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1. Tájékoztató a Minőségügyi Világfórum előkészületeiről
Dr. Molnár Pál a megjelentek üdvözlése után bemutatta Golovanova Bea
rendezvényszervezőt, a CongressLine Kft. munkatársát.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ)
Minőségügyi Világfórumával összemérhető nagyságrendű rendezvény eddig még nem
volt Magyarországon, sőt sehol a világon. A eddigi gyakorlat az volt, hogy az IAQ egyegy nemzetközi konferencia vagy nagyrendezvény keretén belül rendezett egy 4-8
előadásból álló IAQ Szimpóziumot vagy Szekciót. A Minőségügyi Világfórum rendezési
jogának elnyerése rendkívül nagy elismerés Magyarország számára az IAQ és a
nemzetközi minőségügyi világ részéről.
2. Felkészülés a Minőségügyi Világfórum lebonyolításában való közreműködésre
Dr. Molnár Pál, az IAQ és az EOQ MNB elnöke ismertette a tervezett IAQ ülések
időpontját, valamint a Minőségügyi Világfórum programját és lebonyolítását, majd
mindenki aktív közreműködését kérte a rendezvénysorozat sikere érdekében.
A továbbiakban a program alapján a társelnökök kijelölésére és felkérésére került sor.
Dr. Molnár Pál október 26-án a megnyitón Janak Mehta mellett ellátja a társelnöki
funkciót. Ugyancsak október 26-án az IAQ Executive Panel ülésén (A0) Kovács József
és Rózsa András lesz a társelnök. Ezután a többi szekció társelnöki pozíciója
tisztségének betöltése vonatkozásában tételes egyeztetésre került sor.
A társelnökök legfontosabb feladata a közreműködés a szekcióülések rugalmas
lebonyolításában; pl. ha valamelyik előadó nem jelenik meg, a regisztrációtól meg kell
tudakolni, hogy egyáltalán megérkezett-e és regisztrált-e. Ezzel összefüggésben
valószínűsíthető, hogy valamennyi szekció megtartására sor kerül, mivel a szekcióként
ideálisnak tekinthető 3 előadás mindenütt biztosítottnak látszik.
A felkért társelnökök a Világfórumon térítésmentesen vesznek részt, ami számukra
egyúttal a 2015. évi jutalomnak is tekinthető.
3. Nemzeti Minőségügyi és Minőség-Innováció Konferencia a Minőségügyi
Világfórum tükrében
Az “Európai Minőség Hét 2015” keretén belül 2015. november 10-én a Gellért Szállóban
utórendezvényként kerül sor egyrészt a Minőségügyi Világfórumon elhangzott
legfontosabb előadások ismertetésére a hazai szakmai közönség számára, másrészt a
„Minőség-Innováció 2015” nyertes pályázatainak bemutatására és a díjak átadására,
valamint a gálavacsorára.

1

A jelenlevők úgy döntöttek, hogy – szemben az előzetes tervvel – csak 1 napos legyen a
rendezvény (november 10., kedd). A második napra tervezett szekciókat november 10-én
délután párhuzamosan tartjuk meg. Sor került az előadók és a szekcióelnökök
kiválasztására, akiket e feladatra még külön fel kell kérni.
Az élelmiszergazdasággal foglalkozó szekción elhangzottak ismertetésére a Szegeden
2015.
november
25-én
sorra
kerülő
„XIII.
Minőségmenedzsment
az
élelmiszergazdaságban” konferencián kerül sor.
A Minőségügyi Világfórumról a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratunk részletes
beszámolót fog közölni.
4. Elnökségi ülés (csak az Elnökség tagjainak részvételével)
Jelen vannak: Dr. Boross Ferenc, Heiszman Judit, Lakat Károly, Mikó György,
Dr. Molnár Pál, Takács János és Várkonyi Gábor
Téma: A benyújtott „Minőség-Innováció 2015” és „Minőség-Innovatív Vállalat 2015”
pályázatok konszenzusos értékelése
Dr. Molnár Pál köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a pályázatok egyéni
elbírálásában. 16 befogadott pályázat van, kategóriánként 1, azaz összesen 7 nemzeti
szintű díjat tudunk kiadni. A jelenlevők úgy döntöttek, hogy a megfelelő szintet
felmutató pályázó EOQ MNB Elismerő Oklevélben részesül.
A „Minőség-Innovatív Vállalat 2015” elismerésre Pilot jelleggel először
Magyarországon kerül sor. Mivel a 3 pályázó (Maform Kft., BME GTK MVT és a
Lexmark) más-más kategóriában szerepel, sikeres pályázatuk alapján mindhárman
megkaphatják az EOQ MNB Elismerő Oklevelet.
Az Elnökség – konszenzusos minősítés alapján – a „Minőség-Innováció 2015” pályázat
következő kategória győzteseit választotta ki, melyeket a nemzetközi zsűri elé terjeszti:
Egészségügyi és szociális szervezetek: Szent Erzsébet Szociális Alapítvány (11)
Oktatási szervezetek: Kecskeméti Főiskola (13)
Mikro-vállalkozások: OKOSKOCKA Kft. (25)
Kis- és középvállalkozások: Intervet Hungaria Kft. (23)
Nagyvállalatok: Lexmark Kft.
Közszféra: Alsómocsolád Község Önkormányzata (18) (külön szavazás alapján)
Potenciális minőség-innovációk: G&G és Társa Kft. (26)
A „Nemzeti konferencia a Minőségügyi Világfórum tükrében” című rendezvényen (2015.
november 10.) kerül sor a „Minőség-Innováció 2015” nyertes pályázatainak
ismertetésére és a nemzeti szintű díjak, valamint az EOQ MNB Elismerő Oklevelének
átadására.
A nemzetközi díjak kiosztására 2016. január végén Tallinnban kerül sor.
Budapest, 2015. október 7.

Készítette:

Várkonyi Gábor
vezetőségi tag
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