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PóIos Emit|

A Magar Minőség Társaság 194I -ben alalalk. Rövid idő alatt jelentó§

taglétszónvnal rendelkző minóségügti szalona1 űnadalmi
vih. Tagsógót egténi ugok és jogi tagok (közületelg gaznasági tánasógok)
egarónt allcotják

A minőségügti szakzmberek és a szalderület iíónt érdewődók számára

kiadvárryaiva| iendezvényeivel folyamatosan a legfrissebb iníormációk
hozzóíé;ési lehetős égét bbtosítj a. A hagtomútryosan oldatússal foglallazó
szeruáaek melktt porsan istneretsé4et és népszerú,sé4et szerzeít méltó,lyos

ónzabóst| a piaci igényekhez glonan alkalmazl<dó olaatási formóival,
tanfolyamaivaL

Rendezvényein rendszeres a külföIdi meghívott szal<emberelg előadók
résnétele. Nettizetközileg is legismenebb rendezvénye a Magar Minóség
Hét, mely bmétl&lóen évente, november elején kerüI megrendezésre,

A Magar Honvédség és a Honvédeltni MiilisztéáIt, ,nint a tenné-

kk]ce! és á szolgóltatősol*a! szemben magas minósé§ kiiveteltnényeket

tómasztó szeNezeuk megatalailsótól fogva figekmmel kísérték a Tána-
ság munkljdt. A Minóség Hét renden&rye rendszerercn a MH Mt7velőtlési

H|ózban Üral megtanúira, a rendenény egik védnöke a honvédebni mi-

niszter úr. A Tán ásóg Igazgatótandcsónak elnöIdrclyettese a HM gazdasógi

ügekei felüpeló helyettes óIlamtitklra.

A katonai minőségügt terüIetén foglalkoztatott óIlomány jelentős része

géni tagja a MMT-nzk és aldívan részt vesz a Tónaság smlonai éIetében.

Á jogi tigok kjzött vannak a HM Beszetzési Hivau| valamint a HM ala,
pít ó s Ú ré sn énytán a s ógok

l Pálo§ Bnit í&al€z.ed9s a HM!é§zeízé§i Hivalsl Mioó§étüzodtási l8a?8atósát R€itd-

§zeítanú§ltó o§ááyYezetóie
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A HM Beszenési Hivatal a jo§ tagsógal járó kötelezettségeken fiil, a
minős égügl iránti elkötelezetts ég j ekként, eglüttmúködé si megá llapodást
kötött a Tórsaságal. Ennek ételmében a Hivatal a folyamatos kapcsolat-
tanás révétt interuívebben ud hozzájáruIni a Társaság szalonai munhíljá-
hoz; természetesen az előny a Hivatal szómóra is megjelnik a friss informá-
ciólc, kedv ezménye s kepzé si formók lehetőségében.

A nemzeti minőségügl egk legjelentősebb tórsadalmi szervezetének

fórumóró| a MMT Közgaűléséről §zóló részletes beszómoló közreadúsát
indokoltnak tanjuk

A szerkesztőség

A korábbi m.ryhirdeté§eknek megfelelően június 11-én tartoták
meg a Társaság 1997. évi közgrűlését a JózsefAttila Színházban.

A közgttl,Iési beszámolót Pózmóndi Gyula úr, az elnök tartotta meg.

Elrnondta, hory legutóbb majdnem pontosan napra egy éwel ezelótt
a jubiluemi Közg5nilésen találkozott a tagság, ahol az éves munka érté-
kelésén túlrnenően a megalakulásuk óta eltelt öt év tevékenységét is ér-
tékelték.

A beszámolót haryományosan a Társaság taglétszáma alakulásának
bemutatásával kezdte. Az előző kőzgyúlés időpontjában a Társaságeglé-
ni tagjainak száma 310_fó volt, a jelenlegi pedig 304 fó, a fluktuáció rnér-
téke mintegy 1fi) fő. Orvendetesen nótt a jogi tagok száma, amely az
előző 6 406-al szemben jelenleg 458. Ez az emelkedés a folyamatos
toborzási tevékenpégnek köszönhető.

Azlgazgatótanács üléseit rendszeresen - neryedévenként - megtar-
tották, melyeken tárgyalták ill. ellátták az Alapszabályból eredő és az
Igazgatótanácsra háruló mindenkori aktuális feladatokat.

A kapcsolatok bűvültek és taítalmukban is fejlődtek. A Magyar Mi-
nóség-nek (ez a Társaság folyóirata) hírei - kólcsönösségi alapon - olyan
lapokban, illetve olyan szervezetek folyóirataiban is megjelennek, mint
pl.: az Ipari Szem|e, az IKM hivatalos közlönye, az Innovációs Kamara,
a Minőségügyi Tanácsadók Szovetsége, a Minőség Oktatá§ért Alapít-
vány vag azUj Gazdasági Magazin, a Pro§peritá§. Ezeken túlmenóen _
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napi g5rakorlati együttmúködát alakítottak ki - pl. A Budape§t, a Pest
megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Pécs-Baranya megyei Ipari
és kereskedelmi kamarákkal.

, Élő egytittműkodés van az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel,
az Epítéstudománl Egyesülettel, a Magyar Epítőanyag Gyártók Szövet-
ségével, az Epítőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségével, a Ma-
gyar lparszövetséggel, Hungexpo RT-vel, Gépipari Tudományos Egye-
sülettel, a MAGOSZ-szal.

Az eg5nittműködés eredménye az is, hogy a Fejér meryei Ipari és
Kereskedelmi kamara a Társaság tagjainak sorába lépett. A kialakult
operatív jellegű együttmúködést több szervezettel szerzódés formájában
is rögzítették.

Értékelték és a kedvező tapasztalatok alapján újabb évre meg-
hosszabbították a HM Beszerzési Hivatalával már korábban megkötött
Együttmükódési Megállapodrást.

December közepén kötötték meg az Együttmúködési Megállapo-
dást a HM Elektronikai Igazgató§ág RT-vel, hogy a minóségügy terüle-
tén eszközeikkel és lehetőségeikkel kölcsönösen segítsék eg5rmást céljaik
eredményes megvalósítása érdekében.

Az Elnök úr beszelt a Minőségbiztosítási á Informatikai BT-vel kö-
tött együttműködési megállapodásról, mely keretében az Interneten ke-
resztül kerül létrehozásra az a minóségügyi adatbázis, mely a nap minden
órájában, a ülág minden pontjáról olvasható. Ennek keretében már a
Magyar Minőség Társaságot bemutató anyagot, oktatási programját és a
Társaság folyóiratát lehet olvasni.

Változatlanul ré§zlvesznekazMSZT é§ NAT testúleteinek és szak-
bizottságainak munkájában. Közremúködnek a "Rendszeresen El]enór-
zött Ma&)ar Terméll' titkátságának munkájában is.

A rendezvények közül az eltelt idószakban is a hagyományos, ezúttal
már V. Minőségi Hét szervezése és lebonyolítása volt a legielentósebb.
Ennek keretében nemzetközi konferenciát, szakosított rendezvényeket
és országos minőségügyi kiállítá§t s?Éí\rcztek Ezekkel eg5l idóben ren-
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dezték meg most mármásodik alkalommal a Magrar Minőség Háza című
p ály azatt al egybekötött kiállítá§t is.

A nemzetközi konferencia a korábbiaknál szélesebb körben és mé_
lyebben elemezte a minóségüry fejlódésének hazai és nemzetközi ten-
denciáit. Nagy segítségetjelentett a program összeállításában a PIIARE-
TQM program által nyt{tott anyagi és erkölcsi támogatás, amely lehetővé
tette neves külföldi szakértők meghívását a konferenciára. A konferen-
cián való részvétel jelentősen meghaladta az eddigi látogatottságot, hi-
szen közel nérysz ázrész|,1evőjevolt a konferenciának, amelyeken egyéb-
ként 49 előadás hangzott el.

Nagy megtiszteltetés volt, ho5/ Otto Neumayer úr az EOQ új elnöke
jelenlétével és hozzászólásával ernelte a rendezvény színvonalát.

Említésre méltó az ország minőségkultúrájának továbbfejlesztési
szülségessége, amelyet az Európai Unió által kidolgozott minőségpoli-
tikára kell ráépíteni, Orömmel nyugtázható, hory ma már megközelíti a
600{ azoknak a m agyarország1vállalatoknak a száma, ame\ek nem csak
"igazows" -ként építették ki saját minőségbiztosítiási rendszereiket, ha-
nem a rendszer a vállalat megújulá§át, rend§zeres továbbfejlődését szol-
gálja. Eglre többen ismerik fel hazánkban a TQM - a teljes körű minó-
ségmenedzsment - kulcsfontosságú szerepét, amelynek széleskörű beve-
zetését, alkalmazását jelentős mértékben elősegítette, hogy a kormány
az elmúlt évben Nemzeti Minőség Díjat alapított. A dij tartalmi követel-
ményeinek megfogalmazásában a Társaság is közreműködött.

A minőségbiztosítás és a környezetközpontú irányítás közötti eg5rre
szorosabb kapcsolatok kialakulása nem csak új ISO szabványsorozat ké-
szítését eredményezte, hanem ezek hazai hasznosítása igényli azoknak a
szükséges lépéseknek a megtételét (pl. a továbbképzésben), amelyekkel
elősegíthetó az ilyen tartalmú integrált rendszerek elterjedése. A konfe-
rencia különös jelentőséget tulajdonított a minőségkultúra fejlesztése
szempontjából az ismeretterjesztésnekés a minóségtudat fejlesztésének.
Ez a Társaság számára, amelynek egyik alapvető feladata a minőséggel
kapcsolatos oktatás és továbbképzés, ez irányű tevékenysége fejleszté-
sének szükségességét jelenti.

A Minóség Hét ker€téb€n r€ndezték meg az V. Orságos Minóség-
ügyi Kiállítrás és 4ásodik alka|ommal a Magtar Minőség Háza elneve-
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zésú exkluziv kiállítást is. Mindkét rendezvény sikeresnek tekinthetQ
hiszen pl.,l az Országos Minóségügyi Kiállításon az eddigi násodik leg-
naglobb volt a kiállitók sáma (71 szery€zet állítoű ki), míg a látogattók
sáma (kb. 2000 fő) messze (nintegl másfélszertsen) meghaladta a ko-
nábbi legmagasabb értéket.

Hasonló eredményességgel valósult meg a Maryar Minőség Háza c.
kiállítás is, hiszen az el§ő ilyen rendezvényhez képest (9 cég 9 termék) ez
alkalommal már 18 ég22íermékének bemutatására és dijazására került
sor.

Ezek után az Elnök űr áfiért 8 Tár§a§ág eryik legalapvetóbb és
legszélesebbkörú tevékenységének értékelésért; ez pedig a oktaás-to-
vábbképzés és ismeretterjeszté§.

A beszámolási időszakban kiadták az 196197. éwe izr:|ó Olaatási
hogramft)zetet, amely tartalmazta az elóadiássorozat és tanfolyami kíná-
latot.

A TÚV Rheiland Akadémia módosította 1997. januárjától a tanfo-
lyami szerkezetét, aminek következtében a üzsgaköteles és a kölni TÜV
Rheiland Akadémi tanúsítványát adó tanfolyamok belsó szerkezete és a
követelményrendszere is megváltozott. Az eddigi tanfolyamok közül né-
hány megszűnt, illetve újabb tanfolyamok kerültek meghírdetésre, A kí-
nálat bővült két- és háromnapos szaktanfolyamokkal, amelyek után sike-
res üxga esetén a hallgatók a TUV Rheinland Akadémia tanúsíWányát
kapják.

A Társaság a Környezeti Menedzsment Rendszer oktaíására két
§zervezettel kötött §z€rzódést:

1.) a Groupe Uni-Conseils (GUC) Egyetemek Közötti Tanácsadók
Szövetsége genfi székhelyű szervezettel kötött licence-szerződés
alapján " Kömyezeti Menedzsment Rendszer glalarlati bev ezetó" 7

napos és "Kömyezeti Menedzsment Rendszer megszervezése" 2
napos tanfolyamot szervez, amelyek elvégzése esetén az ORDI-
NEX (Párizs, Nemzetközi Szakértők Szdvetsége) tanúsítványát
kapják a hallgatók.
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2.) a British Standards Instutition (BSI) Oktatási Szolgálatával kö-
tött szeródés alapján a 'Kömyezeti Menedzsment Rendszef' 3
napos és "Kömyezeti Menedzsment Rendszer lauditorlvezető au-
ditor/belső auditof5 napos tanfolyamot szewez, amelyek sikeres
elvégzése után a hallgatók a BSI oklevelét kapják.

A beszámolási időszakban a Társaság a }övetkező tanfo|yamokat
bonyolította le:

4 előadiássorozat

3 képesítést nyújtó tanfolyam

2 minőségbizto§ítási tanfolyam

7 TÜV tanfolyam

7 Környezet Menedzsment Rend§zer GUC tanfolyam 158 fóvel

4 Környezeti Menedz§ment Rendszer BSI tanfolyam 55 fővel

Vagis összesm 566 fó részvételét regisztráIták

Az említe|'tn bnfolyam közül 3 tanfolyamot kihelyezett formában
vállalatoknál bonyolítottak le.

Ezek után szólt a Tánaság keretében működő lÍpítési tagozat tevé-
kenységéről, hiszen a Tagozat - rendezvényein keresztül - alapvetően
ugyancsak az ismeretterjesztést tűzte ki céljául a sajátosan az építéssel
foglalkozó szervezetek (tervezők, kiütelezők és anyaggyártók) számára.
Az e|őző közgyűlés óta a tagozat két kétnapos vidéki rendezvényt szer-
vezett - egyiket Galyatetőn, másikatlJ.ffizel - azépítésügyet érintő és a
minőséggel kapcsolatos aktuális témakörök napirendre tűzésével. A jó
témaválasztás és szervezés eredménye, hogy mindkét szimpóziumon a
résztvevők száma jelentősen meghaladta a 10O főt. A Tagozat harmadik
rendezvényén a Gellért §zállóban a közelmúltban közel 90 fő vett részt.

Az ismeretterjesztésen túlmenően a minóségbiztosítá§ é§ a minóség-
i],dat fejlesztése érdekében a Tagozat javaslatára a Társaság tagja lett az
Epítésügri E§/eztető Fórumnak A Fórum rnunkájába azóta is aktívan
részt vesz; közreműködik pl. az építésüggyel foglalkoá parlamenti nyílt
nap anyagának elkészítésében és lebonyolításában.

125 í(wel

61 fővel

50 fővel

117 íővel
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A"Yezető menedzseret' a "Minőségbiztosítási vezetők" fórumai ke-
reíében az alábbi rend.ezvényeket szeruezték

1.) Változó szabályozás - változí gazdálkodói magatartrás
(Onzágos Foryasztóvédelmi Eryesület _ MMT köztis rendez-
vény, 1997. április 2.).

2.) Védelmi iparunk minóségi követelményei és fejlódésének kilá-
tásai (HM-MMT közös rendezvény 1997. áptíls 24.).

3.) Minóségüg5l az Európai Unióhoz való csatlakoziás jegyében
(Hungexpo-MMT közös rendezvény 1997. május 28.).

Az Elnök úr emlékeztette a Közgnilést, hory az elózó közg5nilésen
vették át a Nationsl Quality Assurance nemzetközi tanúsífuányokat,
amelyek a Társaság tevékenpégére és oktatási rendszerére vonatkoz-
nak, Tevékenységüket azóta is a tanúsított minőségbiztosítási rend-
szernek megfelelően folytatták Ezt igazolta a tanúsító cég átalvégzstt
és kedvezó eredménnyel zárult múlt év novemberi audit i§. Itt tett emlí-
tést arról is, hory tanűításuk megszerzese alkalmából elhatározták, hogl
folyóiratukat - a korábbi Társasá$ Tájékoztatót - megielenési formájá-
ban és részben tartalmában is megváltoztatják.

A bejelentésük alapján a Művelődé§ és Kijzoldatási Minisztéium az
elmú|t év szeptember 17-én folyóiratukat a "Magrar Minóség" címmel
bejegyezte és íg5l ettól kezdve új formában ezen a címen jelenik meg.

A növekvő érdeHódáre való tekintettel egyidejűleg lehetővé tették
a folyóirat éves előfizetését, illetve példányonkénti megvrásárlását is.
Kedvező a fogadtatása a folyóiratban rendszeren közzétételre kerülő,
újabb MMT szakértők, valamint az eg5ne bővülő tanúsított szervezetek
jegyzékének. A Maryar Minóség Társaúg a Minőségügyi Tanácsadók
Szövetségével eryüttműködve a közeljövőben megjelenteti a tanú§ított
szervezetek katalógusát,

Megállapítható már, hory a Társaság színvonalas folyóirattal ren-
delkezi\ amely 80 oldalon, havonta 2000 példányban jelenik meg.

Új kezdeményezésként bejelentette a Közg5nílésnelq hoglr a Corvin-
bankkal, a ConsAct Kft-vel, az Uj Gazdasági Magazinnal és a Műszaki
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Magazinnal közösen megalapították'Áz év minőségügi menedzsere" cí-
met, amely késóbb kidolgozandó íé§zletes szabá|yzat alapján, pályázat
útján évente kerül adományozásra.

Végezetül néhány §át §ólt a jövőbeni feladatokról. A beszámoló-
ban elhangzottakból kiindulva tovább kell folytatni azokat a tevékenysé-
geket, amelyek eddig is széleskörű érdeklődáre találtak, mert tartalmuk-
ban új és hasznos ismereteket n}aíjtott a ré§ztvevőknek, így az oktatás-
továbbképzés, a mindenkori aktuális témákat napirendíe tű?Á íendezvé-
nyeket, folyóiratuk rendszeres megielenteté§ét, a tagtoborzást stb. Van-
nak olyan terúletek, ahol az eddigieknél határozottabb, célratörőbb erő-
feszítéseket kell tenni a továbblépés érdekében. Ezek 8 területek!

1.) Az eryüttműkódés továbbfejlesztése, ill. bóvítése a tevékn},sé-
gükhöz kapcsolódó vagl hasonló feladatokat ellátó s zeíve7Étek-
kel, beleértve a rendezvények koordinációját is.

2.) Konkrét eryüttműködési megállapodások kötése, elsósorban a
üdéken műkódó §zervezetekkel.

3.) Nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése, rendszeresebbé té-
tele és kiszelesítése.

Az Elnök úr tájékoztatót adott a EOQ MNB és MMT közötti es/ütt-
múködésről. Ezt az es/üttműködést nem tartja kielégítőnek. Nem sze-
rencsés, hogy Maryarországon két ilyen szervezet van, meít nem lenne
gond, ha erősítik egymás munkáját, de sajnos nem így van. Novemberben
eg5l időben tartja akét szeívezet azonos tárg5ni konferenciáját. Kívülállók
azt |átják, hogy nincs koordináció. Kiváló szakemberek azt mondják,
hog5l ha két szervezet között nem történik megeryezés, létrehoznak egy
harmadikat.

Pózmóndi elnök úr részletesen kitért az MMT és a EOQ MNB közótt
megkezdódótt, a két társaság szándékolt egyesülését elókészító kapcso-
latfelvételre és a tárgybani fejleményeke.

A kérdésben úry az EOQ MNB, mint a MMT Igazgató Tanácsa ki-
dolgozott egl-ery elgondolást. Bár a két javaslat a fó kérdósekben - ne-
vez€tesen a szakmai eróket nem megosztani, hanem e§/esíteni kell - azo-
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nos állást foglal, a megvalósítás módja, üteme, a lehet§éges szövetség ve-
zetése tekintetében már jelentősek a nézetkúlönbségek.

A minőségügy szakemberei számára nem lehet közömbös, mikor és
hogyan dől el a kérdés. Tény, hogy a nemzetközi színtéren működó EOQ
minden tagországból csak egl renzeti szakmai szervezeíet fogad be és
tekint nemzeti képvise|ónek; ez jelenleg a z EOQ MNB. A MMT hiába
tömöríti tagiai közé kiváló magyar szakemberek, jogi személyek jelentős
körét, nem tudja a nemzetközi elismertséget mag;lar nemzeti szakmai
§zervezetként a fenti ok miatt megszerezni. (A két saerge7.et vezetése
által készített és a Közg5nilésen kiadott javaslat a beszámoló végén kerül
közlésre.).

Az Igazgatótanács határozata szerint a közg5nilés elé kell tárni ezt a
helyzetet és megpróbálni ebben az ügyben eg5l, a tagság által kért vá|to-
zást kezdemérryezni.

Eredetileg úgl gondolták, hogy ez évben már közös közryűlést fog-
nak tartani, de az eryeztetések alapj án ewetéítlte azEOQ MNB, illetve
a választmány javaslatával, az összevont közg5nilést késóbbre halasztot-
ták

Mindenki megelégedettségére szolgálna, ha a rendezvényeken
együtt tudnak működni, megismerhetnék e5rmás tevékenységeit. Iry le-
het a"legninősé§bá" tánaságot létrehozni. Nem tesznek le arról, hogy a
mai állapotot megszüntessék. Az álláspont az, hogy ery társaság legyen.

Mindnyájunk érdeke a4 hogl a magnr minőség ügle továbbra is
előre és jól haladjon,

A Felügre|ó Bizotíság Elnöke beszámolt a tánaság gazdálkodásáról,
anyagi helyzetéről. Megállapította, hog/ a tagdúak, rendezvények, tan-
íolyamok a"Minőség Hét" bevételei aTársaság folyamatos működése fel_
tételeit biztosították.

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a közgyűlés eryhangúlag elfo-
gadta.

Az Etikai Bizottság jelentését tudomásul vette.
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A besánolók uíán a Közgrűlés több kérdésben szavaással dön_
tött A közryrllés szótöbbséggel elfogadta az lgazgatótanár.s javaslatát,
mely az EOQ MNB és az MMT szervezeteinek eryesülésére ünatkozó
munkaprogram.

. _Akózg5nilése|nökebeterjesztette aulgazgatóíaíIács alapszabálymó_
dosítá§áía vonatko zó javaslatát az alábbiak szerint

_ Az Alap,szabály 1.§_a kiegészül a politikamentességre utaló meg-
jeglzéssel a következők szerint:

"A Magar Minőség Társasá7 Cövidítése MMT) a továbbiakban Tár-
saság) az egesülésijogról szóIó 1989. évi II. törvény alapjánműkó,dQ tagjai
önóllóságát nem éintő, nem nyereségérdekltsé7li, politikammtes tuclo-
mányos társ adalmi szetyezet."

Az alapszabály 3.§-a új franciabekezdéssel egészül ki:

. _" 
-a Tónasóg a magar minőség fejlődését szolgílja. Országttilési kep-

viselőjelöltet nem áIlít és nem tómogat."

Indoklás: A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetóvé tette,
hogy meghatározott feltéteteknek megfelelő szerveze tekftsúre az adő-
zó állampolgárok az adójuk egy százalékát átutalhassák. A feltételek kö-
zött szerepel a politikarnentességre vonatkoá alapszabályi előírás. Ezért
szükséges az alapszabály, annak megfelelő kiegészítése.

A kózg5rűlés ellens zavazat és taftózkodás nélkül elfogadta a javasla-
tot.

. ,{ n!9illjnvaslat a tagdij mértékének megrállapítását a Közg5nílés
hatáskóréből az igazgatótanács hatáskörébe utáhi jávasolta.

A Közgrűlés a Társaság kitünúetéseinek átadásával árult,
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A kitiintetettel§

Dr. Ártigner Iswón a budapesti Mű§zaki Eryetem tanszé]ptezető
egyetemi tanára. Az iparban felhasznált anyagok minóségének javítása
érdekében végzett több évtizedes munkájáérL

Hertekndy Csabáné a Burton-Apta Tűzállóanyaggyáttó Kft. minő-
ségüg5ri vezetóje. A tűzál.lóanyag termékek minőségének fejlesztósében
elért eredményeiért.

Kondor Istvánlygalmazott főmérnök. A minőségügy területén vég-
zett több &tizedes munkájáért.

Molcry I. Ferencné az OMFB fótanácsosa. Az európai minóségüryi
ismeretek terjesztése, valamint a hazai minőségfejle§ztés támogatásának
szervezése területén végzett munkájáért.

Rózsa András a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Minőségügyi
igazgatója. Az élenjár ó minőségüryi szakmai tapasztalatok terjesztésé-
ben elért eredményeiért.

P,ázmóndi Gyula úr azlgazgatótanács nevében gratulált a kitünte-
teítelmek és kérte őket, hory a jövóben is segítsék Társaságunk munká-
ját, végezetül bezárta az l97. évi közg5nilát.

***

1.)AzMMT javaslata az EOQ MNB es MMT szervezeteinek
egye§Íté§ére

Az MMT feli,smerue, hogl

- a hazai minőségüg5l szakmailag megosztott,

- a hazai minőségügyi szakmai szervezetek nemzetközi kapcsola-
tai tisztázatlanok,

- a két meghatároó hazai szrwezst (EOQ MNB ás a MMT)
tag§ága minte§I50 7o-ban azonos.
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Kidolgozta javaslatait a fenti két s7Éívezet e5lesítésére, az alóbbi
c élok e léré s e érdekében:

Egy Demzeti szakmai társadalmi szervezet képüselje a minőségüget
Magyarországon és a nemzetközi kapc§olatokban azért, hogy:

- megszúnjön a hazai minőségügl szakmai megosztottsága,

- az EOQ MNB és az MMT szervezetek anyagi és szellerni javai
megőrzé§re, áMtelre kerűljenekj az új szervezetbe,

- a jogi és egyéni tagok szakmai és anyagi erőforrásai egyesítésre
kerüljenek,

- lehetővé váljék az éves szakmai programok átfedésmentes, a
nemzetközi progíamokkal eryeztetett megrendezése,

- eg}§égessé és hitelessé váljék a hazai minőségügyi képzési és
nf lvántartiási rendszer,

- egy§éges és erős szakmai társadalmi szewezet képviselje a hazai
minóségü5let a kormányzati és jogalkotási előkászítő munká_
ban, eryüttmúködé§ben.

Fentiek alapján az MMT és az EOQ MNB szervezetekre építve ery
új nemzeti minőség szewezetlétrehozását javasolja, a két szervezet egye-
sítésével.

Az eryesülést követóen legkésóbb 1 év múlva tisztújító közg5nílésen
meg kell választani az új testületeket, vezetőiket, jóvá kell hag5mi az új
alapszabályt, addig is:

Az ege§tés javasolt alapelvei:

- az e§lesűlést jóváharyó közryűlések után e§/ év múlva az új
szervezet első közg5nilésénjóváhagyja az új alapszabályt, megvá-
lasztásra kerülnek az új testületek és vezetőik,

- a két §?.er:rc?Ét tagjai alanl jogon tagjai az új szervezetnek,
hacsak nem deklarálják ellentétes szándékukat.



Áz egesülés által létrejövő szervezet neve fejezze ki a magnr nemzeti
minőségüg iúnrt elkötelezettséget és a ualona művelői íeIé a nyitottságot,

Az új szervezet eryszerre leryen jogutódja az EOQ MNB-nek és az
MMT-nek.

Amennlben a két szervezet köz5lűlése határozatilag jwábagyla az
eryesülést, a két s 7gívezetvezelő testülete közös akciópíogíamot, az át-
meneti idószak múkitdési szabályait dolgozzák ki és egyeztetett munka-
végzést valósítsanak meg.

A két szervezet vezetó te§tületei az eryesülésig rendszeresen taít§a-
nak közös értekezleteket, melyeken a feladatok, rendezvények és prog-
ramok meghatározása és egyeztetése történhet meg, a két elnök az ülé_
seken felváltva elnököljön.

2.)Az EoQ MNB java§lata a §z€rvezett eg5úttműkiidésre
azEOQMNBésaMMTközött

Elózmények

Közvetlen a rendszerváltoaás után a minőséPgy teruletén két nagy
perspektivikusan fejlődő tánadalmi szeívezat folytatta, illetve kezdte
meg működését.

Az Európai Minőségtigyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság
(EOQ MNB) kissé megkésve, de kózel húsz éves hagyománnyal 1991.
őszén alakult át társadalmi szeívezetté. Az Eryesülési Törvény alapján
szabályosan bejegyzett EOQ MNB me gtartotta1972. óta betöltött helyét
és szerepét az Európai Minóségügyi Szervezetben (EOQ).

A magyar minóségügyi szakemberek már 190-ben megkezdték az
1991. nyarán megalakuló Maryar Minóség Társaság (MMT) megszerve-
zését. Ezá|ta|köz.el egy idóben Magyarországon két - a késóbbiek során
- eg5ne jelentősebb erót és egpe naryobb tagságot magának mondható
társadalmi szervezetkezdte meg, 1lletve folytatta tevékenységét a minó-
ségügy teíúletén.
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Bár a szervezeti tagság bizonyos mértékben fedi eg5rmást, alaza in-
formális munkakapcso|atokon kívül nem jött létre szoros együttműködés
a két szervezet között.

A minóségügy elkótelezett hazai és külföldi szakembereinek á|talá-
nos és egye erósödő elvárrása a Magrarországon működő két legnag5lobb
minóségüryi eryesület vezető testúleteitől, hory alapjában véve hasznos
tevékenységüket a jövőben összehangoltabban, koordináltabban és for-
má|is szervezeti kereteket is működtetv e v égezók

Fő célkitűzések

Az EOQ MNB és a MMT szorosabb egyúttműködésének főbb él-
kjtűzései a lövetkezők szerint fogalmazhatók mey:

- eróteljesebb é§ összehangoltabb hozzájárulás a maryar termé-
kek és szolgáltatások minóségi színvonalának és ezáltal verseny-
képességének jaűtásához;

- összehangolt közreműködés a kormányzat minőségüg5ri állás-
pontja kialakítá§ának és vegrehajtásánakelősegítése érdekében;

- egységes és köós vélemény kialakítása a minóség műszaki-tudo-
mányos kérdeseiben;

- a hazai minőségüry még átfogóbb képviselete a nemzetközi
fórumokon;

- a hazai minőségüg5ri szakemberek ismereteinek , tájékozottságá-
nak és felkészültségének további bőűtése;

- összehangolt projektek, rendezvények és más akciók szervezáe
a hazai minőségüg5ti szakemberek minél szélesebb körének be-
vonása érdekében;

- az MMT és más társszervezetek bevonása a 2000-ben Budapes-
ten megrendezésre kerülő EOQ-Kongresszus előkészítésébe.
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Az €§üttmúkiilés főbb területei

Az eg5rüttműködest elósegító témákat, illewe azok kiválasztását és

koordinált megvalósítá§át alapvetóen semmi sem korlátozhatja, folyama-
tos bóvítésük, illewe kiterjeszté§ük elótt semmiféle mesterséges akadály
nem állítható, Az együttműködésterületeit elsősorban mindkét szerve-
zet tagságának igényei, elvárrásai és kívánságai határozzák meg. A szer-
vezett együttműkódés megkezdésekor fóként a következő feladatok
egteztetett megolÜs a hozhat érdemi eredmúlyeket :

- rendszeres információcsere a minőségüry területén elért fonto_
sabb nemzetközi és hazai eredményetről;

- a két szerye?.et rendezvénynaptárának legalább félévenkénti
eweztetése a jelentósebb rendezvények, továbbképzési tanfo_

lyamok és más időpontok vonatkozrásában;

- az országos rendezvények tematikájának, időpontjának és helyé-
nek egyeztetése, pontos körülhatárolása és ósszehangolása;

- egyes kiemelt jelentóségű onzágos vagy nemzetköá íendezvé-
nyek (konferenciák va5l szemináriumok) koordinált megszerve-
zése, esetleges köais előkészítése és lebonyolítása;

- minőségüryi projektektematikájának összehangolása, eryezte-
tése vagy elhatárolása;

- naryobb nemzetközi vary hazai projektek köós megpályázása,
a pályázatok öszehangolt elókészítése, megszewezése és elnye-
résük esetén köais végrehajtása;

- egJres szakágazati területek egyeztetett kezelése, esetleges fel-
osztása.

Az eryüttműködés elórehaladtával törekedni kell a szakmai bizott-
ságok azon szervezeten belüli müködtetésére, ahol az eredményes mun-
ka feltételei jobban biztosífua vannak. Ezzel össáangban nevezhető meg
és jelenthet6 be a nemzeti képüselő személye az EOQ részere is.
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Az elózőeken fiilmenően az EOQ MNB az egúttmúködés keretein be-
Iül kötelezettséqet vállal, hog megfelelő módon és formában rendszeres
tóiékaztatást ad az EOQ MNB, az EFQM, illetve Europai Minőségügti
Platform rendenényeiről, proj elaj eiről é s kiadv óny airól. Áz egüttműködé s
alapelveinek megfelelően az MMT rendezvényeit is bejeknti, ismeneti a
me§elelő nemzetközi fórumokon és kiadv ányokban.

szervezeti keretek

A szervezett eryüttműködés szervezeti kereteit a két Európai Mi-
nőségügd Szewezet (EOQ és az EFQM) által 1994-ben létrehozott Eu-
rópai Minóségüryi Platform példájátkővetle a követkző Mpviselőkből
álló testüla képezheti:

- a két testület vrála§ztott elnöke;

- a két szervezet ügvezetóje;

- egy-e§ legalább 1 éweválasztottvezetóségi tag.

A három-hrárom tagú konzultatív testúlet ülé§eit kölcsönös meghívás
alapján évente legalóbb kétszer tartaná meg a meghívó szervezet székhe-
lyélvagy az általa javasolt helyen felváltva. Az ülés ekről keszített "Em-
lékeztető' elkészítéséről mindig a vendéglátó fél gondoskodna, amely -
mindkét fél aláírrása után - alapját képeáeti a vezetó testületek és a tag-
ság tájékoztatásának,

Az ülésekíe - rnindkét íél egetértése esetén - célszeni lenne esetenként
meghíwli az illetélea kormányzati tisztviselől<et és/vag más minóségügti
tánadalmi szervezetek képviselőit b, akik meghatórozott napirendi pontok-
ban vé leményükt, ólldsfoglalósuklt kiíej thetnék

A szervezeti keret - mindkét fél egyetértése esetén és a napirendre
kerülő témák jellegétől függóen _ bóvíthetó, módosítható az alapvető
élkitűzések minél jobb teljesítése érdekében.

Kitekiltés

Az EOQ MNB és a MMT vezetői között kialakítandí szerlezett
eryüttműködés eredményessége és hatékoqnága esetén hosszabb távon

l50



elképzelhetónek lászik az elórelépés eg " Szóvetsét' létrehozrásának irá-
nyába. A hoszabb távon létrehoáató "N{agrar Minr6sQiig§ri Sziivetség"
azonban semmiképpen nem lehet kirekesztó jellegí ás csak a két legna-
ryobb hazai minóségüryi társadalmi szervezet eslüttműködésére korlá-
toala. Ezért - akét legnaryobb szewezet köaitti eredménye§ es/üttmú-
ködés elsó kézzelfogható jelei után - élszerúnek látszik a konzultatív
te§tület időszakos vagl rendszere kibóvítése más maryaronzági minóség-
üsri társadalmi szeúezetek ve?etőinek, i|lewe képviselóinek bevonásá-
val. Ennek a késóbbiek során még pontosabban kiilvonalazandó pers-
pektívának a mérlegelése és kibontakoztatása azonban csek cbban az
e§etbcn kéPzelhet6 el, hogl ha o nost kialaldíásra kerüló §zervezett
együttnúkiilés az EOQ MNB ós r MMT között a nemzed ntnóségii,5l
alapvetó érdelreit hatókonyan szolgália és a írg§iig érdelreinelg elvórú-
§ainlk m€gfelel.
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