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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 tartalmú kiegészítéssel szeretnénk bemutatni a 2018. év 

történéseit és a 2019. 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 megnyilvánulása 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 

 Támogatások 

A Társaság költségei (kiadásai): 

 Cél szerinti tevékenység közvetlen költségei 

 Vállalkozási tevékenység közvetlen költségei 

 Egyéb közvetett költségek (kiadások) 
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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, 

 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 2018. évben a Magyar Minőség 

Társaság értékesítés nettó árbevételének jelentős része 

 a társasági tagdíjakból (3.971.000,- Ft) 

Magyar Minőség Társaság tagságának alakulása  

  2018. évi áprilisi 

állapot 

2018. évi 

decemberi 

állapot 

2019. évi áprilisi 

állapot 

Egyéni tag (fő) 153 156 158 

Jogi tag (szervezet) 99 95 93 
    

Ebből új belépő 

Egyéni tag 3 10 2 

Jogi tag 0 0 2 

 Hirdetések, reklám felület biztosításából, Magyar Minőség megjelenésének 

támogatása  

(400.000,- Ft) 

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

folyóiratban, a Társaság portálján és a rendezvényein. Ez évben az ISO 9000 Fórum egyesület 

támogatta a Magyar Minőség 2018. novemberi számának a megjelenését. Ebben a számban adtunk 

hírt az ISO 9000 Fórum jubileumi XXV. Nemzeti Minőségügyi Konferenciájáról, és az ott elhangzott 

előadásokból készült cikkeket jelentettünk meg. 

A Társaság vállalkozási tevékenységét ebből a tételből származó árbevétel teszi ki. 
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 Rendezvények:  

(2.595.000,- Ft) 

 XXI. Minőségszakemberek találkozója valamint és a Magyar Minőség Hét Rendezvénysorozathoz 

kapcsolódóan a Társaság pályázatot hirdetetett Magyar Minőség Háza 2018 díj, „Az Év Irányítási 

Rendszermenedzsere 2018.”, „Magyar Minőség Portál Díj 2018.”, „Magyar Minőség eOktatás Díj 

2018.”, „Minőség Szakirodalmi Díj 2018.” névvel  

 támogatásból  

(173.717,- Ft) SZJA 1% felajánlásból,  

Nemzeti Együttműködési Alap működési és szakmai pályázatából  

A tárgyévben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain indultunk 2017. évi működési és program 

pályázatokon nyertünk, erre az évre is áthúzódóan történt az elszámolás, mely során a fel nem 

használt támogatás visszautalására került a működési támogatásból 154.080 eFt, és a szakmai 

támogatásból 257.296 Ft. 2018. évre is érvényes pályázatot nyújtottunk be a várólistára kerültünk, 

de végül nem került sor a támogatásunkra. 2019. évre is érvényes pályázatot nyújtottunk be a 

támogatás mértéke nem ismert, a pályázatunk elbírálás alatt van. 

 adományok (szigorúan véve ezek is támogatások, mert nem vagyunk közhasznúak, így a 

törvények szerint adományigazolást nem tudunk kiállítani.) 

( 326.995 Ft) Google AdGrants program 

Amint lehetőségünk nyílt rá 2017 februárjában csatlakoztunk a Google AdGrants programjához. 

Ennek keretében igénybe vettük a Google AdWords támogatást, amit havi 10.000 USD keretben a 

Google AdWords szolgáltatásban lehetett térítés nélkül kihasználni. Az elmúlt évhez képest jelentős 

az e soron könyvelt támogatás, az AdGrants szabályaiban a 2018. év elejével és közepével bevezetett 

módosítások miatt, az eddig alkalmazott hirdetések nagy része letiltásra került. A támogatási 

összeggel megnövekedett a bevételünk, és egy időben a kiadásaink is, mert az ingyenesen kapott 

szolgáltatást, támogatásként kell a könyvelésünkben kimutatni. 

(110.000 Ft) - Adakozókedd - adománygyűjtési kampány 

Az MMT 2018-ban csatlakozott a civilszervezetek adománygyűjtési kampányához az adakozó 

keddhez. Részletesen az AdakozóKedd kampányoktól általában kampány honlapján olvashat 

https://www.adakozokedd.hu/. A Társaságunk AdakozóKedd kampányának az oldalát a 

honlapunkon megtekintheti: https://quality-mmt.hu/adakozokedd/ célunk volt egy nagyobb 

összeg összegyűjtése, ami nem sikerült, így a kitűzött videó sorozat elkészítése sem lehetséges. 

Az összegyűlt támogatást a videó sorozat előkészítő munkáira költjük. 

 

https://www.google.hu/intl/hu/grants/
https://www.adakozokedd.hu/
https://quality-mmt.hu/adakozokedd/
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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 Minőségszakemberek 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 Magyar Minőség Hét Konferencia 2018. november 6-7. 

A konferenciát Szabó Mirtill, Társaságunk elnöke nyitotta meg, majd átadta a szót Somogyiné 

Alabán Ildikó alelnöknek, aki a levezető elnöki teendőket látta el. 

A rendezvény első napjának megtervezésekor kettős célt követtünk: szerettük volna felhívni a 

figyelmet a szabványos rendszer működtetés helyzetére, felvillantani a rendszerek fejlesztésének 

rövid és hosszú távú fókuszait, másrészt szerettünk volna jó gyakorlatokat bemutatni és a közösen 

végrehajtott feladatokon keresztül gondolkodtatni, segítséget adni a műhelymunkák tárgyában a 

gyakorló szakembereknek. Így az első nap témája: Követelmények és a megfelelés útjai, avagy 

hogyan tovább? 

 

A nyitó előadást Tőke Hajnalka akkreditálási szakreferens, minőségirányítási vezető – Nemzeti 

Akkreditáló Hatóság (NAH) – „Irányítás rendszerek tegnap, ma holnap; Változni és változtatni” 

címmel tartotta. Az előadó bemutatta a NAH működési modelljének változását, a hatóságra 

vonatkozó jogszabályi változások, a papírmentes iroda koncepció és a vevői igények 

figyelembevételével, a „stabil és megbízható hatóság” vízió mentén. 21 akkreditált tanúsító adatai 
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alapján az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerinti rendszertanúsítások számának 

alakulásának áttekintését követően betekintést engedett a leggyakoribb nemmegfelelőségekbe.  

Az előadást az e-akkreditációt előkészítő projekt bemutatásával, valamint az új szabványok és 

akkreditációra vonatkozó nemzetközi követelmények összefoglalásával zárta. 

 

Második előadónk Puskás László minőségügyi szakmérnök, az MMT Igazgató Tanácsának tagja 

volt. Előadásának címe „ISO 9001 – az újratanúsítások tapasztalatai, ajánlás azoknak, akiknél még 

folyamatban van”. Ő a kis- és közepes vállalkozások szemüvegén keresztül vizsgálta az ISO 

9001:2015 szabvány követelményeit. Saját gyűjtésen keresztül mutatta be a szabványátállások 

helyzetét (a legfrissebb adatok mostani számunkban – a szerkesztők megjegyzése), elemezve a 

szabványátállási határidőkre adott szervezeti válaszokat: a szervezetek egy része nem állt át a 

határidő leteltéig, nem tartotta fontosnak a tanúsítvány jogfolytonosságát. Az átállt szervezetek egy 

részénél az átállás technikai szintjének meglépése történt meg, az új követelmények szellemének 

való megfelelés, az új követelmények megértése messze áll az érett szinttől. Az előadó lehetséges 

logikai kapaszkodókat kínált a rendszer pozicionálására a tanúsított és a nem tanúsított szervezetek 

számára is, majd vázolta mindkét esetben a rendszer kialakítási/fejlesztési program javasolt lépéseit.  

Az előadásnak volt még egy lényeges üzenete. Igaz, hogy az újratanúsítások 90 % feletti szinten 

megtörténtek, de nem mindegy milyen áron. A tanúsító szervezetek ez év első háromnegyed évében 

szinte csak ezzel foglalkoztak. Ez azt jelenti, hogy 3 év múlva ugyanilyen nagy kampány várható, 

ezért célszerű lenne időben széthúzni az újratanúsítást. A hirtelen nagy mennyiségű munka elvégzése 

esetenként a minőség rovására is mehetett, ezért célszerű mind a tanúsítónak, mind a tanúsítottnak 

újra gondolni a következő tanúsítás időpontját.  

 

Móricz Pál, a Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. ügyvezető igazgatója „GDPR és 27001 tanúsíthatóság 

– fél évvel a GDPR életbe lépése után” tartott előadást. Az év rettegett és sokszor félreértett 

személyes adatvédelemmel kapcsolatos követelményrendszeréről, a GDPR követelményekről, a 

megoldás módjáról adott számot. Előadásában elhelyezte a GDPR elvárásokat az ISO 27001 

követelményeinek sorában, hiszen a GDPR megfelelés részét képezi az ISO 27001 megfelelésnek. 

Az alkalmazási tapasztalatokat is figyelembe véve figyelmeztette a résztvevőket, hogy a papírgyártás 

- azaz a GDPR követelmények szabályzatba foglalása és kiadása - nem a jó megoldás. Szorgalmazta, 

hogy az érintettek érdekét figyelembe vevő megoldásokat preferáljuk, a védelmi intézkedéseket a 

kockázattal arányos módon vezessük be.  

Előadásának végén összefoglalta a GDPR bevezetésének és alkalmazásának általa javasolt 

filozófiáját. Döntéseinket mindig a józanész és az érintettek érdeke alapján hozzuk meg.  
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Hegedüs Szilveszter (IFKA) a „KKV-k támogatása – Ipar 4.0, GINOP 1.1.3-16” című előadásában 

tisztázta a digitalizáció nem cél, hanem eszköz. Nem érdemes ott digitalizálni, ahol a folyamatok 

rendezettsége sok kívánnivalót hagy maga után. Először meg kell szüntetni a veszteségeket, vagyis 

érdemes a lean módszerek segítségével felmérni a jelenlegi gyakorlatot és a fejlesztett folyamatot 

érdemes átvezetni az Ipar 4.0 világába. Nagy vonalakban vázolta a KKV-k támogatására indított 

kormányzati kezdeményezést, amelynek egyik gazdája az IFKA. Végül bemutatta a programban 

résztvevő szakembereket. 

 

Takács Attila (IFKA) „Ipar 4.0 vs Minőségirányítási rendszer – GINOP 1.1.3-16” címmel tartott 

előadást, melyet a címhez hűen, a hogyan kapcsolódik a MIR és az Ipar 4.0 kérdéssel vezetett be. 

Hangsúlyozta a kiegyensúlyozott, ésszerű és veszteségmentes folyamatok fontosságát, majd 

részletesen bemutatta a minőségirányítási rendszer 7 alapelvét összekapcsolva az Ipar 4.0 

követelményekkel. Az előadást interaktívvá tette: mobiltelefonos alkalmazással a konferencia 

résztvevői szavazhattak arra a kérdésre, hogy mivel tudnának a KKV-k nagyobb vevői elégedettséget 

elérni. Végezetül megadta az előadás elején feltett kérdésre a választ, egy piramis formájában. Ennek 

alapja a minőségmenedzsment rendszer, erre épül az Ipar 4.0, majd a piramis csúcsa a vevői 

elégedettség. Azaz, ha nincs MIR, nincs mire építeni a digitalizációval megsegített fejlesztéseket, és 

ráadásul a vevői elégedettség is az Univerzum elérhetetlen részébe kerül.  

 

Az ebédszünet előtti utolsó előadó Kircsi Levente szakmai vezető volt, aki „ISO 9001 képzési 

anyagok megújulása – online képzések” címmel tartott előadást. Az irányítási rendszerek 

működtetésében ismétlődő követelmény a képzés. Az előadó a Dobedu módszertan bemutatásával 

lehetséges megoldást kínált, bemutatta a képzési kötelezettség teljesítését támogató internetes 

képzési rendszerüket, alkalmazott gyakorlatukat. A Dobedu egy keretrendszer, melyben a tananyag 

az onboarding követelménytől a speciális pozícióra fejlesztésig megtervezhető. A munkavállalók 3-

5 perces video tréningeken keresztül dolgozzák fel az ismereteket a számukra megfelelő 

ütemezésben, a beépített tudáspróbákon keresztül. 

 

Az ebédszünetet követően került sor a Társaság díjainak átadására. 

 

A jutalmazási pillanatok után kezdődött a műhelymunka, immár két szekcióban. Az egyik 

szekcióban Dr. Fekete István ügyvezető és Szontágh Péter a SzigmaSzervíz Kft-től tartott előadást 

„ISO 9001 kockázatmenedzsment” címmel. A műhelymunka vezetője a SzigmaSzervíz Kft. 
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szoftveres kockázatmenedzsment alkalmazását mutatta be. Ennek során röviden bemutatásra került 

a kockázat fogalma, a kockázatfelmérés és –kezelés folyamata a ISO 31000:2018 szabvány alapján, 

valamint a szabvány szellemének megfelelően a stratégiai és operatív döntéshozatalt támogató 

kockázatfelmérések típusai. A műhelymunka második részében pedig a SzigmaSzervíz Kft-által 

kifejlesztett és szabadalmaztatott Szigma Integrisk módszertan és szoftver segítségével bemutatásra 

egy folyamat alapú működési kockázat felmérési esetpélda, mely a beszerzés folyamatának 

kockázatfelmérésre irányult. Több mutatószám mentén is bemutatásra került a kockázatok felmérése, 

ezzel demonstrálva azt, hogy ugyanazon folyamatnál eltérő mutatószám esetében más-más 

kockázatok jelenhetnek meg, vagy ugyanazok a kockázatok, de eltérő tartalommal. A műhelymunka 

célja, hogy a résztvevők számára segítséget adjon a folyamat alapú működési kockázat felmérési 

modell alapelveinek meghatározásához, valamint a kockázati tényezők megfogalmazásához és 

értékeléshez. A felmérés során szerzett tapasztalatokat tovább gondolva ki-ki a saját szervezeténél is 

megpróbálkozhat szakszerű módon az adott szervezetre jellemző kockázatok feltárásával és 

értékelésével.  

 

Ugyanebben az időben az ADAPTO Solutions Kft. munkatársa Mártha Csenge (szerzőtárs: 

Pflanzner Sándor) „ISO 9001 kockázatkezelés” címmel tartotta meg a műhelymunkát. 

Mit tehetünk, ha az ISO 9001 szellemisége nem hatja át a vállalatot? A minőségügyes továbbra is 

leginkább dokumentumhalmazt gyárt a megfeleléshez, miközben a vezető információ nélkül vagy 

nem valid információ alapján kénytelen meghozni döntéseit? Az ADAPTO Solutions Kft. 

kockázatkezelési módszertanához kapcsolódóan Mártha Csenge bevezetőjében a vezetői igények 

változására hívta fel a résztvevők figyelmét: A megoldás az összvállalati kockázatkezelés és a 

vezetői műszerfal, amit a vezető gyorsan át tud tekinteni. A vezetői döntéseket a megfelelő 

színvonalú és információtartalmú döntés előkészítő anyagok támogatják jól. Akkor járunk el 

helyesen, ha az információt megfelelően előszűrjük és a vizualizáció eszközeivel élve gyors 

áttekintést és döntéshozatalt támogató összefoglalót készítünk vezetőink számára. A workshop 

résztvevői egy esettanulmányhoz készítettek vezetői összefoglalókat felhasználva a vizualizáció 

eszközeit. A munka eredménye láttatható, csak egy kis szemléletváltást igényel.  

 

Egy rövidebb kávészünet után folytatódott a műhelymunka. Jászapátiné Tömösközy Virág és Benke 

Ágnes szintén az „ISO 9001 kockázatmenedzsment” témakörével foglalkozott, mindketten a MOL 

Nyrt. (DS Minőségügy) munkatársai. A szabvány 2008 és 2015-ös változatai közötti különbségek, 

az új elemek kiemelése, majd az érdekelt felek és a kockázatmenedzsment belső módszertan 

kialakításához vezető útkeresés és a módszertani elemek bemutatásával indult az előadás. A 
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kockázatok azonosítása SWOT elemzésen keresztül történik, melyhez előzetesen azonosításra 

kerülnek a szervezet stratégiai céljainak elérését támogató folyamatok mentén a termékek és 

szolgáltatások érdekeltjei, valamint igényeik. Ezek ismeretében elkészített SWOT elemzés 

eredménye az azonosított kockázatok listája, melyből rangsorolással lehet a 

legfontosabbakat/legsürgősebbeket kiválasztani, melyekre akciók készülnek. Az elemzést minden 

jelentősnek minősülő változás esetén, de legalább évente egyszer meg kell ismételni. Az akciók 

kezelése a minőségcélokkal együtt történik. Ezek után következett az igazi műhelymunka, a 

követelmény egy mákos nudli készítés kockázatelemzéséhez vezető információgyűjtés és értékelés 

volt. Több csoportban készítettünk SWOT analízist, meghatároztuk az érdekelt feleket, a külső és 

belső környezetet és felmértük az erőforrásokat. Ha elméletben is, de elkészült a mákos nudli. Az 

egyszerű példa is rámutatott: a módszertan beállításánál a peremfeltételeket minden résztvevő 

számára egyértelműen meg kell határozni.  

 

Ez alatt a másik csoport Dr. Béres Ágnes (ügyvezető, ADAPTO) és Balázs Regina 

(szervezetfejlesztő, Profiles International Hungary Kft.) az „ISO 9001 szervezeti tudás, 

tudásmenedzsment megoldások” témakörrel foglalkoztak. A közös munka során olyan kérdésekre 

kerestek választ, hogy Hozzátesz-e a minőségirányítás a szervezeti tudáshoz vagy nem? Mit tehetünk 

azért, hogy a minőségirányítás a szervezeti tudás részévé váljon? Mit kell tenni azért, hogy a 

minőségügyben elért eredmények a mindennapok részévé váljanak, és ez által növelik a szervezeti 

tudást. A műhelymunka nagyon hasznos volt, még a hivatalos időn túl is folyt az ötletelés.  

 

Az első nap zárásaként került sor a kétnapos résztvevőknek felajánlott nyeremény – egy Lenovo 

gyártmányú, 7 colos androidos tablet – kisorsolására. 

 

A második nap levezető elnöke Dr. Németh Balázs, az MMT alelnöke volt. A nap témája: Szakmai 

kihívások a szakmai irányítási rendszerekben. 

 

Az első előadást az SGS munkatársai tartották „ISO 14001 – Újratanúsítás tapasztalatai” címmel. 

Bárczi István (környezetvédelmi divízióvezető) és Papp Attila (gyakornok). A KIR auditok alapján 

felvett nem megfelelőségek legnagyobb része (36%) a kockázatokkal volt kapcsolatos. Ezen belül a 

kockázatok nem megfelelő azonosítása 68%-t tett ki. A másik megvizsgált kérdés a vezetőség 

átvizsgálása volt. Az ebben a témában feltárt nem megfelelőségek 71%-a szintén a kockázatokkal 

volt kapcsolatos. Ugyancsak ebben a témakörben a hiányosságok 93%-a a szabványváltozással volt 

kapcsolatos.  
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A második előadás témája is a KIR volt. Nagy János vezető auditor a CertUnion Kft- től „Az új ISO 

14001:2015 szabvány tapasztalatai a hatáselemzés és életciklus szemlélet szempontjából. 

Tapasztalatai szerint az új szabvány szerinti auditon a cégek jól szerepeltek, felkészültek voltak. 

Gondok inkább a kockázatelemzésekkel voltak.  

A KIR auditok hatáselemzési problémái között megemlíti, hogy esetenként kihagyják az 

alapanyagot, de igazán probléma az életciklus szemlélet befogadásával van. Ezek után ismerteti az 

életciklus elemzés szabványait (ISO 14040-43), majd példákat sorol az elemzésre, sőt egy lehetséges 

és jól mérhető módszert is bemutat. 

 

A következő előadáshoz a levezető elnök magát szólította az előadói pulpitusra, ugyanis Dr. Németh 

Balázs (a (Kvalikon Kft., ügyvezető igazgató) „Lean 4.0, avagy a Lean és az Ipar 4.0 kapcsolata” 

címmel tartott előadást. Röviden ismertette a Lean Menedzsment filozófiáját és az öt alapelvet, majd 

bemutatta az Ipar 4.0 meghatározását, három alapelvét és technológiai elemek portfólióját. Ezek után 

bemutatja, hogyan kapcsolódik össze a két dolog, a Lean megmondja mit, az Ipar 4.0 pedig a 

hogyant. Ezáltal létre jön egy szinergia, amit Lean 4.0-nak nevezhetünk el, és a klasszikus lean 

eszközök is megváltoznak. Azt is világosan kell látni, hogy mindehhez nagyon sok kiművelt 

emberfőre van szükség, a Lean, a Six Sigma és az Adattudomány területén. 

 

A kávészünet utáni első előadás az új, az idén hatályba lépett (2018.03.12) ISO 45001:2018 

szabvánnyal foglalkozott, melynek témája a munkahelyi egészségvédelem és biztonság. Az előadó 

Kakas István, az ÉMI – TÜV SÜD KIR-MIR-MEBIR vezető auditora volt. Elmondta, hogy miért 

volt szükség a témában már egyébként létező MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007) szabvány 

átdolgozására, amelyből 90 000 tanúsítvány van a világon, 40 különböző verzióban. 

Az új 45001-es felépítése már magas szintű (HLS), így lehetőség van a 9001 és 14001 szabványokkal 

való integrációra. 

Ezek után részletesen ismertette a főbb témaköröket a szervezet környezetétől a folyamatos 

fejlesztésig. Egy gondolatot emelnénk ki, a „vezetői szerepvállalás és a munkavállalói részvétel” 

kritikus fontosságú a munkahelyi egészségvédelem és biztonság eredményességének szempontjából. 

Előadásában azt is bemutatta, hogy melyek azok a fejezetek, amelyek értelmezése még nem teljesen 

kiforrott, auditori szempontból különösen nagy kihívást jelentenek. Végezetül melyek azok az 

előnyök, potenciális lehetőségek, amelyek megkönnyítik a rendszer auditálását és fenntartását. 
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„ISO 50001 – az első megújító auditok tapasztalata, ajánlások a fejlesztési irányokra” címmel tartott 

előadást Papp Zsolt Csaba, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. vezető auditora. 

Felvázolta azt az utat, amely a 2012/27-es EU irányelvtől a magyar törvényeken (pl. 2015. LVII.), 

az 50000-es szabványsorozat részein (03, 04, 06, 15) keresztül elvezetett az 50001-es szabvány 2018-

as új kiadásáig. Kiemelte a közeljövőben lejáró legfontosabb határidőket is. Beszélt a kockázati 

besorolás fontosságáról, amely tavaly óta kötelező a tanúsítók részéről. Az egész rendszer alapja az 

energiaátvizsgálás, javaslata alapján mindenki saját dolgait gondolja át, józan paraszti ésszel. 

Visszatérő eleme volt az előadásnak a strukturáltság, a kezdetektől a végéig. Ha az elején nem 

megfelelő az adatok összegyűjtése, akkor az a teljes rendszerre kihat, és rossz következtetések 

levonásához vezet. Sok esetben haszontalan ETM mutatókat alkalmaznak, amelyek sem időben, sem 

mérési szempontból nem felelnek meg, sok esetben nincs alapállapoti érték. Ez utóbbi éppen a pontos 

célmeghatározást teszi lehetetlenné. Fontos kérdésként emeli ki a beszerzési folyamatok nem 

megfelelőségét, a „csak az ár számít” szemlélet uralkodását. Beruházások esetén sok esetben 

nincsenek korrekt megelőző számítások, rosszul határozzák meg a megtérülési időt. 

Összegzésképpen elmondható, hogy nincs túl sok tanúsított vállalkozás, de ahol van, ott 

folyamatosan javul a tevékenység és ennek következtében az eredményesség. A EIR egy fontos 

lehetőség a menedzsment számára a vállalat hatékonyságának növelésére. Az előadás kulcsszavai 

„józanész, struktúra, értelmes mérőszámok, időbeliség” voltak 

 

A műhelymunkán, a tanúsítási (tanácsadói) tevékenység során felgyűlt tapasztalatait mutatta be, 

elrettentő, elgondolkoztató fényképes példákon keresztül. Célja nyilvánvalóan a sokkolás volt, 

hogyan nem volna szabad csinálni. A példákban mindenhol a józan paraszti ésszel ellentétes, 

ideiglenesnek szánt, végleges megoldások látszottak, a napi tűzoltás nyomai, a pénztelenség, 

szakmai igénytelenség, a hozzá nem értés látleletei. Erről – a vállalatok „személyiségi” jogainak 

érdekében – még videó felvétel sem készült.  

A második nap végén – a meghirdetésnek megfelelően – ismét sor került a tablet ajándék 

kisorsolására. 

 

A konferenciát egy összegző eszmefuttatás után Reizinger Zoltán ügyvezető igazgató zárta. 

 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a Minőség Hét elérte a célját, olyan tematikával szólítottuk meg 

a kollégákat, amelyek iránt sokan, de nem elegen érdeklődnek.  
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Az előadások bemutatói a Társaságunk Slideshare oldalán https://slideshare.com/MMT_HSQ 

érhetők el valamint a rendezvény honlapján: http://mmh2018.quality-mmt.hu/, ahol a bemutatók 

mellett a rendezvényen készült videofelvételek is megtekinthetők. 

2018. évben a Konferencia Online közvetítést ismét sikerült megvalósítanunk, a videó felvételeket a 

YouTube csatornánkon jelenítjük meg.  

 

A rendezvényünk első napján került sor – ünnepélyes keretek között – a 2018. évi Magyar Minőség 

díjak, és a Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díj 2018. évre pályázataink díjnyertesinek 

kihirdetésére és a díjak átadására. 

A Magyar Minőség Háza 2018 pályázat célja a hazai, kiemelkedő minőségű termékek, 

fejlesztések és szolgáltatások népszerűsítése, a fogyasztók tájékoztatásának elősegítése. 

Nyertesek és díjazott termékük/szolgáltatásuk: 

Cégmenedzser Szoftver Kft. – Cégmenedzser szoftver. 

Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. – Személy és vagyonvédelem 

Szent Erzsébet Otthon Társaság, Idősek Otthona – Profil kialakítása az idősgondozásban 

 

A Magyar Minőség eOktatás 2018 Díj pályázat célja: a kiemelkedő minőségű elektronikus 

oktatási anyagok és a jelentős eredményeket elért alkalmazók népszerűsítése. 

Díjazottak: 

• Balázs-Diák Kft. – Ügyesedni online játéktér 

• Yodaforce Holding Kft. – DOBEDU módszertan 

  

A Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díjat 2018. évre dr. Ányos Éva kapta meg, az „Amit a 

folyamatok modellezéséről tudni érdemes…” címmel a Magyar Minőség második és harmadik 

számában (2017. februárban és márciusban) megjelent cikkeiért. A szerző külföldi elfoglaltsága 

miatt a díjat később a Társaság ügyvezető igazgatója és a Magyar Minőség főszerkesztője adta át. 

 

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

rendezvényeket. 

A XXI. Minőségszakemberek Találkozóját 2018. március 22-én tartottuk meg.  

A téma rendkívül érdekes volt, a GDPR (General Data Protection Regulation) néven elhíresült, az 

Európai Unió által kiadott információbiztonsági szabályozás volt. A szabályozás 2016 áprilisában 

lépett életbe, és az érintett szervezeteknek 2018. május 25-től alkalmazniuk kell. A szabály 

https://slideshare.com/MMT_HSQ
http://mmh2018.quality-mmt.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCz56aZN4ehxhW0ySgFdjhfw
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megszegői számára horribilis büntetéseket helyeztek kilátásba. A házigazda a Társaság 

Igazgatótanácsának akkori, és lapunk szerkesztőbizottságának a tagja, Tánczos Lajos volt. 

Az első előadó Dr. Domokos Márton szenior adatvédelmi tanácsadó volt a CMS Jogi Irodától, aki 

„GDPR – a jogi háttér” címmel tartott előadást. Elmondta, hogy az információ biztonság egyidős az 

írott sajtóval. Elég lehangoló uniós felmérési eredményeket ismertetett, arról mennyire értették meg 

az érdekeltek a szabályozás lényegét. A reguláció varázsszava az elszámoltathatóság. Beszélt a 

különböző szerződések és a GDPR kapcsolatáról, a harmadik országba történő adattovábbításról, a 

különböző jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. 

Második előadónk Rónaszéki Péter ügyvezető volt, a FORTIX Consulting-től. „GDPR – a komplex 

megoldás szükségessége” című előadásában elmondta, hogy a lényeg a teljes körű adatvédelmen 

van, amelybe beletartoznak a személyes adatok, a feldolgozó jogi alapjai, az adatvédelem beágyazása 

a folyamatokba és a biztonság fenntartása. Részletezte a GDPR újdonságait az ITV-hez képest, 

beszélt az adatvédelmi tisztviselő (DPO – Data Protection Officer) szerepéről. Bemutatta, hogy néz 

ki egy adatvédelmi hatásvizsgálat, beszélt a kihívásokról és veszélyekről, az elkövethető hibákról. A 

felkészülése javaslatokat is kaptunk, amelyek legfontosabb üzenete az volt, hogy használjuk az 

eddigi eredményeket. 

Harmadik előadónk, tagunk Móricz Pál ügyvezető igazgató volt a Szenzor Gazdaságmérnöki Kft-

től. Előadásának címe „ISO 27001, mint lehetséges megoldási lehetőség a megfelelésre”. Elmondta, 

hogy ennek az információbiztonsági rendszer szabványnak való megfeleléshez szükséges megfelelni 

a GDPR követelményeknek is (bár a tanúsító nem nézi tételesen a GDPR-t). Ilyen módon a szabvány 

több mint a reguláció, de nem tartalmaz bizonyos elemeket, vagy más módon strukturáltan kell 

megfelelni a szabálynak. Ezek után az előadó végigvette az azonosságokat és az eltéréseket, külön 

kiemelte (még a diákon is szembeötlő módon), hol és milyen módon kell elvégezni a módosításokat. 

A hallgatóság egy nagyon jó „akciótervet” ismerhetett meg.  

Ezek után következett a műhelymunka, amelyet Tarján Gábor a MagiCom Kft. szakértője vezetett. 

Vitaindítójában bemutatta a tevékenységét, majd a vállalkozásukat, amely nagyon szorosan kötődik 

az információbiztonsághoz, így a GDPR keményen vonatkozik rájuk. Ezek után bemutatott néhány 

elemet, amelyet ők használtak/használnak a megfelelőség eléréséhez. Ilyenek például, a vezetőség 

bevonása, DPO kinevezése (e posztot ő tölti be), az érintett adatok felmérése, osztályozása, 

adatvédelmi nyilatkozatok, jogalapok és hozzájárulások frissítése, jogosultságok felülvizsgálata, 

oktatások, az adatvédelmi incidensek bejelentésének szabályozása. Ismét egy „szakácskönyvet” 

kaptunk a megvalósításhoz. Ezek után került sor a vitára, amelyen a hallgatóság mindvégig igen 

aktív volt. A konferenciát honlapunkon keresztül élőben is nyomon követhették, akik nem tudtak 
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eljönni. Ugyanakkor szintén a honlapunkon megtalálható az előadások anyaga, valamint a 

videofelvételek is elérhető a Társaságunk YouTube csatornájában is. 

 

A Magyar Minőség Társaság éves közgyűlése 2018. május 23. 

A társaságunk: 2018. május 23-án, szerdán a Magyar Szabványügyi Testület Ybl Miklós teremében 

tartotta közgyűlését.  

A 2018. május 23-án megtartott megismételt közgyűlés napirendjén szereplő 2017. évi beszámolót, 

eredmény kimutatást és a közhasznúsági jelentést, alapszabály módosítást a közgyűlés elfogadta. 

A 2018-2022 időszakra az új vezetőséget megválasztotta.   

A 2014 májusában megválasztott vezetőség nagyrészt kitöltötte mandátumát, az időközben 

lemondott tagokat is figyelembe véve, a Magyar Minőség Társaság működéséhez tevékenyen 

hozzájárultak.  

A társaság elnöke Rezsabek Nándor és a két alelnöke Somogyiné Alabán Ildikó és dr. Németh 

Balázs végig részt vettek a társaság vezetésében. Az igazgató tanács tagjai sűrűn változtak, volt, aki 

csak egy-egy évig, volt, aki kitöltötte a négyéves ciklust. Neveket csak felsorolva: Baldauf 

Krisztina, Bolya Árpád, Fábiánné Ziman Erika, Gyöngy István, Gyöngyösi Ferenc, Kákonyi 

András, Puskás László, Tánczos Lajos, Tóth Csaba László, dr. Török Bálint.  

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság végig három taggal működött: Takáts Albert elnök és Somogyi 

Miklós, Dr. Topár József tagok részvételével. Az Etikai bizottság tagjai: Meleg Edit elnök, Dr. 

Bíró Béla és Hajsrekker Sándorné tagok részvételével.  

Mindenkinek köszönettel tartozunk az általuk elvégzett munkáért.  

A rendezvényeink sikeres megrendezésében a vezetőség tagjai aktívan részt vettek, levezető 

elnökként, előadóként - személyesen vagy az előadók felkérésében. Hasznos segítség volt a 

rendezvényeink résztvevőinek a megkeresésében nyújtott fáradozásuk is.  

A társaságunk közgyűlése megválasztotta az új vezetőségét, az alapszabály változásával 

összhangban az Igazgatótanács tagjainak a számát 3 főre csökkentettük. Az Etikai Bizottság 

megszűnt. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCz56aZN4ehxhW0ySgFdjhfw
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2018. május 23-tól az alábbi vezetőség irányítja a Magyar Minőség Társaságot: 

Elnök: 

Szabó Mirtill 

Alelnökök: 

Somogyiné Alabán Ildikó 

Dr. Németh Balázs 

Igazgatótanács tagok: 

Puskás László 

Rezsabek Nándor 

Szalai Lívia 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: 

Elnök: 

Takáts Albert 

Tag: 

Somogyi Miklós 

Dr. Topár József 

 

Sajnos a 2018. rendezvényeink látogatottsága, az erőfeszítéseink ellenére nem érte el a 

tervezettet, a tervezett eredményt nem hozta.  
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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. 

2017. december 1-jével Tóth Csaba László vette át a Magyar Minőség főszerkesztői munkakörét, 

ezzel a dátummal a szerkesztőbizottsága 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.  

A Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díjat 2018. évre dr. Ányos Éva kapta meg, az „Amit a 

folyamatok modellezéséről tudni érdemes…” címmel a Magyar Minőség második és harmadik 

számában (2017. februárban és márciusban) megjelent cikkeiért. 

 

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,  

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” 

mailto:ujsag@quality-mmt.hu
https://quality-mmt.hu/wp-content/uploads/2017/07/Utmutato_szerzoknekv7.pdf
https://quality-mmt.hu/wp-content/uploads/2017/07/Utmutato_szerzoknekv7.pdf
https://quality-mmt.hu/wp-content/uploads/2017/02/2017_02_MM.pdf
https://quality-mmt.hu/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_MM.pdf
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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 

A Társaságunk weboldala könnyen olvasható mobiltelefonról is, a napjaink követelményeinek 

megfelelően.  

Közösségi média csatornák használata: 

A társaságunk a Facebook, LinkedIn, Twitter, felületein keresztül is kommunikál a tagjaival és az 

érdeklődőkkel. Google +  csatorna használatát megszüntettük, új tartalom nem kerül fel 2017 év 

közepétől. Minden tagunk, aki e szolgáltatásokat használja lépjen kapcsolatba velünk, ezeken a 

felületeken is. Múlt évtől a YouTube videó megosztón is megjelentünk, ahol a rendezvényeink 

videó felvételei érhetők el amennyiben az előadóink ahhoz hozzájárulnak.  

 

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 távmunkában végzi tevékenységét. 

https://www.facebook.com/MMTHSQ/
https://www.linkedin.com/company/magyar-min-s-g-t-rsas-g/
https://twitter.com/MMT_HSQ
https://www.youtube.com/channel/UCz56aZN4ehxhW0ySgFdjhfw
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MMT- Tevékenységek szerinti táblázatos kimutatás, adatok forintban

Kód Megnevezés Közvetlen ktg. Nettó árbevétel Eredmény

1 Oktatás összesen 0 0 0

2 Minőség Hét összesen 880 000 2 198 000 1 318 000

3 További rendezvény 167 000 397 000 230 000

4 Magyar Minőség 0 502 000 502 000

45-MM előfizetés 502 000 502 000

5 Pro.-hez nem rendelhető 0 0 0

52 - DATACERT 0 0 0

55 -Egyéb minőségirányítási tevékenység 0 0 0

6 MMT tagdíjak 0 3 971 000 3 971 000

61- jogi sz. 0 3 629 000 3 629 000

62- egyéni 0 342 000 342 000

7 Támogatás összesen 357 000 611 000 254 000

72 - NEA 0 0 0

73- 1% 30 000 174000 144 000

74 - Adakozó Kedd 110000 110 000

76 - Adományok ADGrant 327 000 327000 0

8 Hirdetések összesen 0 400 000 400 000

82- Hirdetés Minőség Hét 0

83- Hirdetés rendezvény kiadv. 0

84- Hirdetés MM folyóiratban 400 000 400 000

85- Hirdetés (egyéb elektronikus) 0

1 404 000 8 079 000 6 675 000

2000 1 000 -1 000

137000 137 000

8 214 000 -8 214 000

0

9 620 000 8 217 000 -1 403 000

 Tevékenységek összesen

Egyéb tevékenység bevétele

Társaság általános költség

2018. évi

2018. január 01 - 2018. december 31.

költség, árbevétel, eredmény alakulása

Pénzügyi tev. bevétele (kamat, árf.)

Visszanem igényelhető ÁFA, egyéb ráf.

ÖSSZESEN
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Mérlegen kívüli tételek 

2012. év gazdasági eseményei, melyek jelentős pénzügyi befolyást gyakorolnak a 2018. 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, maradéktartozás 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 teszik 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.  

 Ügykezelő rendszer  

 Pályázatokon való indulás, elsősorban civil szervezetek működését célzó támogatási 

pályázatokon való részvétel, másodsorban civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató 

pályázatok lehetőségeinek kihasználása. 

 Minőségügyi tanácsadók nyilvánosan elérhető adatbázisának elindítása 

 Az egyes minőségdíjakhoz marketing csomag felajánlása külön díj ellenében (hírlevél, 

újsághirdetés, banner stb,) 
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 A Magyar Minőség folyóirat regisztrált lappá válásának elérése, hogy a 

doktoranduszhallgatók körében keresett legyen és eljusson a fiatal, minőségügy iránt érdeklődőkhöz, 

 Tematikus konferencia/rendezvény megtartása a nem akkreditált szolgáltatásokra való 

figyelem felhívással a középpontban 

 2019-ben a Magyar Minőség hét alkalmával kiállítók megszólítása, a rendezvény 

újratervezése, újragondolása mentén 
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MMT- Tevékenységek szerinti táblázatos kimutatás, adatok forintban

Kód Megnevezés Közvetlen ktg. Nettó árbevétel Eredmény

1 Oktatás összesen 0 0 0

2 Minőség Hét összesen 1 280 000 4 500 000 3 220 000

3 További rendezvény 200 000 400 000 200 000

4 Magyar Minőség 50 000 419 000 369 000

45-MM előfizetés 50 000 419 000 369 000

5 Pro.-hez nem rendelhető 0 0 0

52 - DATACERT 0 0 0

55 -Egyéb minőségirányítási tevékenység 0 0 0

6 MMT tagdíjak 0 4 000 000 4 000 000

61- jogi sz. 0 3 700 000 3 700 000

62- egyéni 0 300 000 300 000

7 Támogatás összesen 130 000 250 000 120 000

72 - NEA 0 0 0

73- 1% 30 000 150 000 120 000

75- Adakozó Kedd 200 000 200 000 0

76 - Adományok ADGrant 100 000 100 000 0

8 Hirdetések összesen 0 100 000 100 000

82- Hirdetés Minőség Hét 100 000 100 000

83- Hirdetés rendezvény kiadv. 0

84- Hirdetés MM folyóiratban 0

85- Hirdetés (egyéb elektronikus) 0

1 660 000 9 669 000 8 009 000

2000 4 000 2 000

0

8 011 000 -8 011 000

0

9 673 000 9 673 000 0

2019. évi terv 

2019. január 01 - 2019. december 31.

költség, árbevétel, eredmény alakulása

ÖSSZESEN

 Tevékenységek összesen

Pénzügyi tev. bevétele (kamat, árf.)

Egyéb tevékenység bevétele

Társaság általános költség

Visszanem igényelhető ÁFA, egyéb ráf.
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2019. évi eddig megtartott és tervezett rendezvények, események 

 

XXII. Minőségszakemberek Találkozója 

2018. május 24. délelőtt 

Menedzsment rendszerek digitalizációja témában tartjuk meg a rendezvényünket. 

2019. évi pályázatok meghirdetése 2019. május  

„Magyar Minőség Háza Díj 2019.” „Az Év Irányítási Rendszermenedzsere 2019.”, „Magyar 

Minőség Portál Díj 2019.”, „Magyar Minőség e-oktatás Díj 2019.”, „Minőség Szakirodalmi Díj 

2019.” névvel. 

Közgyűlés – 2018. május 15. szerda 12.00, megismételt 2018. május 24. péntek 12.30 – 2018. 

évi beszámoló és 2019 évi tervek,  

Helyszín: MSZT Székház, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. 

A Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díj 2019. 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. 

XXVI. Magyar Minőség Hét 2019. november 12-13., Helyszín később kerül meghatározásra. 

Az előadások az információ átadást, a műhelymunkák az ismeretek elmélyítését, a szakmai 

fortélyok megismerését és megbeszélését célozzák. 

 

Pályázati Díjak ünnepélyes átadása. 


