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A Szövetség a Kiválóságért KH Egyesület szer-
vezésében 2015. január 28-án a Nemzetgazdasági 
Minisztérium dísztermében adták át a Nemzeti 
Minőségi Díjakat és az IIASA-Shiba Díjakat.

A rendezvényen díszvendégként volt jelen 
Dr. Shoji Shiba professzor. A vendéglátó mi-
nisztérium képviseletében Glattfelder Béla állam-
titkár vett részt a díjátadó ünnepségen. A Japán 
Nagykövetség részéről Ms. Kikuto Kato helyet-
tes nagykövet, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma részéről Sipos Imre köznevelési helyettes 
államtitkár és a Belügyminisztérium részéről Dr. 
Hatala József miniszteri biztos volt még jelen.

Az IIASA-Shiba Díj megalapításának 25 
éves évfordulója alkalmából megtartott meg-
emlékezéseket követően két fontos hazai díj 
nyerteseit ünnepelhették a résztvevők. Először a 
Nemzeti Minőségi Díjak kerültek átadásra, me-
lyet a következő szervezetek nyertek el:

Nagyméretű Termelő Szervezet kategóriában a Grundfos 
Magyarország Gyártó Kft képviseletében Dr. Kocsis Zoltán 

gyárigazgató és Nyeste Zsolt főmérnök vette át a díjat.

Nagyméretű Szolgáltató Szervezet Kategóriában a B.Braun 
Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt. nyerte el 
a díjat. A díjat Kállai Tamás értékesítési igazgató vette át.

Kisméretű Szolgáltató Szervezet kategóriában a Szanda-
szőlősi általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény kapott elismerést. Az intézmény képviseletében 
Hegyiné Mladoniczki Éva jelenlegi és Kállai Mária korábbi 

intézményvezető vette át a díjat.

Ezt követően kerültek átadásra a IIASA-Shiba 
Díjak. Összesen 13 pályamunka részesült díjas 
elismerésben.
25 éves IIASA-Shiba Díj Jubileumi Díjazottjai
IPAR – Szervezet: 
Robert Bosch Power Tool Kft. 
Continental Automotive Hungary Kft. 
SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.
IPAR – Csoport: 
Kienle+Spiess Hungary Kft. 
GIGA-FIERS-HAJDU
ÉLELMISZERIPAR – Szervezet: 
Aqua Szolgáltató Kft.
IPAR-OKTATÁS- Csoport: 
Hortobágyi Csaba, Harazin Tibor (Continental 
Automotive Hungary Kft. munkatársai) és 
Dr. Abonyi János (Pannon Egyetem Mérnöki 
Karának intézetigazgatója)
SZOLGÁLTATÁS – Szervezet: 
Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara
EGÉSZSÉGÜGY – Szervezet kategória: 
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ
KÖZNEVELÉS – Szervezet: 
Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény 
Martin János Szakképző Iskola
KÖZSZOLGÁLAT: 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály

Nemzeti Minőségi Díjak és az IIASA-Shiba Díjak átadása
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2013-tól kezdve a Minőség és Megbízhatóság 
szerkesztőbizottsága lehetőséget ad az EOQ 
MNB jogi tagszervezeteinek térítésmentes be-
mutatkozásra. (A jogi tagság kezdeményezé-
séhez a Belépési Nyilatkozat a honlapon: www.
eoq.hu található.) Az új jogi tagok belépésekor 
külön felkérést kapnak tevékenységük és ered-
ményeik mintegy egy oldalon történő ismerte-
tésére. A korábbi jogi tagok bármikor beküld-
hetik az egyoldalas tájékoztató anyagot, amelyet 

a beérkezés sorrendjében egy alkalommal szin-
tén térítésmentesen leközlünk. A bemutatko-
zás természetesen jó minőségű képanyagot is 
tartalmazhat, mint pl. logo, díjak, elismerések, 
fényképek. Ezzel az új rovattal is szeretnénk le-
hetőséget adni a minőség iránt elkötelezett tag-
szervezeteknek jó működési gyakorlatuk, ered-
ményeik, sikereik és jövőbeni terveik bemutatá-
sára. Ezúttal az Innovatext Zrt. mutatkozik be 
olvasóinknak.

Az EOQ MNB jogi tagjainak bemutatkozása

Fennállásának 65. évfordulója alkalmából 2014. 
december 17-én nagyszabású ünnepséget rende-
zett az INNOVATEXT Zrt. az óbudai Goldber-
ger Textilipari Gyűjteménynek helyet adó Tex-
tilmúzeumban. A gyönyörűen megújult múze-
um kiváló környezetet teremtett az eseményhez, 
amelyen a hazai textil-, ruhaipari és a textiltisz-
tító vállalatok vezetői, alapanyag és késztermék 
gyártók, kereskedők, a közép- és felsőoktatási 
intézmények, a szakmai társszervezetek, vala-
mint a szaksajtó képviseltették magukat. A majd 
száz résztvevőt az Intézet vezérigazgatója, Dr. 
Kokasné Dr. Palicska Lívia és az Intézetet elő-
zően 23 évig vezető Dr. Pataki Pál köszöntötte. 
A jeles eseményhez gratulált az Intézet tulaj-
donosa, a nemzetközileg széles körben ismert 
HOHENSTEIN csoport elnök-vezérigazgatója, 
Prof. Dr. Stefan Mecheels is, akinek beszédét kö-
vetően Jörg Diekmann marketing igazgató mu-
tatta be a HOHENSTEIN csoport szolgáltatásait.

Dr. Pataki Pál előadásában visszaemlékezett 
a kezdetekre és az Intézet életében bekövetke-
zett változásokra. Az aktuális tevékenységek-
ről és célkitűzésekről a vezérigazgató asszony 
tartott előadást, kiemelve az OEKO-TEX® ta-
núsítási rendszer új elemeit, a fenntartható tex-

tilgyártás (STeP), és a „made in green” (MiG) 
védjegyek, valamint a MySteP adatbázis nyúj-
totta előnyöket. 

Az INNOVATEXT Zrt. 

Az Intézet a magyar textil- és textilruházati ipar 
1949-ben alapított központi kutató-fejlesztő és 
vizsgáló bázisa, amely mára már a dinamikusan 
növekedő, nemzetközi HOHESTEIN csoport 
tagjaként széles körű tevékenységet folytat. Si-
kerének alapja a magas színvonalú szolgáltatás, 
a környezet iránti elkötelezettség és a szociális 
felelősségvállalás. Szolgáltatásai kiterjednek a 
textil- és textilruházati alapanyagok, félkész- és 
késztermékek, kellékek, padlóborítók, fizikai, 
kémiai vizsgálataira, valamint a textiltermékek-
ben előforduló ártalmas anyagok vizsgálatára, 
tanúsítására és ellenőrzésére az OEKO-TEX® 

szabvány szerint.
Az INNOVATEXT Zrt. rendelkezik egyedül 

Magyarországon MSZ EN ISO/IEC 17025 sze-
rint akkreditált laboratóriummal ezen a szakte-
rületen. Kijelölt intézetként vizsgálja, tanúsítja 
és ellenőrzi a védőruhákat és egyéb egyéni vé-
dőeszközöket is. Ezen a szakterületen az Egyéni 
Védőeszközök uniós irányelvhez kapcsolódóan 
képviseli hazánkat az EU bejelentett szervezete-
inek együttműködési csoportjában.

A hosszú évtizedek alatt összegyűjtött szak-
mai tapasztalat és tudás képezi az alapját az 
egyéb szolgáltatásainak, mint pl. a személyre 
szabott szakmai oktatás, továbbképzés, szakér-
tés, valamint a kutatás, fejlesztés és innováció.

65 éves az INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és 
Vizsgáló Intézet Zrt.
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OEKO-TEX® Standard 100 - 
Bizalom a textíliában  

A védjegy létrejöttét a vásárlói igény minél ma-
gasabb színvonalú kielégítése indokolta. A textil 
lánc, amely a textil termék gyártási folyamatát és 
értékesítését foglalja magában, globális és igen 
összetett folyamatok eredményeként állít elő 
termékeket. Az igen különböző szabályozások 
miatt ez humánökológiai kockázatot jelenthet. 
Az OEKO-TEX® követelményrendszer az első, 
amely tudományos alapokon nyugvó, egységes 
összehasonlítási lehetőséget ad a textil-és ruha-
ipar részére, és amely a textil lánc valamennyi 
fázisára kiterjed, vizsgálva a termékben előfor-
duló, lehetséges veszélyes anyagokat. Az ilyen 
megkülönböztető jellel ellátott termék a káros 
(rákkeltő, allergiát okozó stb.) anyagok szem-
pontjából szigorúan tesztelt. 

A szigorú követelményrendszert az 1992-ben 
létrehozott az OEKO-TEX® International (Inter-
national Association for Research and Testing 
in the Field of Ecology) szervezet határozza 
meg. Az INNOVATEXT Zrt. e szervezet tagja-
ként 1994 óta végez vizsgálatokat és tanúsít az 
OEKO-TEX® követelményrendszer szerint.

Az OEKO-TEX® Standard 100 megkülönböz-
tető jelölés az elmúlt több mint két évtized alatt a 
textil termékek világszerte legismertebb környe-
zetvédelmi tanúsító védjegyévé vált, amelynek 
magas piaci értéke versenyelőnyt biztosít. Az 
OEKO-TEX® védjegy a végfelhasználók számá-
ra azt jelzi, hogy a termék biztonságos, bőrbarát, 
így a védjegy a döntéshozatal fontos eszköze le-
het textiltermékek vásárlásakor. 

STeP by OEKO-TEX® - 
fenntartható textilgyártás

A STeP az OEKO-TEX® új tanúsítási rendszere 
a fenntartható textilgyártás területén, amely a 
korábbi OEKO-TEX® Standard 1000-et váltja fel. 
Ez a tanúsítási rendszer a textil ellátási láncon 
belül azon márkák, kereskedő cégek és gyártók 
számára készült, amelyek a fenntartható textil-
gyártás terén elért eredményeiket átlátható, hi-
teles és tiszta módon kívánják kommunikálni a 
nyilvánosság felé. A tanúsítás elérhető a gyártás 
bármely fázisában, a szálgyártástól kezdődően 
a fonodákon, szövödéken, kötödéken, kikészítő 
üzemeken át a végtermék gyártókig és a textil 
logisztikai központokig.

A STeP tanúsítás célja a környezetbarát gyár-
tási folyamatok, az optimális egészségvédelem 
és biztonságtechnika, valamint a szociálisan 
elfogadható munkakörülmények folyamatos 
biztosítása. A STeP szabvány és az elvárások fo-
lyamatos, dinamikus továbbfejlesztése lehetővé 
teszi a tanúsított cégeknek, hogy tovább javítsák 
környezeti teljesítményüket és szociális felelős-
ségvállalásukat, valamint a hatékonyságukat. 
Ezáltal kerülhetnek a piacon a lehető legjobb 
versenyhelyzetbe.

Új vagy megújított EOQ MNB tanúsítvánnyal 
rendelkező szakemberek jegyzéke

EOQ MNB Minőségügyi Auditor
Csörköl László Rosenberger Magyarország Kft. Jászárokszállás
Kliment Tibor KÁLA Kft. Budapest
Maksó Sándor Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Miskolc
Polyák Tamás Axiál Kft. Baja
Szántóné Solymosi Ildikó TQM Consulting Oktatási és Minőségfejlesztési Kft. Budapest
Vargáné Elek Ildikó EPCOS Kft. Szombathely

EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser
Csordásné Szála Beatrix Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Miskolc
Csörköl László Rosenberger Magyarország Kft. Jászárokszállás
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A Magyar Minőség legutóbbi számának 
tartalomjegyzéke

Fekete-Kolok Tímea iSi Automotive Hungary Kft. Szombathely
Hete Gabriella Nemzeti Akkreditáló Testület Budapest
Kis Ágnes CROWN Magyarország Csomagolóipari Kft. Nagykőrös
Kliment Tibor KÁLA Kft. Budapest
Maksó Sándor Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Miskolc
Papp István HM Védelemgazdasági Hivatal Budapest
Polyák Tamás Axiál Kft. Baja
Szántóné Solymosi Ildikó TQM Consulting Oktatási és Minőségfejlesztési Kft. Budapest
Széllné Bánszky Beáta Tamási Hús Kft. Tamási
Szentkereszti Tibor NÉBIH ÉTbI Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti  Budapest
 Referencia Laboratórium
Tálasné Dudás Tünde Continental Automotive Hungary Kft. Budapest

EOQ MNB Minőségügyi Szakértő
Edvy Zoltán Wiedenmann Kft. Beled

EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser
Kis Ágnes CROWN Magyarország Csomagolóipari Kft. Nagykőrös
Széllné Bánszky Beáta Tamási Hús Kft. Tamási

EOQ MNB Környezeti Rendszermenedzser
Pungor László MAM - Hungária Kft. Vaskeresztes
Szántóné Solymosi Ildikó TQM Consulting Oktatási és Minőségfejlesztési Kft. Budapest

EOQ MNB Projektmegbízott
Némethné Kiss Gabriella Magyar Posta Zrt. Budapest
Szalad Kinga Magyar Posta Zrt. Budapest
Zándoki Beáta Magyar Posta Zrt. Budapest

Az EOQ MNB regisztrációval rendelkező minőségügyi szakemberek elérhetőségének aktuális adatai 
megtalálhatók http://eoq.hu/regist honlapon.

MAGYAR MINŐSÉG XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK

A jövő generáció véleménye: a fenntarthatóság vállalati fókusza – Dr. Berényi László
Az információs rendszerek kisvállalati alkalmazásának vizsgálata. Magyar- és horvátországi össze-

hasonlító elemzés – Dr. Sasvári Péter
Panoráma Projekt 2013 - Dr. Szelecki Zsolt - Bencze Róbert - Olasz Liza
A felső vezetés nélkülözhetetlen eszköze: értékesítés- és működéstervezés – Szálai Anna
Jók a legjobbak közül Beszélgetés Dr. Réczei Gézával – Sződi Sándor
A Magyar Minőség 2014 évi szakcikkeinek tartalomjegyzéke

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

A Magvar Minőség Társaság 2015. évre tervezett programjai
Beszámoló a XXIII Magyar Minőség Hét konferenciáról
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Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság a „Minőség és Meg-
bízhatóság” című szakfolyóiratát kéthavonta, évente 6 
füzetben mintegy 2000 példányban a feltüntetett jogi 
tagok támogatásával adja ki. A 49. évfolyamába lépő és 
elektronikus formában is megrendelhető szakfolyóirat 
célja, hogy nyilvánosságot biztosítson a minőségügy 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel kapcsolatos nemzet-
közi és hazai trendeknek, élenjáró tapasztalatoknak, 
elemzéseknek, módszereknek, tanulmányoknak, eset-
leírásoknak és véleményeknek. A szakfolyóirat egyes fü-
zetei az előre jelzett kiemelt súlyponti témákban és a kö-
vetkező fő témakörökben jelentet meg cikkeket, szemel-
vényeket: minőségpolitika; irányítási rendszerek, mód-
szerek, technikák és modellek, valamint az önértékelés, 
minőségdíjak; tanúsítás, akkreditálás; fogyasztóvédelem; 
szabványosítás, mérésügy stb.

A szakfolyóirat kitekintést nyújt a külföldi minőség-
ügyi szakirodalomba. Lehetőségünk van az Amerikai 
Minőségügyi Szervezet (ASQ) „Quality Progress” és a 
Német Minőségügyi Szervezet (DGQ) „Qualität und 
Zuverlässigkeit” szakfolyóiratok válogatott cikkeinek és 

azok fordításainak, valamint szemelvények közlésére.
A folyóirat lehetőséget nyújt marketing jellegű fize-

tett minőségügyi közlemények és hirdetések (beleért-
ve az álláshirdetéseket) közzétételére is. A hirdetési 
alapdíjakat a szakfolyóirat honlapon lévő médiaajánlata 
tartalmazza.

A kéziratok a szerkesztőségnek (tel: +36 1 212-8803; 
e-mail: info@eoq.hu) elektronikus formában folyama-
tosan küldhetők be az EOQ MNB honlapján és a szak-
folyóiratban közzétett útmutató szerint (www.eoq.hu/mm).

A „Minőség és Megbízhatóság” című nemzeti 
minőségpolitikai szakfolyóirat a 2015. évben is válto-
zatlan oldalszámmal évente 6 füzetben – füzetenként 
mintegy 60 oldalon – jelenik meg. Áraink minden szem-
pontból változatlanok maradnak, a várható nyomdai, 
postai és más áremeléseket az EOQ MNB nem fogja 
áthárítani. Az elektronikus változat felhasználónév és a 
jelszó segítségével a friss számok mellett tartalmazza a 
hozzáférést a „Minőség és Megbízhatóság” korábbi 
füzeteihez 2006-ig visszamenőleg. A megrendelés vagy 
módosítása az alábbi formanyomtatványon lehetséges.

1. Megrendelem 2015. évtől továbbra is változatlan áron a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat nyomtatott és elektronikus változatát, ennek együttes ára 
10000 Ft + csomagolási és postai költségek + ÁFA (összesen: 12631 Ft/6x1 füzet/év):

füzet példányszáma

2. Megrendelem 2015. évtől továbbra is változatlan áron a „Minőség és Megbízhatóság” nyomtatott füzeteinek postai megküldését, amelynek ára 7200 Ft + 
csomagolási és postai költségek + ÁFA (összesen: 9075 Ft/6x1 füzet/év):

füzet példányszáma

3. Megrendelem 2015. évtől  a  „Minőség és Megbízhatóság” elektronikus változatát, amelynek ára 6000 Ft + ÁFA (összesen: 7620 Ft/év)
                                                                                                                                                                                                                                                             igen

Tudomásul veszem, hogy ez a megrendelés visszavonásig érvényes, a kiadó évente számláz, és – előzetes tájékoztatás mellett – fenntartja a jogot az előfizetési díj 
módosítására.

Tudományos minőségügyi szakfolyóirat
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Megjegyzések:

• Jelentkezését csak kitöltött jelentkezési lap alapján tudjuk elfogadni, ami szerződésnek minősül. A jelentkezési lapok a honlapon (www.eoq.hu) megtalálhatók vagy
az EOQ MNB KözpontiTitkárságán (info@eoq.hu) igényelhetők.

• hol nem talál jelentkezési lapot, a vonatkozó tanfolyam megnevezése mellett kérjük a résztvevő nevének, munkahelyének és elérhetőségének
megküldését az EOQ MNB címére a jelentkezési lap eljuttatásához.

• A díjtétel tartalmazza a tanfolyamon való részvételről szóló igazolás, a tanfolyam ideje alatt az ellátás (ebéd, kávé, üdítő, aprósütemény), a tananyag, a felmerülő
vizsga és a regisztráció, valamint sikeres vizsgázók számára magyar és angol nyelven az EOQ MNB tanúsítvány és plasztikkártya, továbbá az EOQ MNB honlapján, a
„Minőség és Megbízhatóság”szakfolyóiratban és az EOQ MNB Évkönyvében való közzététel költségeit.

• A tanfolyamok helyszínét a részletes programmal együtt a tanfolyam indítása előtt mintegy 10 nappal a résztvevőkkel közvetlenül közöljük.

Dr. Molnár Pál
felnőttképzési vezető

A honlapunkon


