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A civil törvény 2012. január 01-től érvénybe lépve módosította a Magyar Minőség Társaság
(továbbiakban: MMT, vagy Társaság)

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 2016.
év történéseit és a 2017. 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 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.
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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
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.
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A vállalkozási és cél szerinti (alap) tevékenység bevételeinek és kiadásainak elkülönített
nyilvántartása abból a követelményből fakad, hogy a civil szervezetnek az


üzemeltetési,



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 2016. évben a Magyar Minőség
Társaság értékesítés nettó árbevételének jelentős része


a társasági tagdíjakból (4.735.000,- Ft)

Magyar Minőség Társaság tagságának alakulása
2017. évi áprilisi
állapot

Egyéni tag (fő)
Jogi tag (szervezet)

2016. évi áprilisi 2016. évi
állapot
decemberi
állapot
146
144
116
115

Ebből új belépő
Egyéni tag
Jogi tag

7
0

4
3



3
2

150
110

hirdetések, reklám felület biztosításából (60 000,- 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.


Energiahatékonyság - Energiairányítási rendszer – Energiaaudit, XXV. Magyar

Minőség Hét Konferencia, XX. Minőségszakemberek találkozója valamint Magyar Minőség
Háza és a Magyar Minőség Hét Rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Társaság pályázatot
hirdetett „Az Év Irányítási Rendszermenedzsere 2016.”, „Magyar Minőség Portál Díj 2016.”,
„Magyar Minőség eOktatás Díj 2016.”, „Minőség Szakirodalmi Díj 2016.” névvel 4.270.000,- Ft)


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



támogatásból (150.793,- Ft) SZJA 1% felajánlásból származik.

A tárgyévben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain indultunk 2015. és 2016. évi működési
és program pályázatokat is benyújtottunk, de nem nyertünk egyiken sem támogatást. 2017. évben
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szintén nyújtottunk be pályázatokat működési és program pályázatokra, érvényesek lettek a
pályázataink, a működési támogatási pályázatunkkal 900.000 Ft támogatást nyertünk, a program
pályázatunkkal pedig 600.000 Ft támogatást nyertünk el.

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).

KIEGÉSZÍTÉS – 2016. év

5

MAGYAR MINŐSÉG TÁRSASÁG
1082 BUDAPEST, HORVÁTH MIHÁLY TÉR 1.

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, amelyeken egy-egy témát mutatnak be
sokoldalúan.
A rendezvények alkalmával a vevői elégedettség mérése kérdőív formában valósul meg.
A Minőség Hét Konferencia rendezvénysorozat 2016. május 12-13.
A 2016. évben ismét májusban rendeztük meg a jubileumi XXV. alkalommal a Minőség Hét
rendezvényünket, melynek mottója:”A Vezető építi a rendszert”
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.
A rendezvényünk új struktúrájában nem csak előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, hanem
műhely munkák keretében fel is dolgozhatták az új ismereteket. Valamint megemlékeztünk a
Társaságunk megalakulásának 25. évfordulójáról Gálavacsora keretében vendégül láttuk az alapító
tagjainkat.
Az első nap témája: „Szabványos irányítási rendszerek”, a második napé a „Lean, beszállító
fejlesztés, Innováció”.
A konferenciát Rezsabek Nándor elnökünk nyitotta meg. Az első napot Somogyiné Alabán
Ildikó társaságunk alelnöke vezette le.
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Ahol az első előadások keretében Tohl András beszélt az ISO 9001:2015 auditok tapasztalatairól,
majd az ISO 45001-ről a változásokról a MEBIR területén, Bárczi István pedig az ISO
14001:2015 auditok tapasztalatairól.
Következőre Kürti Sándor izgalmas érdekes előadás keretében átfogó képet nyújtott az
információ biztonság aktuális kérdéseiről. A következő szekció az energiahatékonyságról szólt.
Ahol Papp Zsolt Csaba tartott előadást a vészhelyzetek és kockázatok a vállalati energiaellátásban
és az energiairányításban, kérdéseiben. Utána Buzna Levente szólt az ISO 50001 auditok
tapasztalatairól.
A továbbiakban Széll Csaba mutatta be az ISO 50001 alkalmazás tapasztalatait. Dr. Novák Csaba
részletezte az jogszabályi megfelelés az ISO 50001 rendszerben nehézségeit és vázolta fel a
megoldási lehetőségeket.
Az ebédszünet után három rövid bemutató következett az irányítási rendszereket támogató
szoftverekről:
Szányel Zoltán mutatott be egy megoldást a kockázatkezelés és minőségirányítás keretében
használható programról.
Berényi Irén beszélt a jogszabályi megfelelés az ISO 50001 rendszerben – megoldási
lehetőségekről.
Miklovicz Zoltán mutatta be a - Minőségmenedzsment rendszert támogató szoftverét.
Majd következtek a műhelymunkák, Mikó Zsuzsanna, Tohl András levezetésével - Vezetés és
folyamatos fejlesztés az ISO 9001:2015 szerint.
Papp Zsolt Csaba vezette a „A rendelkezésre álló információk felhasználása a szabvány szerinti
szakmai követelmények teljesítéséhez az EIR-be” című műhelymunkát, hasonló témában tartott
műhelymunkát Bárczi István és Buzna Levente is.
Dr Mesterházy Balázs - Kockázat menedzsment gyakorlatok – két módszer gyakorlati
alkalmazása műhelymunkát vezetett.
A rendezvény után került sor a Magyar Minőség Társaság megalakulásának 25. évfordulójáról való
megemlékezésre. Itt a jelenleg még tag alapítók az évforduló alkalmából készült emléklapot
vehettek át.
A második napot Dr. Németh Balázs társaságunk alelnöke vezette le, ő tartotta a bevezető előadást
is - LEAN módszerek és megoldások az energiahatékonysággal összhangban címmel.
Másodikként Kelemen László előadására került sor - Lean bevezetés, Kaizen workshopok
tapasztalatai a Phoenix Mecano-nál, témában.
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Lantos Gábor bemutatója a - Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél,
következett.
Gyöngy István - Auditorok fejlesztése, Értékteremtő Auditok - témában tartott előadása után
Kránitz Péter beszélt a - Business Continuity Planning - című előadásában az üzletmenet
folytonosságról.
Ebéd után került sor Ászity Sándor előadására a - Minőség a Bosch beszállító fejlesztésében - ami
keretében bemutatta a BME EJJT Járműipari tudásközpontról is.
A napot és a konferenciánkat Dr. Németh Balázs műhelymunkája zárta - Értékáram diagram
készítés egy egyszerű példán keresztül, címmel.
Az előadások bemutatói a Társaságunk Slideshare oldalán https://slideshare.com/MMT_HSQ
érhetők el valamint a rendezvény honlapján: http://mmh2016.quality-minoseg.hu, ahol a bemutatók
mellett a rendezvényen készült videofelvételek is megtekinthetők.
2016. évben a Konferencia Online közvetítést ismét sikerült megvalósítanunk.
A korábbi évektől eltérően, más időpontban és helyszínen tartottuk a legnagyobb rendezvényünket.
Szakmailag sikeres, de anyagilag veszteséges lett a kiemelt rendezvényünk.
A Társaság a Minőség Hét nagyszabású rendezvénysorozata mellett tartott kisebb – 1 napos
– rendezvényeket.
Energiahatékonyság - Energiairányítási rendszer – Energiaaudit
2016. február 19.
A Magyar Minőség Társaság február 19-én tartotta - igen nagy érdeklődéssel kísért - fenti című
rendezvényét, Tánczos Lajos (ÉMI-TÜV SÜD Kft.), elnökségi tag, levezető elnökségével.
A rendezvény nyitóelőadásaiban először Kapros Zoltán, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szakértője, az energiahatékonysági törvény eddigi tapasztalatairól és a
jogszabály értelmezésétől szólt, majd Zarándy Pál, a Magyar Mérnöki Kamara munkatársa az
energia-auditorok képzésének, nyilvántartásának helyzetét ismertette.
A második szakaszban a tanúsítók ISO 50001 EIR-rel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatairól
hallottunk vezető auditoroktól, először Buzna Leventétől, SGS Hungaria Kft., majd Békés
Tamástól, EIR, ÉMI-TÜV SÜD Kft.
A harmadik szakaszban arról kaphattunk színvonalas felvilágosítást, hogy hogyan kell felkészülni
egy energia auditra, milyen adatokat kell előkészíteni az auditálásra készülő szervezetnek. Ebben a
témakörben Ugrayné Litauszki Erzsébet, energia auditor, Szenzor Gazdaságmérnöki Kft.,
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valamint Dr. Zsebik Albin, egyetemi docens, BMGE, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék,
gyakorlati tapasztalatait, véleményét hallottuk.
A rendezvény befejező részében az előadók Táncos Lajos moderálásával, kérdezz-felelek
keretében igyekeztek kielégíteni a hallgatóság rendívül aktív érdeklődését.
A Magyar Minőség Társaság éves közgyűlése 2016. május 25.
A társaságunk : 2016. május 25-én szerdán a Magyar Szabványügyi Testület Ybl Miklós teremében
tartotta közgyűlését.
A közgyűlésen megtárgyalásra és elfogadásra került a társaság 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolója, a 2015. évi mérlege és eredmény kimutatása, és a közhasznú jelentése. A
következőkben a 2016. évi pénzügyi terve főbb előirányzatainak, és a 2016. évi szakmai
munkatervének jóváhagyására került sor. Az ÉMI-TÜV Kft. Bolya Árpádot jelölte az
Igazgatótanácsba tagnak, Tóth Csaba László lemondott az Igazgatótanácsi tagságról, így új tagot
kellett választani. A Közgyűlés megköszönte Tóth Csaba László Igazgatótanácsban végzett
munkáját, aki tovább folytatta a munkát a Magyar Minőség szerkesztőbizottságában.
A közgyűlés megválasztotta Bolya Árpádot a MMT Igazgatótanács tagjának.
Az alapszabály módosításra a személyi változások átvezetése miatt volt szükség, a 14.§.-ban kellett
az Igazgatótanács tag személyi változást átvezetni, a közgyűlés a megszavazta az alapszabály
változást.
A közgyűlésen ünnepi megemlékezésre került sor, Dr. Róth András aki a Magyar Minőség
főszerkesztője, a lap megindulása óta folyamatosan dolgozott mint a folyóirat főszerkesztője,
Rezsabek Nándortól a Társaságunk elnökétől emléktárgyat és emléklapot vehetett át a 25 éves
évforduló alkalmából.
A XX. Minőségszakemberek Találkozóját a Társaság 2016. november 08-án tartotta.
A Találkozó napján került sor – ünnepélyes keretek között – a 2016. évi Magyar Minőség Háza
díjak, és a Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díj 2016. évre pályázataink díjnyertesinek
kihirdetésére és a díjak átadására.
Rezsabek Nándor, a Magyar Minőség Társaság elnöke megnyitja a konferenciát.
Az első előadónk az SGS Hungaria Kft. részéről Tohl András, auditorok technikai vezetője volt.
Egy igen komoly történelmi áttekintést kaphattak az érdeklődők a szabványok múltjáról, jelenéről
és statisztikai adatokat is ismertetett prezentációjában, három vezető magyarországi tanúsító cég
által már tanúsított új ISO 9001:2015-ös szabvány tanúsítási helyzetéről.
KIEGÉSZÍTÉS – 2016. év
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Ebből a statisztikából megtudhattuk, hogy a legfrissebb felmérések alapján a tanúsítottak mint egy
15% már át is tért az új szabványokra, bizonyítva ezzel azt, hogy számos vállalat megtalálta a
megfelelő megoldást az új szabványra való áttéréshez.
A Magyar Minőség Társaság a Berg System Kft.-vel közösen egy rendhagyó előadás sorozatot
kíván megvalósítani az elkövetkező időszakban.
Egy sikeresen működő KKV-n keresztül, a cég gyakorlati folyamatait bemutatva kívánjuk
szemléltetni az új ISO 9001:2015 szabvány bevezetését, annak előkészítésétől a rendszer
működtetésén át, a folyamatos fejlesztéséig. Az előadás, amely délután 13.00 órától folytatódott,
betekintési lehetőséget engedett a megvalósításba.
Érdemes lesz folyamatosan, rendezvényről rendezvényre nyomon követni, hogy merre halad a
Berg System Kft. minőségirányítási rendszer finomítása útján.
Az előadás első részében a cég minőségirányítási vezetője azt kívánta bemutatni, hogy hogyan
kezdtek hozzá a rendszer kiépítéséhez - mivel előtte nem volt náluk tanúsított minőségirányítási
rendszer - , és milyen lépések során, hogyan építettek fel egy gyakorlatiasan, folyamatgazdákon
keresztül működő irányítási rendszert, majd az előadás második részében, 13 órától konkrét
folyamatokon keresztül, a kapcsolódó eljárásokat bemutatva, nyerhetett mindenki betekintést a
folyamatgazda rendszerbe.
Minőségszakember Találkozónk a frissen kiírt pályázatok ismertetésével folytatódott.
Fontos hír, hogy megjelent a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) 2016os évének fejlesztési kerete, azaz a legnagyobb Operatív Programnak különböző fejlesztési
prioritásaihoz tartozó pályázatok idei évi ütemezése.
A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) a magyar gazdasági növekedés ösztönzése miatt jött létre. Az operatív program egyik
legfontosabb célkitűzése, hogy a magyarországi foglalkoztatási ráta elérje a 75%-ot.
Az előadónk az a 2003-ban alakult Prospera Kft. volt, amelynek célja a hazai kis- és
középvállalkozási szektor technológiai korszerűsítésének támogatása sikeres pályázatokon
keresztül. A KKV-k számára kiírt pályázati lehetőségeket a cég pályázati referense, GajdosSztankó Gabriella prezentálta.
Mivel a szakember találkozónk alappillére az új ISO szabványok, így fontosnak tartottuk azt, hogy
beszéljünk a felelős vállalatirányításról és ezen belül is a kockázat-menedzsment nyújtotta
lehetőségekről a Baker Tilly Hungária Tanácsadó Kft. munkatársai több mint tíz éves fejlesztési
munkája testesül meg a D-RISC kockázatkezeléssel támogatott felelős vállalatirányítás (Corporate
Governance) rendszerben, melyet folyamatosan fejlesztenek a változó működési környezet által
támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében.
KIEGÉSZÍTÉS – 2016. év
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Alkalmazhatósága egyszerűségében és rugalmasságában áll. A D-RISC rendszer (módszertan és
szoftver) teljes körűen megfelel a magyar és multinacionális társaságok követelményeinek,
pénzügyi intézményeknek, állami tulajdonú társaságoknak, felsőfokú oktatási intézményeknek, de
akár a hazai költségvetési és EU-s intézmények számára kialakított FEUVE rendszernek is.
Előadónk volt Szányel Zoltán a Baker Tilly Hungária Tanácsadó Kft. projekt igazgatója.
Minőségszakember Találkozónk záró előadójaként a megismerhettük a DOBEDU® online oktatási
módszertant. Ez egy módszertan vállalatok számára, amelyben a víziótól a folyamatokon át a
részletes feladatokig dolgozzák ki és támogatják egy vállalat belső képzését. Céljuk az, hogy az
üzenetek és a tudás a vállalat növekedésével ne ’kopjanak’ el – a tulajdonos adja át a vállalat
vízióját, a vezetők a saját területükhöz tartozó információkat és olyan szervezet maradjon ahol a
cég első és utolsó ember is egy irányba dolgozzon. Mindezt mérhetően és fenntarthatóan.
Az előadás két egymáskövető részből állt. Az első rész a - Hatékony online képzési módszertan:
20% rendszer, 80% tananyag címet kapta, amiből betekintést nyerhettünk a „Dobedu”
módszertanába.
A második rész már a „Minőségszakemberek Találkozó-ja”- „Műhelymunka” részét is indította,
mégpedig Fókusz – élmény – használhatóság: tananyag készítési szimulációit gyakorolhatták a
résztvevők.
Az igen magas színvonalú prezentációt és műhelymunkát, Kircsi Leventének a dobedu.com
oktatási igazgatójának köszönhettük.
A nap záróakkordjaként a második műhelymunka a Baker Tilly Hungária Tanácsadó Kft.
projektigazgatója Szányel Zoltán a D-RISC szoftver és módszertan segítségével gyakorlatias
formában bemutatta azt, hogy hogyan lehet kialakítani egy a jogszabályoknak és ajánlásoknak
meg-felelő, a szervezet mindennapi működésébe illeszkedő, a stratégiai és operatív célok elérését
segítő

gyakorlatias

kockázatkezeléssel

támogatott

Felelős

Vállalt-irányítási

(Corporate

Governance) rendszert.

Sajnos a 2016. évi rendezvényeink látogatottsága, az erőfeszítéseink ellenére nem érte el a
tervezettet, a társaságunk 840.000 Ft-os veszteségének a rendezvényekből származó bevételek
elmaradása a fő oka.
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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.
Alapító főszerkesztőnk Dr. Róth András a Társaságunk és a Magyar Minőség alapítástól
folyamatosan dolgozott lapunk szakmai színvonalának folyamatos fejlesztésén, a 2017.
októberében bekövetkezett haláláig. 2016. májusában megemlékeztünk a 25 éves főszerkesztői
tevékenységének ünnepi évfordulójáról.
2017. december 1-jével Tóth Csaba László vette át a Magyar Minőség főszerkesztői munkakörét,
ezzel a dátummal a szerkesztő bizottsága is megújult, tagjai lettek: Harazin Tibor, Mátrai Norbert,
Tánczos Lajos, Dr. Topár József. Továbbra is várjuk tagjainkat, Magyar Minőség tartalmi
megtöltésében, mindenki akinek az ideje lehetővé teszi cikkek írását forduljon a főszerkesztőhöz az
ujsag@quality-mmt.hu e-mail címen. A honlapunkon elérhető az: Útmutató a Magyar

Minőség folyóiratban megjelenő cikkek szerzőinek.
Az év folyamán a társulatunk arculatváltásával egy időben megváltozott a folyóiratunk arculatai is.
Az arculat váltásunk a 2017. január 1-jével megjelent januári számával fejeződött be. A tartalmi
megújulás az új főszerkesztő koncepciójának megfelelően folytatódik.
A Magyar Minőség legjobb szerzője 2016. díjat Papp Zsolt Csaba cégvezető, kapta a Magyar
Minőség 2015. júniusi számban megjelent cikkéért: Túl sok az energiája?, avagy helyzetkép az
energiairányítási rendszerek bevezetésével kapcsolatban.
A Díjat Rezsabek Nándor a Társaságunk elnöke, és Sződi Sándor a szerkesztőbizottság elnöke
adta át a díjazottnak.
A cikk rövid bevezetőjében a szerző, a mai világunkat jellemző egyre nagyobb energia éhségre és
az energia iránti keresletre hívja fel a figyelmet. Majd röviden kitér az EU klíma- és
energiastratégiájára, valamint, ezzel összefüggően az Unió által már korábban kiadott és az
energiahatékonyságot érintő néhány szabályozásra, illetve egy-egy hazai jogszabályra. A
továbbiakban röviden ismerteti az irányelvben szereplő főbb célokat, elvárásokat, vagy
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követelményeket, illetve kitér az irányelv hazai jogrendjébe történő átültetési kötelezettség – akkori
– állapotára.
A cikk második részében először kitér azokra a tapasztalatokra, vagy tényekre, melyekkel az
energiairányítási rendszer kiépítését megelőzően találkozhattunk, illetve jellemzi a vállalkozások
energia felhasználásával kapcsolatos hozzáállását.
Ezt követően röviden bemutatja az ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszer
modelljét, az energia tervezés elvi folyamatát, majd némileg részletesebben és több példával is
érthetővé téve a tervezés, a működtetés, illetve a mérés, megfigyelés fejezetekben leírt és tipikusan
„szakmai” követelményeket. Végül néhány „megfontolandó dolgot” vet fel az olvasónak, mely a
rendszerépítésre, a tervezett beruházások kérdésére, vagy az elért eredmények kommunikálására,
illetve az EIR, vagy az energia audit melletti „voksolás” dilemmájára hívja fel a figyelmet.

Elektronikus Értesítő levelek:
Témák: = rendezvényeinkre, pályázatainkra, aktuális eseményekre felhívás
= társszervek és tagvállalataink rendezvényeire, eseményeire, pályázataira felhívás

Együttműködés társszervezetekkel:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság,

Közlekedési Egyesület,

ISO 9000 Fórum,

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület,

Magyar Innovációs Szövetség,

Magyar Iparszövetség,

Magyar Szabványügyi Testület,

KÖVET Egyesület a Fenntartható

Menedzserek Országos Szövetsége,

Gazdálkodásért

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara,

Szövetség a kiválóságért

Energetikai Kiadó,

Vállalati Architektúra Menedzsment

GTE Gépipari Tudományos Egyesület,

Szakértők Egyesülete

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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Arculati megújulás, portál működtetés
A Társaságunk korábbi arculatát a 2000-es évek elején alakította ki. 2016. év elejétől fokozatosan
újítjuk meg a Társaságunk arculatát. Először a logónkat és a hírlevelünket változtattuk meg. A
honlapunk a 2016. júniusában újult meg, az új arculatunknak megfelelő formátumban és könnyen
olvashatóan mobiltelefonról is, a napjaink követelményeinek megfelelően.
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.
Ügykezelő rendszer:
Ügykezelő rendszer 2014-es bevezetésére óta ezen keresztül történik a tagjainkkal a
kommunikáció, a hírlevelek kiküldése, a rendezvények adminisztrálása, a Magyar Minőség
folyóiratunk kiküldése.
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 2009
őszétől a Társaság távmunkában végzi tevékenységét.
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A MAGYAR MINŐSÉG TÁRSASÁG

2016. évi tény
költség, árbevétel, eredmény
adatok forintban

Kód
Közvetlen ktg.
1 Oktatás
0
1 577 000
2 Minőség Hét +Minőségszakemberek összesen
3 További rendezvény
4 Magyar Minőség elektronikus folyóirat
45- MM folyóirat egyéb költségei, előfizetés

5 Pro.-hez nem rendelhető
52- DATACERT (Internetes adatbázis)
55 -Egyéb minőségirányítási tevékenység

6 MMT tagdíjak
61- jogi sz.
62- egyéni

7 Támogatás összesen
72- NEA
75-1%

8 Hirdetések összesen
82- Hirdetés Minőség Hét
83- Hirdetés további rendezvény kiadv.
84- Hirdetés MM folyóiratban
85- Hirdetés saját (egyéb)

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

ÖSSZESEN
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Nettó árbevétel

Eredmény

0
2 786 000

0
1 209 000

150 000

1 010 000

860 000

27 000
27 000

450 000
450 000

423 000
423 000

0
0
0

175 000
175 000
0

175 000
175 000
0

0
0
0

4 735 000
4 449 500
285 500

4 735 000
4 449 500
285 500

0
0
0

151 000
0
151 000

151 000
0
151 000

0
0
0
0
0

60 000
0
0
60 000
0

60 000
0
0
60 000
0

1 754 000
1 000
217 000
7 553 000
683 000

9 367 000
1 000
0
0
0

7 613 000
0
-217 000
-7 553 000
-683 000

10 208 000

9 368 000

-840 000
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Mérlegen kívüli tételek
2012. év gazdasági eseményei, melyek jelentős pénzügyi befolyást gyakorolnak 2017. 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 2012. évből fennálló 3 millió forint munkabér tartozásából 500 ezer
forintot tudtunk kifizetni 2015-ben, maradék tartozás 2,5 millió forint.
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.



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

2017. évi költségvetési terv
költség, árbevétel, eredmény tervezett
adatok forintban

Kód
Közvetlen ktg.
1 Oktatás
0
1 765 000
2 Minőség Hét + Minőségszakemberek összesen

Nettó árbevétel

Eredmény

0
2 950 000

0
1 185 000

500 000

1 500 000

1 000 000

60 000
60 000

600 000
600 000

540 000
540 000

3

További rendezvény

4

Magyar Minőség elektronikus folyóirat
45- MM folyóirat egyéb költségei

5

Pro.-hez nem rendelhető
52- DATACERT (Internetes adatbázis)
55 -Egyéb minőségirányítási tevékenység

0
0
0

175 000
175 000
0

175 000
175 000
0

6

MMT tagdíjak
61- jogi sz.
62- egyéni

0
0
0

4 500 000
4 000 000
500 000

4 500 000
4 000 000
500 000

7

Támogatás összesen
72- NEA
75- 1%

0
0
0

1 750 000
1 600 000
150 000

1 750 000
1 600 000
150 000

8

Hirdetések összesen
82- Hirdetés Minőség Hét
83- Hirdetés további rendezvény kiadv.
84- Hirdetés MM folyóiratban
85- Hirdetés saját (egyéb)

15 000
0
0
0
15 000

50 000
0
0
0
50 000

35 000
0
0
0
35 000

2 340 000
0
0
8 887 000
300 000

11 525 000
2 000
0
0
0

9 185 000
2 000
0
-8 887 000
-300 000

11 527 000

11 527 000

0

Projekt tevékenységek összesen
Pénzügyi tev. Bevétele (kamat,árf.)

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

ÖSSZESEN
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2017. évi eddig megtartott és tervezett rendezvények, események

Beszállító Fejlesztési Fórum – Kvalikon Kft.-vel közös rendezvény
2017. március 28., Helyszín: Hotel Walzer, 1224 Budapest, Németvölgyi út. 110.
Energetikai szakreferensi fórum
2017. április 25., Helyszín: Hotel Walzer, 1224 Budapest, Németvölgyi út. 110.

XXVI. Magyar Minőség Hét 2017. május 11-12., Helyszín: GE Power Veresegyház, Kisrét u. 1.
Az idei konferenciánkat a General Electric Power támogatja a helyszín biztosításával, továbbá a
program részeként több előadással jelennek meg és lehetővé teszik a gyárlátogatást is.
A program összeállítása során a konferencia szervezői arra törekedtek, hogy beszéljenek a minőség
szakembereket közvetlenül érintő kérdések mellett a gyakorlatban felmerülő, kapcsolódó témákról
is. Az idén az első nap témája: Menedzsment rendszerek és változások. Lesz szó a Hálózatkutatás
alkalmazásáról a változás menedzsmentben, ISO 9001, 14001 irányítási rendszerek új változataira
történő átállás tapasztalatairól. Ipar 4.0 gyakorlati alkalmazásáról. Érdekelt felek azonosításáról,
kockázat mendzsmentről, változás menedzsmentről, emberi tényezőről. Projekt kockázatokról.
A második nap témája: Technológia és minőség. GE Power gyárlátogatásra lesz lehetőség.
Különböző minőségtechnikák alkalmazásáról, 5S, FMEA, Halszálka.... a műhelymunkák
keretében.
Az előadások az információ átadást, a műhelymunkák az ismeretek elmélyítését, a szakmai
fortélyok megismerését és megbeszélését célozzák..

Közgyűlés – 2016. május 24. – 2016. évi beszámoló és 2017 évi tervek, Igazgatótanácsi
tagválasztás, alapszabály módosítás.
Helyszín: MSZT Székház, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.
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2017. évi pályázatok meghirdetése
„Magyar Minőség Háza Díj 2017.” „Az Év Irányítási Rendszermenedzsere 2017.”, „Magyar
Minőség Portál Díj 2017.”, „Magyar Minőség e-oktatás Díj 2017.”, „Minőség Szakirodalmi
Díj 2017.” névvel.
A Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díj 2017. év
Az előző évihez hasonlóan a kiválasztás módja: főszerkesztő- az olvasók véleményét kikérveírásbeli 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.
XXI. Minőségszakemberek Találkozója – 2017. november 7.
Mottó:”Út közben – jönnek a fejlesztések részeredményei”
Működésváltozási projekt indítása
Működésváltozást támogató eszközök, technikai megoldások
Pályázati Díjak ünnepélyes átadása
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