
Magyar Minőség Hét 2014. 
Rendszerszintű változás, mint a minőségi fejlesztés 
alapja 
 

Rendezvény 
A magyar cégek és szervezetek itthoni és a nemzetközi sikeressége nagyban függ a termékeik 
minőségtől, az innovációtól, energia takarékosságtól és a fenntarthatóságtól.  
A Magyar Minőség Hét az ön lehetősége arra, hogy megerősítse ezeket az értékeket a szervezetén 

belül, a minőség kérdésére koncentrálva. 

Előadóink között a minőségszakma számos neves szakértőjét, illetve a tanúsítók képviselőit is 

megtalálják. 
A rendezvény társszervezője az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága. 
 

Miért a minőség? 
A minőség fogalma megjelenik az élet minden területén, különböző értelmezésben. Nekünk akik 
a cégekben és szervezetekben ezen a területen dolgozunk közismert az, hogy a minőségi 
megközelítés előfeltétele a hosszútávon fenntartható üzleti sikereknek, erre fel kell hívnunk 
mások figyelmét is. 
A cégek és szervezetek sokféle képen hasznosíthatják a minőségi megközelítést: 

• növelhetik a vevőik elégedettségét 

• csökkenthetik a költségeket a nyereségesség növelésére 

• támogathatják a szervezeti fejlesztést és az innovációt 

• segíthetnek a kockázatok azonosításában és kezelésében. 

Az ez évi XXIII. Magyar Minőség Hét a korábbi hagyományok folytatásaként annak a 
bemutatására koncentrál, hogy a minőségügyi szakemberek milyen hatással tudnak lenni a saját 
szervezetükre és hogyan és mivel tudnak hozzájárulni a környezetünk, életünk minőségének 
javulásához. 
Gyorsan változó világban élünk, ahol a minőség menedzselésében elkövetett hiba a cégek és 
szervezetek hírnevének csorbulásában, és üzleti sikerességében, sikertelenségében azonnal 
meglátszik. A média világ hamar felkapja a hibákról szóló híreket, a vevők pedig egyre inkább a 
többiek véleménye alapján döntenek egyik vagy másik cég terméke mellett. A hibák eltitkolása 
legtöbbször nem vezet sehova sem, napjainkban a minőségi hibák már nem elfogadhatók. 
Azon cégek és szervezetek akik megpróbálják elfelejteni a minőség fontosságát, hamar 
rádöbbennek, hogy az egyik legnagyobb kihívás számukra a napi működés fenntartása. Az üzleti 



sikeresség feltételeinek megteremtéséhez szükséges a stratégiák, üzleti célok és a szervezeti 
képességek összehangolása, a folyamatos fejlesztés, a költségek követése. 
A minőségügyi szakembereknek a Magyar Minőség Hét lehetőséget ad annak bemutatására, 
hogyan segíti a minőség menedzsment a szervezet hírnevének megvédését, miként tud 
erőforrásokat megtakarítani, hogyan tudja támogatni az innovációt. A hét keretében lehetőség 
van a minőségügyi szakemberek munkájának elismerésére is, annak tudatosításával, hogy a 
befektetett energiájuk megérte azt az erőfeszítést, amit a szervezetek üzleti eredményeinek 
elérésének érdekében tettek. 
 

Konferencia program 
Mottó: Rendszerszintű változás, mint a minőségi 
fejlesztés alapja 

2014. november 04. kedd 
Nap témája: Fókuszban a szabványváltozások 

9.00-9.25 
Konferencia megnyitó 
MMT elnök az új IT elképzeléseiről 
Rezsabek Nándor MMT elnök 

9.25-9.50 9001:2015, 14001:2015 szabvány változások tanúsítói szemmel 
Kákonyi András-Bárczi István SGS Hungária Kft. 

9.50-10.10 27001:2013 újdonságai 
Móricz Pál, ügyvezető igazgató, Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. 

10.10-10.30 Kávészünet 

10.30-10.50 Az energia menedzsment EU direktíva és az ISO 50001 
Papp Zsolt Csaba EIR vezető auditor, ÉMI-TÜV SÜD Kft. 

10.50-11.10 Bevezetési tapasztalatok – energia szolgáltatók 

11.10-11.300 Bevezetési tapasztalatok – ISO 50001 
Monostoriné Ország Mária HSQE igazgató, Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 

11.30- 12.00 Díjátadás – Magyar Minőség Háza, Magyar Minőség legjobb szerzője 
2013 

12.00-13.00 Ebédszünet, büféebéd 

13.00-14.20 

Műhelymunka 1 
Meglévő szabványos irányítási 
rendszerek átalakítása – gyakorlati 
fogások 
Levezeti: Tohl András, SGS Hungária 
Kft. 

Műhelymunka 2 
Energia hatékonyság – hogyan fogjunk 
hozzá – energia alapállapot felvétel 
Levezeti: Tánczos Lajos, ÉMI TÜV Kft.

14.20-14.40 Kávészünet 

14.40-16.00 Műhelymunka 1 
folytatása 

Műhelymunka 2 
folytatása 

 Zárszó 
Ha olyan kérdése van amire a választ a műhelymunkák résztvevőitől vár, kérjük töltse ki 
ezt az űrlapot. 
  



2014. november 05. szerda 
Nap témája: Beszállító fejlesztés – Minőség, Lean, 
Folyamat, Emberi erőforrás területeken 

9.00-9.20 
Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához 
szükséges stratégiai döntések 
Deák László, MAGEOSZ elnök 

9.20-9.40 
Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási 
rendszerkövetelmények 
Puskás László kiemelt projektvezető, MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

9.40-10.00 A NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei 
Illés Atilla ezredes, HM Védelemgazdasági Hivatal 

10.00 -10.20 
Beszállítói lánc és erőforrások menedzsmentje egy folyamatban lévő 
atomerőmű építés tapasztalatai alapján 
Kott Zoltán, Enersense Hungary, ügyvezető igazgató 

10.20-10.40 Kávészünet 

10.40-11.00 
Beszállítók kockázatainak kezelése nagyméretű projektek 
közreműködőjeként 
dr. Fekete István, SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető igazgató 

11.00-11.20 
Hogyan váljunk sikeres beszállítóvá? A Lean, folyamat és szervezetfejlesztési 
módszerek alkalmazásának tapasztalatai. 
Urbányi László, ügyvezető igazgató, RÁBA Jármű Alkatrészgyártó Kft. 

11.20-11.40 
Lean szemléletű kompetencia és beszállító fejlesztés – Lean és 
folyamatfejlesztési módszerek alkalmazása a gyakorlatban 
Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató, Kvalikon Kft. 

11.40-12.00 Hazai beszállítás lehetőségei és tapasztalatai az ELECTROLUXNÁL 
Szathmári Sándor, termelési igazgató, Electrolux Lehel Kft. 

12.00-13.00 Ebédszünet, büféebéd 

13.00-14.20 

Műhelymunka 1 
Lean és minőségfejlesztési módszerek 
alkalmazási lehetőségei és tapasztalatai 
a hazai vállalatoknálKerekasztal 
beszélgetés 
Levezeti: dr. Németh Balázs 

Műhelymunka 2 
Hogyan fejlesszük a beszállítóinkat 
Levezeti: Gyöngyösi Ferenc 

10420-14.40 Kávészünet 

14.40-16.00 

Műhelymunka 1 
Vezetés, szervezet és Emberi erőforrás 
fejlesztés feladatai és tanulságai a hazai 
beszállítóknálKerekasztal beszélgetés 
Levezeti: dr. Németh Balázs 

Műhelymunka 2 
folytatása 

 Zárszó 

 



Helyszín 
Magyar Szabványügyi Testület 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. Ybl Miklós terem 

Regisztráció 
Regisztrálás a Magyar Minőség Hét 2014. konferenciára a Magyar Minőség Társaság 
Rendezvény honlapján történik. 
http://mmh2014.quality-minoseg.hu/regisztracio/ 
Részvételi díjak: 

Kétnapos 74.000 Ft 

Tag – kétnapos 59.000 Ft 

Egynapos 37.900 Ft 

Tag – egynapos 30.900 Ft 

Lehetőség van naponkénti külön regisztrációra. 
 
Korai regisztrációs díjkedvezmény  – 15% – 2014. szeptember 15-ig. 
 


