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oszlottak meg Észak- és Dél-Amerika, Európa és 
Ázsia viszonylatában. 

Az IAQ és az ASQ között fennálló szimbioti-
kus kapcsolatokat jól jellemzi az a tény, hogy az 
akadémikusok 28%-a az ASQ volt elnökei, 46%-a 
a megkülönböztetett szolgálatokért kitüntetettjei, 
illetve 42%-a a tiszteletbeli tagjai közül került ki. 

Talán még inkább figyelemre méltó, hogy az 
ASQ Lancaster Díj kitüntetettjeinek – ez a díj, 
amellyel a nemzetközi szolgálatot ismerik el, erős 
korrelációt mutat az akadémikussá való megvá-
laszthatóság kritériumaival – 5%-a IAQ tag. 

Jelenleg – szerződéses jogviszony alapján – az 
ASQ ad otthont az IAQ Titkárságnak és admi-
nisztratív támogatást is nyújt. 

Az IAQ tagok közreműködtek valamennyi élen-
járó globális szakmai minőségügyi szervezet meg-
alapításában: JUSE, EOQ, Ázsiai és Csendes-óce-
áni Minőségügyi Szervezet, Ázsiai Minőségügyi 
Hálózat és Közel-keleti Minőségügyi Szövetség. 
Jelentős szerepet játszottak több mint 24 nemzeti 
minőségügyi szervezet létrehozásában, amellett az 
Akadémia tovább keresi a módját a minőségügy 
előmozdításának a fejlődő országokban. 

1983-ban az akadémikusok egy csoportja – az 
IAQ első kínai elnöke, Yuanzhang Liu vezetésé-

vel és tolmácsolásával – szakmai látogatást tett 
kínai városokban, hogy megismertesse az irá-
nyító szervekkel és az üzleti vezetőkkel a Teljes 
körű Minőségmenedzsment koncepcióját. 

Az IAQ tevékenységét jelenleg Janak Mehta, az 
Igazgatótanács indiai elnöke és Molnár Pál magyar 
elnök irányítja. Ezen tevékenységek körébe tartozik 
számos „Ötlet Műhely” (Think Tank) működteté-
se, amelyek a minőségügyi módszerek különböző 
szempontjait vizsgálják; továbbá a minőségfejlesz-
tési programok támogatása globális, regionális és 
nemzeti minőségügyi kezdeményezésekkel. 

Legutóbb a Nemzetközi Minőségügyi Akadé-
mia rendezte a Minőségügyi Világfórumot Buda-
pesten (Magyarország), ahol sikerült összehozni 
az IAQ Ötlet Műhelyek tagjait a világ minden 
részéből érkező minőségügyi vezetőkkel, hogy 
megvitassák azokat a kihívásokat és kérdéseket, 
amelyekkel a nemzetközi minőségügyi közösség-
nek jelenleg szembe kell néznie. 

GREGORY H. WATSON az IAQ és az ASQ volt elnöke. 
Megválasztották az IAQ tiszteletbeli tagjává és ASQ szenior 
taggá. Többek között a következő kitüntetésekben részesült: 
IAQ Alapító Érdemérem, JUSE Deming Díj, EOQ Borel 
Díj és ASQ Megkülönböztetett Szolgálatokért Emlékérem. 

„Minőség-Innováció 2016” pályázati ismertető
Finnország Államelnöke a finn minőségügyi 
partnerszervezet kezdeményezése alapján 2007-
ben indította útjára a „Minőség-Innováció” pá-
lyázatot. Finnország sikeres kezdeményezésé-
hez azóta csatlakozott: Svédország, Lettország, 
Észtország, Csehország, Magyarország, Izrael és 
Kazahsztán, Litvánia és Spanyolország (Baszk-
föld), valamint az idei évtől Kína és Thaiföld. 

Magyarország – az EOQ MNB Egyesület felké-
rése által – a 2013. évi sikeres adaptációt követően 
bekapcsolódott a nemzetközi pályázatba: évente az 
összes pályázat közel 10%-át magyarországi szer-
vezetek nyújtották be, melyek közül 2 hazai pályá-
zó 2015-ben Nemzetközi Nagydíjas lett. A bekap-
csolódás alapvető célja a termékek és szolgáltatá-
sok vevőorientált minőség-fejlesztését szolgáló 
innovációk hazai és nemzetközi elismertetése 
által a hazai versenyképesség növelése.

A 2014. évi díjkiosztó gálára egy színvonalas és 
nagy médiaérdeklődéssel kísért rendezvényen – 
Helsinkit és Stockholmot követően – 2015. január 
19-én, Budapesten a Gellért Szállóban került sor. 

A Díjkiosztó Gála Fővédnöke Áder János Ma-
gyarország Köztársasági Elnöke volt. A 2015. 
évi díjkiosztó gálára Tallinn-ban, Észtország 
fővárosában – egy Nemzetközi Minőségügyi 
Konferenciát követően – 2016. január 27-én nagy 
érdeklődés mellett került sor.

A „Minőség-Innováció 2016” nemzeti és 
nemzetközi pályázatban való részvétel ezúttal is 
ajánlatos. A pályázaton való részvétel egyszerű, 
a pályázati kritériumok jól átláthatóak, a neve-
zési díjtételek – amelyek az esetleges nemzetközi 
zsűrizés költségeit is magukban foglalják – ked-
vezőek. A pályázatok kezelése bizalmas, csak a 
győztesek kerülnek közlésre. A díj elnyerése je-
lentős marketing értéket jelent mind a nemzeti, 
mind a nemzetközi szintű győztesek számára.

A „Minőség-Innováció 2016” pályázat kere-
tében benyújtható minőségorientált, illetve a 
társadalmi felelősségvállalásra irányuló inno-
váció – a minőségfejlesztéshez vagy a fenntart-
hatósághoz, illetve környezetvédelemhez kap-
csolódóan – lehet:
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•	 magasabb minőségi színvonalú vagy kör-
nyezetbarát termék;

•	 a minőségfejlesztést vagy környezetvédel-
met elősegítő technológiai megoldás, illetve 
gyártási folyamat;

•	 magasabb minőségi színvonalú vagy kör-
nyezetbarát szolgáltatás, illetve közszolgál-
tatás;

•	 minőségorientált ipari formatervezés vagy 
új magasabb minőségi színvonalú márka;

•	 a minőségfejlesztést elősegítő üzleti kon-
cepció vagy menedzsmentmodell.

Ismét pályázható nemzeti szinten a „Minő-
ség-Innovatív Vállalat 2016” cím is.

Ez egy – az egész vállalat vagy szervezet 
minőségorientált innovatív működését – elis-
merő Díj, amely az Irányító Bizottság (Steering 
Committee) jóváhagyásával, Pilot jelleggel Ma-
gyarországon került bevezetésre. Kedvező ta-
pasztalatok esetén a modellt a későbbiek során 
valamennyi résztvevő ország átveszi.

A pályázatok beadási határideje: 2016. szep-
tember 15.

A feldolgozás és a lebonyolítás elősegítése ér-
dekében a pályázatokat célszerű folyamatosan, 
már a határidő lejárta előtt csak magyar nyelven 
elektronikusan az EOQ MNB részére eljuttatni 
(info@eoq.hu).

Pályázati anyag
A „Minőség-Innováció 2016” pályázat esetében 
csak a magyar nyelvű űrlap kerül publikálásra, 
amely az EOQ MNB honlapján (www.eoq.hu) 
elérhetők. Ehhez az űrlaphoz legfeljebb 5 oldal 
szabadon kialakított melléklet (termékleírás és 
fotó) csatolható.

A „Minőség-Innovatív Vállalat 2016” pályá-
zat magyar nyelvű űrlapja szintén az EOQ MNB 
honlapjáról tölthető le. Az űrlaphoz korábbi si-
keres innovációs projektek bemutatása csatolha-
tó mellékletként legfeljebb 10 oldalon, melyek 
kimutatható kapcsolatban állnak a minőségfej-
lesztéssel, a környezetvédelemmel, illetve a tár-
sadalmi felelősségvállalással.

A „Minőség-Innováció 2016”, valamint a 
„Minőség-Innovatív Vállalat 2016”pályázat 
nevezési díjai a következők
•	 Nagyvállalatok: 250 000,- Ft+ÁFA
•	 Középvállalkozások: 200 000,- Ft+ÁFA
•	 Kisvállalkozások: 150 000,- Ft+ÁFA
•	 Mikro- és startup-vállalkozások: 50 000,- 

Ft+ÁFA

•	 Közszféra és non-profit szervezetek: 
100 000,- Ft+ÁFA

•	 Oktatási, egészségügyi és szociális szerve-
zetek: 80 000,- Ft+ÁFA

A minőségfejlesztésre és/vagy fenntartható-
ságra irányuló potenciális innovációs pályáza-
tokért, amelyek a benyújtás időpontjában csak 
„papíron” léteznek és még nem jelentek meg a 
piacon, a pályázó kategóriájának megfelelő pá-
lyázati díj fizetendő. Ugyanez érvényes a felelős 
és fenntartható környezetvédelemre fókuszáló 
innovációk esetén. A pályázati díjat a pályázat 
befogadását igazoló számla alapján az EOQ 
MNB részére kérjük majd átutalni. A nemzet-
közi zsűrizés felmerülő költségeit az EOQ MNB 
utalja át a koordinátor részére, azaz a magyaror-
szági pályázót ez később sem terheli.

A „Minőség-Innováció 2016” pályázatok 
értékelése
A pályázatokat először nemzeti szinten kerül-
nek elbírálásra az eddigi bevált pontozásos ér-
tékelő mátrix alapján. Nemzeti szinten kategóri-
ánként – megfelelő színvonal esetén – legfeljebb 
az első 3 pályázat nyeri el az EOQ MNB Elisme-
rő Oklevelét. Az angol nyelvű pályázati anyagot 
– az EOQ MNB által megadott minta alapján – a 
nemzeti szinten kategóriánként legmagasabb 
pontszámot elért pályázó (nemzeti díjnyertes) 
készíti el, amelyet az EOQ MNB a finn koordi-
náló szervezet által kért értékelő indoklással és 
formában továbbítja – a nemzetközi díjazottak-
ról döntő – nemzetközi zsűri részére.

A „Minőség-Innovatív Vállalat 2016” 
pályázatok értékelése
A pályázatok nemzeti szinten szintén pontozá-
sos értékelő mátrix alapján kerülnek elbírálásra, 
kiválasztva kategóriánként a legjobb pályázót 
(nemzeti díjnyertes), illetve legfeljebb még két 
díjazottat, amelyek az EOQ MNB Elismerő ok-
levelét nyerik el.

Díjkiosztás
A nemzeti díjkiosztó ünnepségre 2016 novem-
berében Budapesten, a nemzetközi díjkiosztó 
gálára – Helsinkit, Stockholmot, Budapestet és 
Tallinnt követően – 2017 januárjában – a Cseh 
Köztársaság fővárosában, Prágában kerül sor.

További információt az EOQ MNB Titkársága 
ad: tel: +36 1 212 8803, E-mail: info@eoq.hu


