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MEGHÍVÓ 
„A minőség-innovációs pályázatok 2017 ismertetése és a 

gépjárműipari minőségmenedzsment-rendszer 
aktuális változásai” 

témájú rendezvényre 

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth tér 11. Darányi Ignác terem 

Időpont: 2017. november 7. (kedd) 10.00 - 15.30 (Regisztráció 9.30-tól) 

A Finnország Államelnöke a finn minőségügyi partnerszervezet kezdeményezése alapján 
2007-ben indította útjára a „Minőség-Innováció” pályázatot. A nemzeti szinten kategóriánként 
legmagasabb pontszámot elért pályázók (nemzeti díjnyertesek) kerülnek ismertetésre a 
rendezvényen, majd a díjátadásra kerül sor. 

További aktuális szakmai témaként a következő került a rendezvény programjába: 

A gépjárműipari ágazatra vonatkozó IATF 16949:2016 helyettesíti a korábbi ISO/TS 16949 
műszaki előírást. Középpontjában továbbra is a problémák előfordulásának megelőzése áll. A 
gépjárműipari tanúsítási követelmények megkövetelik az új ISO 9001:2015 használatát. Az új 
IATF 16949:2016 újdonságként, hangsúlyeltolódásként megjelent fontosabb követelmények: 

• szigorúbb dokumentálási szabályok; 
• termékfelelősség szigorodása; 
• folytonossági tervek szigorodása; 
• termékben és mérőeszközökben lévő szoftverek szabályozása; 
• termékre, szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok, előírások alkalmazása; 
• nem megfelelő termék kezelésének szigorodása; 
• beszállítói scope kiszélesítése és beszállítói kezelési folyamat szigorodása; 
• kiszállítás utáni feladatok (vevőszolgálat) részletesebb szabályozása; 
• auditorok kompetenciájának részletesebb szabályozása. 

Az előadók a bejelentkező részvevők által a jelentkezési lapon beküldött kérdésekre 
előadásukban válaszokat fognak adni, de természetesen lehetőséget biztosítunk a helyszínen 
feltett kérdések rövid megválaszolására is. 



Program: 
10.00 Megnyitó és üdvözlés 

Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes, az FM Eredetvédelmi Főosztály vezetője 
10.15 A „Minőség Innováció 2017” nemzeti és nemzetközi pályázat ismertetése 

Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB Egyesület elnöke 
10.30 A „Minőség Innováció 2017” nyertes pályázatainak bemutatása a pályázók 

által 
11.30 A „Minőség Innováció 2017” pályázat díjainak (nemzeti díjnyertes és 

elismerő oklevelek) átadása 
11.40 Kávészünet 
12.00 Az új ISO 9001:2015 alkalmazásának főbb alapelvei 

Mikó György, az EOQ MNB Egyesület alelnöke 
12.45 Az autóipar megújult követelményrendszere beszállítói számára 

Katona László, A T&T Quality Engineering Kft. ügyvezető igazgatója  
13.30 Ebédszünet 
14:00 Az IATF 16949 bevezetésének kihívásai a felkészítő szemével 

Szepsi Tamás, Quality Expert Consulting, TQS Hungary, Manager 
14.15 Felkészülési tapasztalatok az IATF 16949:2016 szerinti tanúsításra 

Kristófik Arnold, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. minőségügyi vezetője 
14:30 A sikeres IATF 16949:2016 audit után 

Ászity Sándor, a Robert Bosch Kft. projektvezetője 
14.45 A Lean eszközrendszere és az IATF 16949:2016 szabvány követelményei 

Kun Zoltán, a Kvalikon Kft. vezetési tanácsadója 
15.00 Kerekasztal az előadókkal: kérdések, válaszok 
15.15 Zárszó 

Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB Egyesület elnöke 

Jelentkezési határidő: 2017. november 3. 
Részvételi díj: 10 000,- Ft + ÁFA 

A részvételi díj ellenében a résztvevők on-line hozzáférést az előadási anyagokhoz, valamint 
szendvicsebédet, kávét, pogácsát és üdítőt kapnak. 

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató: 
− Jelentkezés lehetőleg elektronikusan a http://eoq.hu/akt17/jel171107.htm lapon, 

vagy Jelentkezési lapon: e-mailen, faxon vagy postán küldve. 
− A jelentkezéseket az előzetes és a végleges jelentkezési határidő után a számla 

megküldésével igazoljuk vissza. 
− A Jelentkezési lap elküldése aláírt szerződésnek minősül. 
− Az előírt közteher befizetését az EOQ MNB magára vállalja. 
− Lemondási határidő: 2017. november 3. Késedelem lemondása esetén a teljes részvételi 

díj fizetendő. A részvételi jog viszont átruházható. 
− További felvilágosítást az EOQ MNB Titkársága ad. Tel.: (06 1) 212 8803 


