetséges),  az  adott

projekttel  kapcsolatos  specifikációs,  tervezési  és  beszerzési  tevékenységekbe.  Hangsúlyozta  a

(szakmailag  is)  megbízható  adatszolgáltatás  fontosságát,  melyhez  hiteles  nyilvántartás,  illetve

részletes  és  teljes  körű  energia  átvizsgálás  szükséges,  (becsült,  számított,  mért  és  igazolható/

nyomon követhető adatokkal)) igazoltan. Elengedhetetlen képzett és a ,,képesítési kritériumoknak"

megfelelő  szakemberek  alkalmazása,  akkreditált  tanúsító  bevonása,  valamint  adatszolgáltatás

rendszerének kialakítása.
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A Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt-nél bevezetett energiairányítási rendszerről Monostoriné Ország

Mária, a vállalat HSQE igazgatója tartott előadást. Ismertette az okokat, hogy miért vezették be

energiairányítási  rendszert.  Ez  voltaképpen  a  Dunastyr  politikájának  kiterjesztése  az

energiahatékonyság javításának igényével. A tervezés fázisai: 

• az  energiafelhasználás  és  fogyasztás  elemzése,  jelentős  energiafelhasználási  területek

azonosítása,

• a hatékonyság javítására lehetőségek feltárása,

• jogszabályi kötelezettségek meghatározása,

• energia tárgyú célok és programok meghatározása,

• meghatározni,  hogy  mely  körülmények,  mely  munkakörök  vannak  jelentős  hatással  az

energiafogyasztásra,

• az alkalmazottak oktatása és folyamatos tájékoztatása, bevonása a hatékonyság javításába,

• a meglevő dokumentációs rendszer módosítása, kibővítése,

• energiavonatkozású dokumentumokkal a politikának és a céloknak megfelelően,

• mérési terv meghatározása és az egyes tevékenységek és a mérési adatok közötti kapcsolatok

figyelemmel kísérése,

• belső auditok kiterjesztése az energiákkal kapcsolatos témákra is,

• a vezetőségi felülvizsgálatnak is ki kell terjednie a Dunastyr energiahatékonyságára is.

 Bemutatta az EIR bevezetése óta megvalósult fejlesztéseket. 

Műhelymunka

A műhelymunka során számos kérdés hangzott el az energiahatékonyságról, főleg az alap-állapot

felvételről,  a  mérések  mélységéről,  a  vizsgálandó  területek  fontosságáról,  az  ütemezési

feladatokról.  A céges prezentációkat megelőzte egy koránt sem szokványos témát  feszegető,  és

ezen  a  területen  komoly  sikereket  elérő  tanácsadó  cég  a  QULIDATA  Kft.  tevékenységének

bemutatása, amit Szirtes Gábor, a cég ügyvezetője és Zsákai László, szakértő tartott. Amit a cég

képvisel,  az  az  a  kérdéskör,  mellyel  majd  minden  középvezető  és  projektvezető  küzd  a  saját

cégénél,  mégpedig  a  felső  vezetés  elkötelezettségének  fontossága.  Véleményük  szerint,  az

energiahatékonysági  terület  sem  különb,  mint  más  terület,  itt  is  szükséges  a  felsővezetők

megnyerése,  annak  érdekében,  hogy maximális  támogatást  élvezzenek  azok  a  vezetők,  akik  a

feladatokat  összefogják,  és végrehajtásukban felelősként  közreműködnek.  A felső vezetés  teljes

körű elkötelezettsége nélkül nincs, vagy csak nehézkes az előrehaladás.
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A tetőcserépgyártásáról ismert Creaton Hungary Kft. igazgatója, Antal Béla elmondta, hogy már a

vállalat tervezésekor mennyire odafigyeltek az energiahatékonyságra, hogy a gázfelhasználásukat

és a hűtéstechnológiájukat miként építették ki, és, hogy milyen nehézségekkel küszködtek, milyen

méréseket  végeztek  és  milyen  módszertannal,  előképzettséggel  érték  és  érik  el  ma  is  az

eredményeiket. Piaci versenyképességül alapja az energia hatékonyság, így az áraikat is a piaci

igényeknek megfelelően, versenyképesen tudják tartani.

A második előadást az egyik, legnagyobb áramfelhasználásról ismert vállalat, a Budapesti Dísz és

Közvilágítási  Kft. ügyvezető igazgatója,  Pap Zoltán tartotta. Ismertette az eddigi és folyamatos

fejlesztéseiket,  törekvéseiket,  lehetőségeiket,  beleértve  a  tulajdonosok  részéről  fennálló

kötelezettségeket  és elvárásokat.  Előadását a rendezvény helyszínéül szolgáló irodaház sarkánál

álló  lámpaoszlop  paramétereivel  kezdte,  rámutatva  arra  a  szoftverre  és  adatbázisra,  melyben

elemenként rögzítve van minden megtörtént és várható karbantartási, valamint fejlesztési esemény,

pontosan meghatározva, akár fényforrásonként is, az időszakos fogyasztási érték.

Állami nagyberuházások beszállítási lehetőségei és követelményei

Illés Attila ezredes HM Védelemgazdasági Hivatal, a NATO biztonsági beruházási programokban

való  részvétel  lehetőségeit  ismertette.  Kitért  a  „NATO  Beszállításra  Alkalmas  minősítés”

megszerzése • jogszabályi hátterére, a beszállítókkal szemben támasztott követelményekre, (AQAP

TEÁOR), a nemzetközi NSIP pályázaton való induláshoz szükséges kellékekre. A „Megfelelőségi

Nyilatkozatot”  (Declaration  of  Eligibility),  a  HM  VGH  KMBBI  igazgatója  állítja  ki  NBA

minősítéssel rendelkező cégek részére.

Egy  atomerőmű  építés  beszállítójával  szembeni  irányítási  rendszerkövetelményeket  Puskás

László, engedélyezési és nukleáris biztonsági osztályvezető, MVM Paks II Zrt. foglalta össze. A

nukleáris  iparral  szemben  a legfontosabb elvárás  a  nukleáris  biztonság mindenkori  fenntartása.

Ehhez a legfontosabb eszköz a hatékony irányítási  rendszer.  Az irányítási  rendszerbe nukleáris

elvárásokat is integrálni kell,  a működést a projekt feladatra, testre szabottan kell biztosítani. A

projektbe  való  bekapcsolódás  feltétele  a  szállító  előzetes  értékelése,  minősítése,  mind  az

engedélyes,  mind  a  fővállalkozó  által.  A  nukleáris  világ  egy  globális  tanuló  szervezet,  ehhez

mérten nyitott. A felkészüléshez a „benchmark” rendelkezésre áll

Dr. Boda György, ügyvezető-partner, Boda & Partners Kft. egy országos jelentőségű beruházási

projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntéseket ismertette. Rámutatott arra, hogy a

fővállalkozó egy szupermonopólium, melynek esélyeit nagyságrendekkel növeli a hálózatosodás.
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Hosszú távú stratégia nélkül beleugrani egy beruházásba veszélyes és nem jó üzlet. Csak az tud a

beszállítói követelményekre felkészülni, aki– az atomenergetikai iparban a Paks II. beruházáson túl

is –,vagy az egész magyar gazdaságban, vagy –a hálózatosodásban gondolkodik.

A beszállítói lánc és erőforrások menedzsmentjét  Kustán Szabolcs, szakértő, Enersense Hungary

Kft, egy folyamatban lévő atomerőmű építés tapasztalatai alapján mutatta be. A hibák: a kivitelezés

elkezdése  a  tervezés  befejezése  előtt,  szabályozási  követelmények  elégtelen  beépítése,

engedélyezési eljárások megbízhatóságának hiánya. Elégtelen ütemterv-készítés és kommunikáció

beszállítók  és  a  tulajdonosok  között,  stratégiai  és  operatív  tervezés  hiánya  (folyamatok,

tevékenységek,  mérföldkövek),  nem  megfelelő  ellenőrzés  és  előrehaladás  új  építésű  projektek

esetén (idő, költségek, minőség). Hiányos felület- meghatározás és -kezelés az érintett felek között

(beleértve  a  nyelvi  különbözőségek  kezelését),  azonosított  korlátok  és  kockázatok  elleni

intézkedések tétova végrehajtása, időben rendelkezésre álló, tapasztalt és képzett munkaerő hiánya

(tulajdonos és beszállító)

Nagyméretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérésének és kezelésének módszereit a KKV

szektor szemszögéből ismertette  Dr. Fekete István, a SzigmaSzervíz Kft ügyvezető igazgatója.

Hangsúlyozta  a  kockázat-felmérés  és  -kezelés  alkalmazásának  előnyeit,  különösen  azt,  hogy

támogatja a reális stratégiai és operatív célok megfogalmazását, garantálja a hatékony kockázat-

kezelési  tevékenységet,  a  stratégiai  és  operatív  célok  teljesítése  érdekében,  megbízható  input

adatokat szolgáltat a vezetői információs rendszer és különböző szoftverek működtetéséhez  (audit,

törvényi  megfelelés,projektmenedzsment,stb.).  Áttekinthetőbbé válik  a  szervezetek  működése,  a

külső és a belső érintettek számára, nő a vállalatba vetett bizalom. Kockázattudatos lesz a vállalati

kultúra támogatása. Példákat ismertetett a beszállítói kockázatokra.

Multinacionális vállalatok beszállítási lehetőségei és tapasztalatai

A  Lean  szemléletű  kompetenciáról  és  beszállító-fejlesztésről  valamint  folyamatfejlesztési

módszerek gyakorlati alkalmazásáról  Dr. Németh Balázs, a Kvalikon Kft. ügyvezető igazgatója

tartott ismertetést. Felsorolta a beszállítói fejlesztési területeket, fejlesztési fázisokat, a lehetséges

fejlesztési modelleket, továbbá vázolta a beszállítói kompetencia fejlesztésének módszereit, a náluk

alkalmazott,  jól  bevált  képzési  program  fő  moduljait.  Részletesen  kitért  a  Lean  Beszállító

fejlesztési programra, ennek főbb fázisaira és ezek céljaira, eredmény-mutatóira. Kidolgoztak egy

Lean Bevezetési Programot, egy Lean Master Programot valamint egy módszert a vezetői Lean

képzésre. A Lean által nyújtott eredményeket számos, tényleges példán mutatta be
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A hazai  beszállítás  lehetőségeit  és  tapasztalatait  Nyeste  Zsolt,  a  GRUNDFOS Ipari  Támogató

Folyamatok  Menedzsere  mutatta  be.  Az  általuk  kidolgozott  projekt  célja,  hogy  megerősítse  a

kiválóság  szemléletét  a  beszállítóinknál,  eljuttatva  hozzájuk  az  üzleti  kiválóság  módszertanát.

Megerősödtek a beszállítók, kevésbé sérülékenyek, nő a rugalmasságuk, és ugyanakkor megnőtt a

GRUNDFOS elismertsége is, a hazai minőségügyi szakmai körökben. Ennek az volt az eszköze,

hogy  stratégiai  kapcsolatot  építettek  ki  a  Szövetség  a  Kiválóságért  Közhasznú  Egyesülettel,

melynek révén megosztották a jó gyakorlatokat a C2E keretrendszerben. 

A Magyar Minőség Hét Konferencia első napján került sor -ünnepélyes keretek között-,  a

2014. évi  Magyar Minőség Háza díjak, és  a Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díjat 2013.

évre, díjnyertesinek kihirdetésére és a díjak átadására.

2014. évben a Konferencia Online közvetítést ismét sikerült megvalósítanunk. 

A Társaság a Minőség Hét nagyszabású rendezvénysorozata mellett tartott kisebb – 1 napos

– rendezvényeket.

A  Minőségszakemberek  Találkozóját a  Társaság  2014.  március  21-én  tartotta

„Rendszerszintű változás, mint a minőségi fejlesztés alapja” címmel.

A Magyar Minőség Társaság éves közgyűlése 2014. május 21.

A közgyűlés fő témája a Magyar Minőség Társaság 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi terv

jóváhagyása.
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Kommunikáció

Magyar Minőség, a Társaság folyóirata:

A Magyar Minőség című havi folyóirat 1991-ben jelent meg először. A folyóirat az elmúlt években

országosan, széleskörűen ismerté  és népszerűvé vált  a szakemberek és a minőségirányítás  iránt

érdeklődők körében. Tartalma és szerkezete  folyamatosan fejlődött  2008. januártól elektronikus

formában jelenik meg.  Célja változatlan:  szakmai információval,  ellátni olvasóit és ezzel  minél

szélesebb  körben  terjeszteni  a  minőségkultúrát.  A  lap  elsősorban  színvonalas  szakcikkeket

tartalmaz,  e  mellett  ismerteti  a  szakma  nemzetközi  és  hazai  eseményeit,  továbbá  a  Társaság

életének híreit is.

A  Magyar  Minőség  Legjobb  Szerzője Díjat  2013.  évre  Dr.  Berényi  Lászlónak,  a  Miskolci

Egyetem egyetemi docensének „A fenntarthatóság integrálása a szervezeti működésbe” c. cikkéért.

Az ünnepélyes díjátadásra a Magyar Minőség Hét 2014. rendezvénysorozat keretében került sor.

Elektronikus Értesítő levelek:

Témák: = rendezvényeinkre, pályázatainkra, aktuális eseményekre felhívás

 = társszervek és tagvállalataink rendezvényeire, eseményeire, pályázataira felhívás

Együttműködés társszervezetekkel:

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság,

ISO 9000 Fórum,

Magyar Innovációs Szövetség,

Magyar Szabványügyi Testület,

Menedzserek Országos Szövetsége,

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara,

Energetikai Kiadó,

GTE Gépipari Tudományos Egyesület,

Közlekedési Egyesület,

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület,

Magyar Iparszövetség,

KÖVET Egyesület a Fenntartható 

Gazdálkodásért

Szövetség a kiválóságért

Google naptár:

„MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK”

2008  júniusa  óta  működteti  a  Magyar  Minőség  Társaság  ezt,  az  országos  koordinálást

megkönnyítő  naptárat,  a  Google Naptárban.  A Társaság célja az volt  a  naptár létrehozásakor,

hogy az érdeklődők egy helyről kapjanak információt a minőséggel kapcsolatos rendezvényekről,

másrészt  a  gyakori  –  sokszor  elkerülhetetlen  –  programátfedések  lehetőségek  szerinti

csökkentése.

Portál működtetés:
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A Társaság  portáljának  fontos  szerepe  van  a  tagságunk  és  s  minőség  ügye  iránt  érdeklődők

tájékoztatásában.

Közösségi média csatornák használata:

A társaságunk a Facebook, LinkedIn, Twitter, Google +  felületein keresztül is kommunikál a

tagjaival  és  az  érdeklődőkkel.  Minden  tagunk,  aki  ezen  szolgáltatásokat  használja  lépjen

kapcsolatba velünk, ezeken a felületeken is.

Új ügykezelő rendszer:

Új  ügykezelő  rendszer  bevezetésére  a  felkészülést  2013.  évben  kezdtük  meg,  megfelelő

szolgáltató hiánya miatt, és az anyagi lehetőségeink korlátainak következtében csak 2014. január

végétől  kezdtük  meg  a  bevezetését,  márciustól  a  hírlevelek,  áprilistól  a  Magyar  Minőség

elektronikus folyóiratot is a rendszeren keresztül küldjük ki. E rendszer segítségével egyszerűbb

a rendezvényeink adminisztrálása is. 

Összefoglalásként: a Magyar Minőség Társaság Alapszabályában rögzített célja szerint segíti a

minőségpolitika  formálását,  a  tudomány  fejlődését  és  annak  elismertetését,  hogy  a  minőség

meghatározó tényező a gazdasági siker elérésében. A Magyar  Minőség Társaság a jövőben is

elkötelezett lesz abban, hogy az ország minőségszemléletéről és gyakorlatáról kialakult hazai és

nemzetközi vélemény pozitív irányba fejlődjön, a minőségre vonatkozó hazai szabályozások és

rendszerek megfeleljenek a  piaci  igényeknek és  elvárásoknak.  A Magyar Minőség Társaság

Távmunka kialakítása 2009. év nyarán megkezdődött. 2009 őszétől a Társaság továbbra is

távmunkában végzi tevékenységét.
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A MAGYAR MINŐSÉG TÁRSASÁG  

2014. évi tény
 költség,  árbevétel,  eredmény

adatok forintban

Kód Nettó árbevétel Eredmény
1 Oktatás 0 0 0
2 Minőség Hét összesen

3 További rendezvény

4 Magyar Minőség elektronikus folyóirat

45- MM folyóirat egyéb költségei, előfizetés

5 0
52- DATACERT (Internetes adatbázis) 0
55 -Egyéb minőségirányítási tevékenység 0 0 0

6 MMT tagdíjak 0
61- jogi sz. 0
62- egyéni 0

7 Támogatás összesen 0
72- NEA 0 0 0
75-1% 0

8 Hirdetések összesen 0
82- Hirdetés Minőség Hét 0 0 0

0 0 0
84- Hirdetés MM folyóiratban 0
85- Hirdetés saját (egyéb) 0 0 0

Projekt tevékenységek összesen
0

Egyéb tevékenység bevétele 0
Társaság általános tevékenység 0
Vissza nem igényelhető ÁFA, egyéb ráf. 0

ÖSSZESEN

Közvetlen ktg.

750 000 2 710 000 1 960 000

30 000 65 000 35 000

54 000 547 000 493 000
54 000 547 000 493 000

Pro.-hez nem rendelhető 175 000 175 000
175 000 175 000

5 199 000 5 199 000
4 758 000 4 758 000

441 000 441 000

97 537 97 537

97 537 97 537

50 000 50 000

83- Hirdetés további rendezvény kiadv.

50 000 50 000

834 000 8 843 537 8 009 537
Pénzügyi tev. Bevétele (kamat,árf.) 2 000 2 000

652 463 652 463
7 425 000 -7 425 000

749 000 -749 000

9 008 000 9 498 000 490 000
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Mérlegen kívüli tételek

2012. év gazdasági eseményei, melyek jelentős pénzügyi befolyást gyakorolnak 2014. év és az

azt követő évek pénzügyi mutatóira

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről, amelyek a Társaság gazdasági helyzetének

megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak

Megállapodás történt munkabérhátralék kifizetésének ütemezéséről, 2012. február 29-én,

Takáts Albert részére, a fennálló 3 millió forint munkabér tartozás kifizetésének időarányos 3 

millió Ft részét nem tudtuk megtenni az erőforrások hiányában.

Munkabér hátralékok rendezése 2015. április 30-ig. 

o 2012. évi még meglévő 143 ezer Ft munkabér hátralékból kifizetésre került Turos Tarjánné

részére nincs elmaradt munkabér hátralék.

o 2012. évi 807 ezer forint munkabér hátralékból Reizinger Zoltán részére, 730 ezer forint

munkabér hátralék pénzügyi rendezésre vár.
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Társaság napi működésével kapcsolatos szakmai elképzelések

 A társaság stratégiájának elkészítése, ennek alapján a marketing stratégia elkészítése és

alkalmazása.

 A Társaság működési területén belül és azon kívül is (pl. határon túli magyarság) több

vidéki  önkormányzattal  és  vidéki  szervezetekkel,  csoportokkal,  közösségekkel  való  szorosabb

kapcsolat kiépítés és hatékonyabb kommunikációszervezés.

 A kommunikációs  csatornák  –  kiadványok,  rendezvények,  elektronikus  kommunikáció

stb.  amelyek  mindenki  számára  könnyen  elérhetővé  teszik  a  számára  szükséges  tudást  –

kibővítése.

 Együttműködés fenntartása a hasonló tevékenységű szervezetekkel:

o Közös rendezvények, információ csere, közös kommunikáció a társadalom tagjai felé.

o Ehhez  felhasználva  –  többek  között  –  mindazokat  a  kommunikációs  csatornákat  –

kiadványok,  rendezvények,  elektronikus  kommunikáció  stb.  –,  amelyek  minden  érdeklődő

számára könnyen elérhetővé teszi a szükséges információt.

 A Magyar  Minőség elektronikus  folyóirat  folyamatos  fejlesztése.  Szerzői  kör bővítése,

határozottabb  támaszkodás  az  olvasói  véleményekre,  visszajelzésekre,  olvasói  aktivitás

fellendítése.  Magyar Minőség különszámok megjelentetése – megrendelés alapján – specifikus

témákban.

 A minőségirányításban tevékenykedő – fiatal szakemberek bevonása a társaság életébe. A

bevonásban  nagy  segítség  lehet  a  felsőoktatással  való  együttműködés,  és  a  jól  alkalmazott

szociális média.

 A  sajtóval  való  közvetlen  kapcsolattartás  bővítése,  melynek  lényege  az  újságírók

rendszeres informálása, különböző szaklapokban való megjelenés hírértékű anyaggal.

 Portál  működésbeli  hatékonyságának  bővítése,  folyamatosan  újuló  tartalom,  fórum

indítása  különböző  –  a  minőséggel  összefüggésben  lévő  –   témákban,  neves  szakértők

bevonásával.

 Pályázatokon  való  indulás,  elsősorban  civil  szervezetek  működését  célzó  támogatási

pályázatokon  való  részvétel,  másodsorban  civil  szervezetek  szakmai  tevékenységét  támogató

pályázatok lehetőségeinek kihasználása.
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A MAGYAR MINŐSÉG TÁRSASÁG  

2015. évi költségvetési terv
 költség,  árbevétel,  eredmény tervezett 

adatok forintban

Kód Nettó árbevétel Eredmény
1 Oktatás 0 0 0
2 Minőség Hét összesen

3 További rendezvény

4 Magyar Minőség elektronikus folyóirat

45- MM folyóirat egyéb költségei

5 0
52- DATACERT (Internetes adatbázis) 0
55 -Egyéb minőségirányítási tevékenység 0 0 0

6 MMT tagdíjak 0
61- jogi sz. 0
62- egyéni 0

7 Támogatás összesen 0
72- Minőség Hét rendezvényi szponzoráció 0
75- 1% 0

8 Hirdetések összesen

82- Hirdetés Minőség Hét 0
0 0 0

84- Hirdetés MM folyóiratban

85- Hirdetés saját (egyéb) 0

Projekt tevékenységek összesen
0

Egyéb tevékenység bevétele 0 0 0
Társaság általános tevékenység 0
Vissza nem igényelhető ÁFA, egyéb ráf. 0

ÖSSZESEN 0

Közvetlen ktg.

2 000 000 2 650 000 650 000

200 000 285 000 85 000

60 000 600 000 540 000
60 000 600 000 540 000

Pro.-hez nem rendelhető 175 000 175 000
175 000 175 000

5 450 000 5 450 000
5 000 000 5 000 000

450 000 450 000

600 000 600 000
500 000 500 000
100 000 100 000

15 000 1 500 000 1 485 000
300 000 300 000

83- Hirdetés további rendezvény kiadv.

15 000 1 000 000 985 000
200 000 200 000

2 275 000 11 260 000 8 985 000
Pénzügyi tev. Bevétele (kamat,árf.) 2 000 2 000

8 687 000 -8 687 000
300 000 -300 000

11 262 000 11 262 000
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2015. évi eddig megtartott és tervezett rendezvények, események

XXIV. Magyar Minőség Hét 2015. május 14-15., Helyszín: Danubius Hotel Aréna

Címe: Rendszerfejlesztés új és megújuló szabványok alkalmazásával –

Van új a Nap alatt!

A rendezvény  programja  tartalmazza  a  folyamatszemlélet  és  a  dokumentálási  követelmények

megváltozását, vezetőség megváltozott felelősségét, és kockázatkezelés értelmezését az irányítási

rendszerekben, gyakorlati példákon, előadásokon és műhelymunkákon keresztül. További témák:

az  27/2012.  EU  direktíva  (energiahatékonyság)  hazai  implementálásának  kérdései,  energia

irányítási rendszer belső felülvizsgálók új szerepkörei, beszállítókra vonatkozó követelmények az

energiairányítási  rendszerekben.  CO2  kibocsátás  csökkentése,  megújuló  energia  felhasználás

arányának  növelése,  energia  felhasználás  csökkentése  kérdései.  SCC  –  követelmények  és

tanúsítások bemutatása. Lean szemléletű rendszer és folyamatfejlesztés megoldásai.

Közgyűlés – IT tag választás, alapszabály módosítás 2015. május 20.

2015. évi pályázatok meghirdetése

„Magyar Minőség Háza Díj 2015.” „Az Év Irányítási Rendszermenedzsere 2015.”, „Magyar

Minőség Portál Díj 2015.”, „Magyar Minőség e-oktatás Díj 2015.”,  Minőség Szakirodalmi

Díj 2015.” névvel.

A Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díj 2014. év

Az előző évihez hasonlóan a kiválasztás módja: főszerkesztő-  az olvasók véleményét kikérve-

írásbeli javaslatot tesz a szerkesztőbizottság szeptemberi ülésére az előző évben megjelent, általa

legjobbnak tartott  cikkekre,  illetve  azok szerzőire.  A szerkesztőbizottság  jogosult  a  javaslatot

felülbírálva,  más  cikket  is  kiválasztani,  a  díjazásról  többségi  szavazással  dönt.  A kiválasztás

szempontjai:  A  cikk  újdonság-tartama,  szakszerűsége,  közérthetősége,  tartalmának  széleskörű

felhasználhatósága, tehát hasznossága.

Minőségszakemberek Találkozója – 2015. november

Téma később kerül meghatározásra.

Pályázati Díjak ünnepélyes átadása
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