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A  civil  törvény  2012.  január  01-től  érvénybe  lépve  módosította  a  társaságunk  beszámolási 

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

megszokott  formától.  A  társaságunk  tagjainak  tájékoztatására  ezzel  a  hagyományos  tartamú 

kiegészítéssel szeretnénk bemutatni a 2012. év történéseit és a 2013. év terveit.

Társaságunkról.

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  társadalmi  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 

KIEGÉSZÍTÉS – 2012. év 2



MAGYAR MINŐSÉG TÁRSASÁG
1082 BUDAPEST, HORVÁTH MIHÁLY TÉR 1.

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:

Célja 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):

Célja 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 társadalmi szervezetnek az

üzemeltetési,
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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 2012. évben a Magyar Minőség 

Társaság értékesítés nettó árbevételének jelentős része

 a társasági tagdíjakból (6.819.000,- Ft)

Magyar Minőség Társaság tagságának alakulása

 2012. évi áprilisi 
állapot

2012. évi 
decemberi 
állapot

2013. évi áprilisi 
állapot

Egyéni tag (fő) 158 160 160
Jogi tag (szervezet) 164 160 145

Ebből új belépő
Egyéni tag 4 7 3
Jogi tag 0 2 1

 hirdetések, reklám felület biztosításából (572 000,- 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 2012.”, „Magyar Minőség Portál Díj 2012.”, „Magyar Minőség eOktatás Díj 

2012.”, Minőség Szakirodalmi Díj 2012.” névvel 1.502.470,- Ft)

 és az egyéb rendezvényekből (105000,- Ft)

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

 támogatásból (150.000,- Ft) származik.

 Egyéb szervezeti

Költségvetési támogatásban tárgyévben nem részesült a Társaság, Nemzeti Együttműködési 

Alap pályázatain indultunk (működési és program), a működési pályázaton (2012. 05. 21-

2013. 03. 20.)  nyertünk 400.000 Ft-t,  ennek elszámolása 2012 évre 351 213 Ft.  2013 évre. 

48787 Ft. A támogatást csak 2013 februárjában kaptuk meg.

SZJA 1%-ból származó bevétel nem volt.
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Együttműködési megállapodások és kölcsönös segítségnyújtás az alábbi szervezetekkel:

Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar Minőségfejlesztési Központ

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

szakmai sajtóban).

Roldan Kft.

Az ISO Minősített Cégek Címjegyzéke kiadványban a „Kiemelt Partnereink” címszó alatt a színes 

oldalakon grafikai felületen való megjelenés a Magyar Minőség Társaság részére. Portál banner 

kölcsönös megjelentetése. A Társaság rendezvényein könyvterjesztési lehetőség.

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 2012. november 6-7.

2012.  évben  immár  XXI.  alkalommal  a  Minőség  Hét  szerepe  az  volt,  hogy  áttekintse  a 

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

hogy  –a  többi  szakmai  szervezettel  közösen–  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 2012. évi Minőség Hét rendezvénysorozat 

témája.  „2020,  Intelligens,  fenntartható,  inkluzív  növekedés”  mottót  kapta  a 

rendezvénysorozat.

Plenáris ülés

Turóczy László,  a Nemzetgazdasági  Minisztérium helyettes  államtitkára Európa 2020 stratégia 

intelligens,  fenntartható,  inkluzív  növekedés  című  előadásában  az  Unió  Európa  2020  integrált 

stratégiájából indult ki. amely együtt kívánja kezelni a versenyképességi szempontokat, innovációt, 

a  környezeti  fenntarthatóságot,  valamint  a  társadalmi  felzárkózást,  a  szegénységben  élők 

csökkentését.  Ezen alapul a Nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia 2020. A Stratégia 

prioritás-tengelyeiként említette a nemzetközileg versenyképes tudásbázisokat, hazai és nemzetközi 

szinten hatékony tudás- és technológiai  transzfer együttműködések előmozdítását,  és a korszerű 
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tudományos és technológiai  eredményeket intenzíven hasznosító vállalatokat,  végül ismertette a 

program számszerű célkitűzéseit is.

A  nemzeti  energiastratégia  és  az  ehhez  kapcsolódó  cselekvési  tervek  minőségirányítása  című 

előadásában Holoda Attila, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai helyettes államtitkára 

arra mutatott rá, hogy jelenleg olyan ütemben folyik erőforrásaink felélése, mintha nem egy, hanem 

1,5  Földünk  lenne.  A  globális  szintű  klímaváltozás  tény,  bármi  is  a  kiváltó  ok.  Ennek 

eredményeként  rövidül  a  fosszilis  energiahordozó  készletek  kimerüléséig  hátralévő  idő.  A 

hagyományos fosszilis energiahordozók kitermelési hozamcsúcsai már nincsenek messze, amiben 

jelentős szerepe van Kína és India energiaéhségének. 

A  Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium  főosztályvezetője,  Kisfaludy  László  András 

Közigazgatás-fejlesztés  az Európa 2020 jegyében című előadásában ismertette  az Európa 2020 

stratégiát,  melyek  középpontjában  öt  ambiciózus  célkitűzés  áll:  •a  foglalkoztatás  bővítése,  •a 

kutatásra  szánt  források  növelése,  •az  oktatás  fejlesztése,  •a  szegénység  csökkentése,•Az 

energiahatékonyság  javítása.  Megvalósításának  alapja  a  hatékony,  jól  működő  állam.  A 

közigazgatás-fejlesztés stratégiai hátterét a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP) 

és az EU2020 stratégia adja

Horváth  Viktor,  az  Emberi  Erőforrás  Minisztérium  főosztályvezetője,  A  2014-2020-as 

programozási időszak címü előadásában az EU 2020 Stratégia célkitűzéseiből kiindulva ismertette 

végrehajtásuk állását.  Ezt követően bemutatta  a 2014-2020 programozási  időszak fő jellemzőit, 

köztük azt, amelyik talán legszélesebb kört érint, ez a befektetés az oktatásba, készségekbe és az 

egész életen át tartó tanulásba. 

Menedzserek Fóruma 

10  évvel  ez  előtt,  mint  „Minőségmenedzserek  Kerekasztala”  indult  útjára,  még  Dr.  Aschner 

Gábor és Balázs István gyámsága alatt. Az volt a cél, hogy mi, minőségszakemberek, megosszuk 

egymással és a hallgatósággal eredményeinket, sikeres projektjeinket és az oda vezető utat is, hogy 

tanulhassunk  egymástól,  ötletet  adhassunk  és  segíthessünk  egymásnak.  Az  idei  „Intelligens, 

fenntartható,  inkluzív  növekedés  című”  Fórumon  rekord  számú,  9  előadó  számolt  be 

tapasztalatairól. Az első három előadás az energiairányítási rendszerszabvány köré fűzhető:

 Dr. Hunyadi László a szabvány elemeinek,  fő pontjainak nagyon magas szintű,  szakszerű és 

gyakorlatias bemutatására vállalkozott. 

Bárczi István a tanúsítók oldaláról közelítette meg a kérdést. Az ISO 50001 szerinti irányítási 

rendszerek bevezetése és tanúsítása jelentős felfutás előtt áll. Az energiateljesítmény pedig mérhető 

eredményeket jelent. 
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Antal  László az  Alcoa  Köfémnél  bevezetett  vállalati  gyakorlatot  mutatta  be.  Az ő rendszerük 

integrációban lett  kiépítve a MIR rendszerrel.  A kiépítés folyamatában a vállalat  és a tanúsítók 

együtt dolgozva, együtt tanulva alakították ki a rendszert, a felkészülés folyamata világított rá sok 

konkrét  lépés  szükségességére.  Egyik  legfőbb tanulság:  tapasztalt  energetikai  szakemberre  van 

szükség!

Dr.  Topár  József előadásában  a  vállalakozások  versenyképességének  növelése  szempontjából 

aktuális területet, a K+F+I tevékenység minőségmenedzsment kérdéseit elemezte. Itt menedzsment 

rendszerek és módszerek - a terület sajátosságai miatt - az általánostól eltérő szempontok alapján 

alkalmazhatók.  Áttekintette  az  előadó  a  különböző  formalizált  minőségmenedzsment 

rendszerekben  rejlő  lehetőségeket  és  rámutatott  a  fejlesztés  orientált  szektorokban  kialakult 

gyakorlatokra.

Dr. Ködmön István a Herendi Porcelánmanufaktúráról így fogalmazott: Herend szép és más. Igen, 

amikor a míves darab, összeáll, harmónia születik.

Herenden  200 éve  lényegében  változatlan  a  stratégia,  igen  erős  a  tradíció.  A termékfejlesztés 

nagyon intenzív, átlag napi 2 új termék születik. Herend gazdasági, szociális és kulturális egység.

Mezey Tamás a szállodai vendégkérdőívek világába vezette el hallgatóságát. A minőségirányítási 

rendszerekben  fontos  szerepe  van  a  vevők  (vendégek)  elégedettségének,  visszajelzéseinek,  és 

észrevételeinek. Ezek kezelését, mérését és értékelését is általában maga a rendszer szabályozza. Í

Pónya Gábor és  Kiss  Péter a  BPR eredmények  sikeres  bevezetéséről  beszélt,  melyhez  ARIS 

támogatás  társul.  A  piac,  ügyfelek  és  tulajdonosok  egyre  magasabb  igényeinek  BPR  szintű 

folyamatfejlesztések nélkül gyakorlatilag lehetetlen megfelelni. 

Katonai Zsolt arról tartott előadást, hogy egy szervezet akkor sikeres, ha a megrendelők és más 

érdekelt  felek  igényeit  és  elvárásait  hosszú  távon  és  kiegyensúlyozott  módon  teljesíti.  Ez 

feltételezi, hogy a szervezet rendelkezzen megalapozott stratégiával és azzal a képességgel, ami a 

stratégia megvalósításához szükséges. 

Turi  Tibor az  MSZ  EN  ISO  19011:2012  szabvány  változásait  mutatta  be  lényegre  törően, 

valamint támpontokat mutatott be az auditorok értékeléséhez. 

Az Iparfejlesztési  közalapítvány Közhasznúságról mindenkinek címmel mutatkozott  be. Sződi 

Sándor  levezető  elnök  az  IFKA  sokrétű  tevékenységeiből  elsősorban  azokat  ajánlotta  az 

egybegyűltek  figyelmébe,  amelyek  végrehajtása  során  a  minőségnek  kiemelt  figyelmet 

tulajdonítanak. Dr. Bárdos Krisztina, általános ügyvezető igazgató a középtávú logisztikai stratégia 

és a minőség kapcsolatát helyezte mondandója középpontjába. Sződi Sándor, a Minőségfejlesztési 

Központ ügyvezetője konkrét példákkal illusztrálta a minőségügyi területeken elért eredményeket 

és  sorolta  közhasznúsági  tevékenységeiket.  Dr.  Virág  Annamária  a  Nemzeti  Ipari  Szimbiózis  

program  eredményeiről  és  újabb  fejlesztési  lehetőségekről  tájékoztatta  hallgatóságát.  Németh 
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Sarolta  a  foglalkoztatás  és  minőségügy  egymásra  találását  emelte  ki  a  Munka  kisgyermekkel 

projekt kapcsán

A  Szövetség  a  Kiválóságért  Közhasznú  Egyesület  szervezésében  elhangzott.  előadások  a 

kiválóság módszertanának gyakorlati  bevezetéséről,  tapasztalatairól,  sikereiről  szóltak,  melyet  a 

résztvevők a Szövetséggel közösen valósítottak meg.

Tirk  Ágnes,  a  B.Braun  Avitum  Hungary  Kft.  Minőségirányítási  vezetője  Az  első  magyar 

egészségügyi szervezet az EFQM Kiválóság Díj döntőjében címmel tartott előadást. 

Nyeste Zsolt, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Ipari Támogató Folyamatok Menedzsere a két 

éve elindított Beszállítói Kiválóság Program tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal,

Tóth Attila, a Martin János Szakképző Iskola Minőségügyi vezetője Az iskolai oktatás a jövőnek 

szóló tevékenység címmel tartott előadást. a.

Révai András, az INNOREG, Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség elnöke Az 

innovációs képesség fejlesztése az EFQM modellel címmel tartott előadást. 

Az  EOQ MNB szekciójában az  ülés  levezető  elnöke,  Pallóné  Dr.  Kisérdi  Imola,  ügyvezető 

igazgató,  EOQ  MNB,  elmondta,  hogy  a  mostani  szekcióülés  mottóját  Az  amerikai  minőség 

jövőképe című tanulmány alapján választották, amely új hajtóerőként jelölte meg az innovációt.

Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke maga is aktívan részt vett e tanulmány elkészítésében, mely 

az egész jövőképet a minőség szempontjából vizsgálja és próbálja orientálni, gyakorlatilag az egész 

világot befolyásolva. A minőség jövőképének 2011. évi hajtóerői között új, elemként megjelent az 

Innováció

Mokry  J.  Ferencné a  Nemzeti  Innovációs  Hivatal  szakmai  főtanácsadója  EU Horizont  2020 

minőségmenedzsment-szemléletben  című előadásában,  az  Európai  Unió  Kutatási  és  Innovációs 

Keretprogramjának a 2014-2020 közötti időszakát ismertette.

A Nemzeti  Környezettechnológiai  Innovációs  Stratégia  (2011-2020)  című  előadásában  Palotai 

Zoltán,  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium  osztályvezetője,  a  Nemzeti  Környezettechnológiai 

Innovációs  Stratégiáról  (NKIS)  szóló  Kormányhatározatot  mutatta  be,  mely  felismerve  az 

innováció  és  a  környezettechnológia  összefüggéseit,  a  termék-,  a  folyamat-  és  a  szervezeti 

innováció együttes alkalmazásával lehetővé teszi a tisztább termelési technológiák alkalmazását, 

illetve megfelelő „csővégi” technológiák kidolgozását

Hegyi  Adrienn,  marketingvezető,  Campden  Kht  A  jövő  élelmiszeripari  gyára:  innovációs 

technológiák,  technikák  című  előadása  bemutatta,hogy  az  élelmiszeripari  versenyképesség 

szempontjából  kiemelkedő  jelentőségűek  a  különböző  határterületek,  pl.  gépgyártás  és  az  ICT 

szektor élelmiszeripar számára kínált megoldási javaslatai. 

KIEGÉSZÍTÉS – 2012. év 9



MAGYAR MINŐSÉG TÁRSASÁG
1082 BUDAPEST, HORVÁTH MIHÁLY TÉR 1.

Rikker Tamás, tudományos igazgató, cége, a Wessling Kémiai Laboratórium Kft. cégpolitikájáról 

szólt.  Folyamatosan  értékelik,  és  negyedévente  jutalmazzák  a  dolgozói  ötleteket.  A  holnap 

kihívásainak  azonosításakor  alapvető  szempont,  hogy  saját  életünk  minősége  érdekében 

tevékenykedünk:  a piacvezető pozíciót  szoros versenyhelyzetben csakis folyamatos  fejlesztéssel 

lehet megőrizni! Ezt szolgálja az alkalmazott technológia, a szolgáltatási portfolió, valamint a belső 

folyamatok állandó fejlesztése 

Krázli  Zoltán,  a  GS1 Magyarország vezető szakértője  az Élelmiszer-nyomon követés  szerepét 

ismertető előadásában cége szerepét mutatta be. Az a céljuk, hogy elősegítsék az együttműködést 

az  üzleti  partnerek  közt  annak  érdekében,  hogy a  globális  szabványok  alkalmazásba  vételével 

hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható ellátási láncok jöjjenek létre.

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

2012. évi  Magyar Minőség Háza díjak, és  a Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díjat 2011. 

évre, díjnyertesinek kihirdetésére és a díjak átadására.

2012. évben a Konferencia On-line közvetítést ismét sikerült megvalósítanunk.

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

rendezvényeket.

A  Minőségszakemberek  Találkozóját a  Társaság  2012.  február  24-én  tartotta 

„Minőségfejlesztés és hatékonyságnövelés szolgáltatóknál, gyakorlati példák” címmel.

A Magyar Minőség Társaság éves közgyűlése 2012. május 23.

A közgyűlés fő témája a Magyar Minőség Társaság 2011. évi beszámolójának és a 2012. évi terv 

jóváhagyása.

XI. Honvédelmi minőségtalálkozó 2012. június 06-án tartottuk a HM Fegyverzeti és 

Hadbiztosi Hivatal, Haditechnikai Intézet tel közösen a „A HADIK terv a minőség fókuszában” 

témájában.
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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 2011. évre Tóth Csaba László kapta, „Statisztikai 

megközelítés, mint a minőségfejlesztés motorja ” c. cikkéért.

Az ünnepélyes díjátadásra a Magyar Minőség Hét 2012. 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.
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Portál működtetés:

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

tájékoztatásában.

Minőség Blog:

2013. január elejével indítottuk el  a blogunkat,  a tartalom előállítás a legnagyobb probléma a 

feltöltésében.  Tagjainktól  várunk  ötleteket,  blog  cikkeket.  Akinek  igénye  van  rá  cikk  írói 

jogosultságot kaphat.

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.

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  

2012. 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 0
45- MM folyóirat egyéb költségei 0

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 támogatás 0 0 0
75- Egyéb támogatás 0

8 Hirdetések összesen 0
82- Hirdetés Minőség Hét 0

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

Projekt tevékenységek összesen
0

Egyéb tevékenység bevétele
Társaság általános tevékenység 0

0

ÖSSZESEN

Közvetlen ktg.

417 020 1 502 470 1 085 450

55 000 105 000 50 000

2 158 530 2 158 530
2 158 530 2 158 530

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

6 819 000 6 819 000
6 279 000 6 279 000

540 000 540 000

150 000 150 000

150 000 150 000

570 000 570 000
400 000 400 000

83- Hirdetés további rendezvény kiadv.

170 000 170 000

472 020 11 480 000 11 007 980
Pénzügyi tev. Bevétele (kamat,árf.) 4 000 4 000

439 000 439 000
10 619 980 -10 619 980

Visszanemigényelhető ÁFA, egyéb ráf. 234 000 -234 000

11 326 000 11 923 000 597 000
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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 szorosabbá tétele 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.

 Magyar  Minőség  Háza  kiállítás  újra  megrendezése  a  XXII.  Magyar  Minőség  Hét 

rendezvényünkkel egy időben.
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A MAGYAR MINŐSÉG TÁRSASÁG  

2013. évi terv
 költség,  árbevétel,  eredmény tervezett 

adatok forintban

Kód Közvetlen ktg. 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 Pro.-hez nem rendelhető 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 támogatás 0
75- Egyéb támogatás 0 0 0

8 Hirdetések összesen

82- Hirdetés Minőség Hét 0
83- Hirdetés további rendezvény kiadv. 0 0 0
84- Hirdetés MM folyóiratban

85- Hirdetés saját (egyéb) 0

Projekt tevékenységek összesen
Pénzügyi tev. Bevétele (kamat,árf.) 0
Egyéb tevékenység bevétele 0 0 0
Társaság általános tevékenység 0
Visszanemigényelhető ÁFA, egyéb ráf. 0

ÖSSZESEN 0

2 300 000 2 650 000 350 000

200 000 285 000 85 000

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

175 000 175 000
175 000 175 000

5 940 000 5 940 000
5 600 000 5 600 000

340 000 340 000

500 000 500 000
500 000 500 000

15 900 1 500 000 1 484 100
300 000 300 000

15 900 1 000 000 984 100
200 000 200 000

2 575 900 11 650 000 9 074 100
1 000 1 000

8 775 100 -8 775 100
300 000 -300 000

11 651 000 11 651 000
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2013. évi eddig megtartott és tervezett rendezvények, események

Minőség-szakemberek Találkozója 2013. február 08.

A  találkozó  meghirdetett  témája,  „Alkossuk  meg  a  belső  felülvizsgálók  értékelésének 

módszertanát,  a  helyi  gyakorlatokra  építve,  az  új  19011  szellemében”  a   Levezető  elnök  – 

moderátor: Somogyiné Alabán Ildikó, Magyar Minőség Társaság alelnök, MOL Nyrt., KTD, US 

IMRF vezető.

Közgyűlés – Alapszabály módosítás 2013. május 22.

2013. évi pályázatok meghirdetése

„Magyar  Minőség  Háza  Díj  2013.”  „Az  Év  Irányítási  Rendszermenedzsere  2013.”,  „Magyar 

Minőség Portál  Díj  2013.”,  „Magyar  Minőség e-oktatás Díj  2013.”,  Minőség Szakirodalmi  Díj 

2013.” névvel.

A Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díj 2012. 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.

XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 5-7.

Tervezett eseménysorozat:

Konferencia-sorozat témája később kerül meghatározásra.

Pályázati Díjak ünnepélyes átadása

KIEGÉSZÍTÉS – 2012. év 16
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