
MINÓSÉGÜGYI KÖZLEiÍÉNYEK

A Maryar Szabványüpi TestüIet 1997-199E évl
szabványosiási programja

mredi Lóeb|

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. á/i XXVIII. tórvény 21.§
(3) bekezdésében, valamint az MSZT Alapszabályának 15.§ 1. é§ 1ó.§
2.a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján azMSZa ehöke összehívta
a Szabványüryi Tanács 1997. éü harmadik ülését 1997. szeptember 9-ére.

A Szabványügyi Tanács több lényeges napirendi pontot tár5lalt meg
és vita után mindegyiket elfogadta.

Közüliü számunkra is lényeges volt a 4. napirendi pont, melynek
tátgya:" Ananzeti szabvátlyosftás programjavaslata 1997 - I99". Aptog-
ramjavaslat a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok munkatervei
alapján lett összerá|lítva, szakmai és gazdasági szempontok alapján, füg-
getlenül a pénzigyi fedezet meglététól. A programjavaslat a szab-
ványokat a műszaki bizottságok szerinti csoportosításban, ezen belül a
szabványok kibocsátói jele (MSZ EN ISO, MSZ ENV, MSZ ETS, MSZ
I-ETS, MSZ ISO, MSZ IEg MSZ) szerint csoportosíNa taíta|mazza,
|ásd 1. sz. táblázat.

A jelen tájékoztatóban csak az MSZT/ MB 901 Minőségirányítás és
minóségbiztosítás programrészével foglalkozok részl etese\lásd a 2. táb-
lózatot.

A programjavaslatban, összhangban az 7994. évil. töwénnyel kihir-
detett magyar - EU társulási megállapodással, a maryar szabványrend-
szer európainak való megfeleltetéséhez szükséges - európai és nemzet-
közi szabványokat bevezető - nemzeti szabványok kaptak elsőbbséget.
Ezek közül is kiemelt szerepet kaptak azok a szabványok, amelyek a ma-

l Füredi Lá§zló nyá. mk. ezredes a Ma8yaí Minó§é8 Társa§á8 munkatársa, az MSZT/ MB 901 al-
elnöke
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ryar jogszabáIyokként bevezetendő európai jogszabályokhoz kapcsolód-
nak, valamint azok, amelyek a magtar gazdaság szempontjából elsőrendú
fontosságúak.

A prograqiavaslatben szerepló szebványok megoszlása
forrásuk szerint

l. táblázat
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2. úbWzat

MSZT / MB mlMhóségirányítás és min6s{btztosltís

J€tzet MSZISO9ffiO-2

Cím: szabványal 2. rész: Az ISO 9fi)l,ISO 9(m és
I§O 9003 alkalmazásának általános irányelvei.

Angol cín: Quaüty management and quaütYa§§uíance §tan_
dards. Part 2: generic guidelines for the applicati-
on of ISO 9fi)1, ISO fi)2 and lSO 9003

Forrús: ISO 90fi)-2:1993; ISO/DIS 9fi2-2

El6zmény:

Fllzis: 1- 98

TerJedelem: 1ó oldal

Javaslattevő: MSZTMB9Ol

Jog: XJ!G3|EEC;1994. éü L t<irvény

Indokl6s: Nemzetköziszabványbanezetése

Jelzet MSZISO9Oü-3

Cím: A minóségirányítrás és a minőségűryi rendszer
elemei. 3. rész: A nyersanyagoka vonatkoá
irányelvek

Angol cín: Quality management and quality s},§tem ele-
ments. Part 3: guidelines for processed materials

Forrós: ISO 9004-3:1993; ISO/DIS 90(X-3

Eliiznény
, Filzis: 1-9B

TerJedelen: 1ó oldal

Jgw§lrtt€tú MSZTMB9Ol

Joe 90/683/EEC;199[évil.kirveny

Indot lí§: Nemzetközi szabvány berrezetése
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Jellptl MSZ ISO 90044

Cím: A minőségirányítás és a minőségüryi rendszer
elemei. 4. rész: A minőség javításának irányelvei

Angol cím: Quality management and quality §}rstem ele-
ments. Part 4: Guidelines for quality improve-
ment

Fonós: ISO 9fi}t1-4;1993; ISO/DIS 9004-4

Elúzmény:

Fázis: 1-98
TerJedelem: 1ó oldal

Javaslattev6: MSZTMB9O1

Jog, 90,§83.EEC;1994. &i L törvény

Indoklás: Nernzetköziszabványbevezetése

Jelzet! MSZ ISO 10005

Cim: Minóségirányítás. A minőségtervezá irányelvei

Angol cím: Quality management. Guideünes for quality plans

Forrás: ISO 10005:1995

Elóznény:

Fázis: 1- 98

Terjedelem: 1ó oldal

Javaslattevó: MSZT/I\IÍB9OI

Jog3 %l683lEEC;1994. éü I. törvény

Indoklás: Nemzetköziszabványbevezetése

Jelzet: MSZ ISO 10013

Cím: A minőségűryi kéákönyv kidolgozásának irány-
elvei

Angol cím: Guidelines for developing quality manuals'

Forrás: ISO 10013:195
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Elóznén5r

Fázis:

Terjedelen:

Javaslattevó:

Jog:

Indoklás:

1_98

16 oldal

MSZTMB901
XJ1683|EEC;194. évi I. töívény

Nemzetközi szabvány bevezetése

Me§egzés: A "Iog|' címszó után megtaláIhatók azoknak a ma-
par és európai jogszabáIyololak az azonosító jebe-
ui, amelyeldtez a szabvónyok klpcsolodnalg ha
van jogi kapcsol&lós.

Nemzeti szabványosítás

A nemzeti szabványosításiól sáló 1995. ád XXVII. törvény 21.§(3)
bekezdésében, valamint az MSZT Alapszabályának 15.§ 1. 1ó.§ 2. a)
pontjában foglalt felhatalmazás a|apián az MSZí elnöke összehívta a
Szabványüryi Tanács 199'7. éü neryedik ülését 1997 november 19-re.

A Szabványügd Tanács több lényeges napirendi pontot tárryalt meg
és vita utáu, mindegriket elfogadta.

közülük számukra fontos és közvetlenül érintett bennünket a 3. na-
pirendi pont, mely " Az előterjesaett nemzeti szabványosító bizottságok
l étre hozá s ána k é s me qszünte té s é ne k j óv óhagós ó" -r ól s zól t, Pónyai
Gy ötgt MSZí űgvezető igazgatójának előterjesztésében

A hozott határozatot táblázatos formában a lövetkczőI<ben adom
közre:

Nemzeti szabványosltó múszaki bizottság megszúnése

A mllryákt blzott§óg

rzono§ító Jcle r megszílnésck lndoka

MSZIA,íB 831 Beleolvad az MSZT/§íB 850-be

MSZT&íB 833 Beleolvad az MSZT/MB 850-be
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Nemzeti szabvónyosító múszaki bizoítságok létrehozósa

Tájékoztatís és oktatás

A Magyar Minőség Társaság a HM Elektronikai, I-ogisztikai és Va-
gyonkezelő Rt.-vel történt egüttműködés alapján, a HM standján részt
vett a C+D'97 3. Közep-Európai Védelmi Felszerelés és Repülési Szak-
kiállításon a'Mlnősé4biztosítds a hadiiparban" című témakör keretében.

A míl.zskl blzotts{8 A b€lépni sz{ndékoó
ts8ok ncvo

Javrsolt szllms és
Dcve

mc8slrkullí§ónak
lndolca

M§ZTiMB4l4
korrózióvédelem és
festékipar

AZMSZTi'I\,íB4I1 és
azMSZlIMB704
tisszevonása

Budap€sti Műszaki E8yetem,
Miskolci Egyetem,
Mérnök Egdet,
MOLRT. CORROKCONT
Kft.,
HAIDÚ Hajdúsá8i Iparművek
Rt.,
Mas/ar Tartá§technikai Szö-
vetsé8,
Magyar Innovácios Szövetség,
Magyar Túzihorganyzók Szö}vet-
sége,
RBA Magyar Vagon- és Gép-
gyár Rt.,
Honvédelml Mini§ztérium,
Ipari, Kereskedelni ás ldegen-
foí8almi Minisztérium,
MTRoKEMIART.,
Környezewédelni és Területf ej -
lesztési Miniszlérium,
Fogyasztóvédelmi Főf elügyelő-
sé8,
Orságos Közegészségügyi Inté-
Zel

MszT/MB 85ó
Környezeti feltételek
és környezetállósági
viz§gálatok

Az MSZT,MB 829 é§
az MSZT/\,íB 832 iisz-
szevonása

GTE,HTE,tlMBH,HMHTI
KoNTAVILL, MATAV,
MEEI,oMsZ
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Az MMT résalétele jól szolgálta a minóségüry terjesztését, a Tár-
saság megismerteté§ét és a különböző HM és MH szervekkel való eryütt-
működést.

A Bolyai János Katonai Műszaki Fóiskola Páncélos, Gepjármű és
Közlekedési Tanszék, a Maglar Minóség Társasággal való esüttműkö-
dést kezdeményezett, Dr. Kónya Béla mk ezredes tanszékvezető úr sze-
mélyében, a tanszeki oktatók minőségügyi képzésében és a hallgatók mi-
nóségügyi alapképzésében.

Pályázatok a minőségüry fejleszl&éffi

A hazai minóségüg fejlódésének elómozdítása éljából a Maglar
Minőség Tánaság, a CONSACT Minóségfejlesztési és Vezetési Tanács-
adó Iroóa, a Corvinbank Rt., a Minőség Oktatá§éít AlapíWány, TÜV
Rheinland EUROQUA Kft. tovább á az j GaÁaságtMagazin és kiadója
közreműködésével elsó alkalommal 1996. áne vonatkoóan az alábbi két
kategóriában pályázatot hirdet€tt.

"A" kategória

Az Év MINóSÉGüGYI MENEDZSERE,97
cim

Ezt a címet az ama§lar állampolgár nyerheti el, akinek a tárryévben
jelentős szerepe volt egy Maryarországon bejegzett - termelő vagy szol-
gáltató - gazdálkodó szervezet bizonyíthatóan eredményes ninőségügyi
fejlesztésében.

'B" kategória

SZAKIRoDALM|DíJ,97

F;zt a díjat az a maryar állampolgár nyerheti el, aki irodalmi alkotás
formájában (kónyv, tanulmány, szakcikk) a tárgyévben jelentős mérték-
ben hozájárult a hazai minóségügy fejlesztéséhez.

A pályázatok ünnepélyes eredményhirdetésére 1997. november 10-
én a VI. Magyar Minőségi Hét Nemzetközi Konferencia keretében ke-
rült sor a Maryar Honvédség Művelődési Házában.
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A díjakat Bottka Súndor, az OMFB elnökhelyettese nyújtotta át a
nyerteseknek, akik elismerésként erre a célra készített, az lpari- és Kép-
zőmővészeti l*ktorátus által zsűrizett kispla§ztikát és oklevelet kaptak,
A kisplasztikát f. Szlávics LászIó szobrászművíz tervezte és késáiette
el.

Az óv Minőségügyi Menedzsere '97 kitiintetettje

Róz§a Andrá§, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rl minőségügyi
igazgatója, a Minőségüryi Tanács titkára. A részvénytársaság munkássá-
ga alatt elnyerte a HASA Díjat és az I. Nemzeti Minőségi Díjat.

A cég sikerejelentős mértékben a minőségügyi igazgatónak tulajdo-
nítható. Sokat tett annak az elvnek érvényesüléséért, hory kiváló minő-
ségű termékeket csak szervezetten, é§ a technológiák szigorú betartásá-
val lehet elérni, s a szemlélet elterjedése érdekében részesevolí''Herend
Alapelvek" éruényte juttatá§ában, Elen járt a TQM kultúra támogatásá-
ban és a minőségügy minden irányú továbbfejlesztésében. Eredményes
munkát vállalt és végez a szervezet minőségtudatának fejlesztésében.

A minőségügyi Szakirodalmi Díj '97 kitiintetettje

Győri Pál Okl, Euro - Mérnök. Mint magánkiadó - egyben szerzó -
a"67 kérdés az ISO 9000-es szabványsorozat alkalmazósáról'' címűkörty-
vanel pályázott. Több éves tanácsadói és szakértői tevékenysége során
felvetődött kérdéseket rendszerezte és válaszolta meg. Az 1996 márciu-
sában ezer példányban megjelenő mú a minőségügyi szakemberek köré-
ben olyan kedvezó fogadtatásra talált, hory e nagy érdeklődésre való te-
kintettel alig öt hónap múlva utánnyomására került sor.

Az olvasók értékeló leveleiból vett idézetek a leg|obb ajánló sorok,
amelyek egyben azt is bizonyítják, hogy a könyv széles körben - felsőok-
tatás, termelő, szolgáltató stb. vátlalatok - hasznosítható.

A pályázók között megtalálható volt a HM Beszerzési Hivatalának
állományába tartozó Pálos Emil mk alezredes osztá|yx,ezstő úr is, a mi-
nóségügyi "Szakirodalom Díj '97' kategőriában. A bíráló bizottság elis-
merését fejezte ki a pályáónak és elsók kózött említette munkáját.
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A Maryar Minőség Társaság 1997. október 16-i Igazgatótanács ülé-
sén úgJ. döntött, hogy

Dr. Janza Károly MMT atelnököt,
a HM gazdasági üryeket felügeló úllamtitkár helyettest

, _, az lgazgatótanácsban végzett és_a Maryar Minőség Társaság érde-
kében kifejtett munkájáért TÁRSASÁGI EREM kitünteté§t adományoz.

Hatodik magyar minőségi hét rendezvénysorozata

A Magyar Minőség Társaság 'A Minőségért Alapífuánnyal'' egyitt-
működve, november 10 - 14 között tartotta VI. Magyar Minőség Hét
elnevezésú rendezvén}§orozatát, melynek keretében, - mint minden év-
ben - Nemzetközi Koníerenciá! szakosított rendezvényeket és Onzágos
Minőségüg5ri Kiállítást is rendezett. Ez évben harmadszor mutatta be a
Magyar Minőség Háza díjnyertes termékeit. Habár ez évben november
második hete bóvelkedett rendezvényekben, köztük a minőségüggyel
foglalkozó konferenciákkal és ez szükségképpen megosztotta a potenci_
ális érdeklódóket, mégis úry tűnik, hogy a Magyar Minőség Hét látoga-
tottsága nemcsak, hogy nem csökkent, hanem látványosan nőtt, az előa-
dásokon közel 800 szakértő regisztráltatta magát. A Konferencia 47 elő-
adása 2 plenáris és 4 szekcióülésen hangzott el.

A VI. Magyar Minőség Hét résztvevői a záró plenáris ülésen''Áján-
ll§í" fogadtak el, amely fóbb tapasztalatokat és teendőket foglalja öisze.

AVI. Magyar Minőség Hetet a konferencia mellett több kísérő ren-
dezvény egészítette ki. A MMT a Művelődési és Közoktatási Miniszté-
riummal együttmúködve rendezte rA minősegüg obaúása'' c. előadásso-
rozatot. A minóségtigyi oktatás fejlesztését a PHARE TDQM programja
anyagilag isjelentősen támogatta. E programnak és a Művelődési és Köz-
oktatási Minisztérium ezt követó pályázatának köszönhetóen elkészül-
tek azok a modulárisan felépített tananyagok, amelyek felhasználrásával
a minőségügyi ismeretek oktatása általánossá válhat az alapképzésben és
az ismeretmegújító képzésben egyaránt. A tananyagcsomag ezzel lehe-
tővé tette a minőségúgy korszerú és széleskörű, megfelelő szintű oktatá-
sát, Elkészülése különös aktualitást adott e rendezvénvnek.
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" E umharmonizácű az épírésüpben* szekcióban elhangzó előadások
az építőipar mellett felölelték a közlekedés, hírközlés és vízépítés terü_
letén szerzett tapasztalatokat és tennivalókat is.

A könryezetinínyíaisi rendszerek iránt világszerte nő az érdeklődés,
mert a környezet, a természet védelme a fenntartható fejlődés feltétele.
Az ezt Lárgyaló elóadá§sorozat a Rió-i program mai értékeléséből kiin-
dulva vette számba a hazaijogi szabályozást, az ISO szabványait, aválla-
latirányítási rendszereket, valamint a minőségbiztosítás és a környezet-
irányítás integrálódrásának folyamatát.

A konf erencia ajiánlása

A VL Magyar Minőség Héten elhangzott előadások és hozzászőlá-
sok igazolták, hogy az utóbbi években Maryarország is nag5l haladást ért
el a minóségügy területén. Program szerint halad a jog- és szab-
ványrendszer harmonizációja azBurópai Unióval és ezt számo§ nemzet_
közi program, a többi között a PHARE-TDQM és a PHARE regionális
programjai is segítik. Jelentősen nőtt aZ Iso 9000 szerint tanúsított mi-
nőségbiztosítási rendszerek száma, hazai gazdálkodó szervezeteksikere-
ket értek el Nemzeti é§ az Európai Minőségi Díjak pályázatain.

A Konferencia előadásai és a hozz ászó|őkhozzájánl ltak az eredmé-
nyek számbavételéhez, a jelenlegi hazai és nemzetközi belyzet elemzé-
séhez, az előttünk álló feladatok kitűzéséhez. Ezek figlelembevételével
a Konferencia az alábbiakban foglal állást a további teendők tekiníeté_
ben:

A minőségbiztosításía és tarrúsífuisra való felksziilés a hazai gaz-
daságban - a számottevő költségek ellenére _ mindennapos fel-
adattá vált, mert a gazdaságszercplői felismerték, hogy érdemes
vállalni a költségeket. A kisebb és közepes gazdálkodó szeíyeze-
tek azonban - e felismeres ellenére - gyakan nem képesek
önerőből felkészülni, ezért az áll,ami és társadalmí támogatás
irányuljon ennek a szektornak segítésére.

A Magyar Minőség Társaság szerint ma már több, mint 700
tanú§ított minőségbiztosítási rendszer működik Magyarorszá-
gon és további vállalatok folytatnak ilyen irányú felkészüést.
Talán ennél is fontosabb, hogy e$rre többen nemcsak " igazolás" -

1)

2)
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3)

4)

nak tekintik a tanú§ítványt, hanem alapnak a vállalat megújulá-
sára, rendszeres továbbfejlasztésére. Ezeklél a gazdálkodóknál
a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és tanűítása nem
cél, csak egy közberrső mérföldkő, amelytől kiindulva tovább kell
lépnink a uljeskórű mbóségnewdamenr (TQM) irányában, va-
gyis felismerték, hory a vezetők és a dolgoók minden tevékeny-
sége kihat a minóségre, a külsó és a belső elégedettségre- Ez a
szemlélet új lehetőségeket tár fel és nemcsak a minőséget, ha-
nem a vállalat átfogó eredményességét is jaűtja. Az előadók sok
tapasztalatot é§ meggyőző módszert ismertettek.

A Konferencia is igazolta, hogy az utóbbi időben a szolgáltaíá:i
szektorban terjed leggyorsabban a minőségbiztosítási rend-
szerek kialakítrása és tanúsítása, A szinte "hagyományos" ágaza-
tokon túl, mint például az egészségügy és közlekedés, megjelent
az ál|amigazgatásban, a pénzügyi tanácsadásban, a bizton-
ságvédelemben, ho5l csak néhányaL említsünk az új területek
közül. A terjedés perspektíváit és ajelenség gazdasági jelentősé-
gét nem lehet eléggé értékelni és ennek a folyamatnak gyorsítá-
sát minden eszközzel segíteni kell.

Avilág gazdasága a globalizáció felé halad,vagyis a gazdálkodók,
nak az egész világgal versenyezniük kell a minóség, az ár és a
szolgáltatrások (pl. a rövid határidők) szavatolása tekintetében.
Erre legjobb példa az autóipar, amelynek beszállítói ma már az
egész világot behálózzák és egymással éles versenyre kény-
szerülnek. A nary autógyártók az ISO 9fi)l-en alapuló, de annál
szigorúbb rendszert, a QS-9000-et vezették be, melynek teljes!
tését megkövetelik beszállítóiktól. E versenyre a haz ai gazdaság-
nak - amely erósen érdekelt ebben a szakmában - is fel kell
készülnie új rródszerek, mint pl. az önértékelés, a benchmarking
stb. honosításával. Változóban van a fő- és alvállalkozók kapcso-
lati rendszere. A vezető vállalatok egyre jobban ráébrednek,
hory termékeik sikere beszállítóiktól is fúgg, ezért a te§es beszál_
lítói láncot, mint egészet kell irányítani. A fővállalkozók számára
megnő a beszállítók segítésének, ös ztór;lzé.sének 6 partrr2ri lay
aolato k kia|akításának j elentősé ge.

A kiirnyeatirőnyítúsi rendszerek iránt világszerte nó az érdeklő-
des, mert hosszabb távon a fenntartható fejlődé§ nem haryhatja
firyelmen kívül a környezetet, a természet védelmét. Az ISO
által a környezet védelmére kidolgozott, 14000 jelű szab-
ványsorozat és az ISO 90ff) követelményei a jövőben szorosabb
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összhangba kerülnek egymással, távlatilag kilátás vana két audit
összevonására is. Órvendetes, hog5l a hazai vállalatok is felismer-
ték a környezet megóvásánakjelentőségét és egyre többen szer-
zik meg azISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszer tanú-
sítását. E tcirekvéseket, a környezet-tudatos gazdálkodást a nem-
zstköziszewezelek, pl. az UNDP és a PHARE oktatá§sal, anyagi
eszközeikkel is segítik. Az integrált rendszerek kialakulásának
folyamata a fejlődés fontos tendenciája, melyet állami és társa-
dalmi szinten is segíteni kell.

A min&égügyi rendszereket és bevezetőiket gyakran éti az a
szemrehányái, hogy papírokat halmoznak. Az elhangzott előa-
dá§ok rámutattak, ho$l ez nem szükségképpen van így, mert a

számítástechnika értékes segítséget nyújthat a papíralapú doku-
mentumok csökkentésére. A minőségúgy területén is eryre több
szoftveralkalmazására ry,ítik lehetőség. Az informatika kiváló
segédeszköz abban is, hogy a minőségbizíosítási rendszer integ-
rálódjék a vállalat átfogó ínJonnátiós rendszerébe, azza] szerres

egészet all@sson.

Ahazai termékBk eglne nagyobb része ma már eléri, esetenként
meghaladja az azonos rendeltetésű, többnlre jóval drágább im-
poritermékek minőségi szintjét. Célszerű az olyanhazai teímé-
Lek széleskörű népszirűsítése, amelyek minőséglellemzői ki-
emelkedők, gyártázuk minóségbiztosítási rendszerben folyik és

ezt független szakértőkból álló xűri elismerte, Szükég _van az
ene iiélra létíehozott "Magar Minőség Háza" és a "Rend-
szeresen Ellenőzöx Kváló Magar Termák" védjegy, stb. elneve-
zesú mozgalmak további kiterjesztésére, népszerúsítésére.

A Konferencia a minőségkultúra fejlódése szempontjából külö-
nös jelentőséget tulajdonít az ismeretek elte{esztésének és a
minóségtudat fejlesztésének, Ebben kiemelkedő szerepük van
az oktaiá'si intéiményeknek, a műszaki eryetemeknek, főisko-
láknak és a középiskoláknak, de nem utolsó sorban a sajtónak,
beleértve az elektronikus médiát is. A minóségügyi oktatás fej-
lesztését a PIIARE TDQM programja anyagilag is jelentősen
támogatta. E programnak és a Múvelődési és Közoktatási Mi-
nisztéirium ezi követő pályázaíának köszönhetően elkészültek
azok a modulárisan felépített tananyagok, melyek felhasználásá-
val a minőségügyi ismeretek oktatása általánossá válhat az alap-
képzésben, alzákirányu továbbképzésben és az ismeretmegújító
képzésben egyaránt. A tananyagcsomag ezzel lehetővé tette a
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minőségügy korszerű és széleskörű, megfelelő szintű oktatását.
A jövő feladata, hogy e tananyagok minél szélesebb körben
fejthessék ki hatásskal. A"Minőség ohatása" című előadássoro-
zat nagy lökést adhat e folyamat széleskörűvé válásához és fel-
gyorsításához.

Az Országos Mitlőségügi Kiúllftá§t hatodik alkalommal rendezték
meg. Célja, hogy az érdeklódőket megismertesse a hazai minőségügyi
infrastruktúrával, az igénybevehető szolgáltatásokkal, az e térel évről-
évre felmérhetó fejlődéssel. Az idei kiállításon 58 cég vett részt, köztük
először, önálló standon, a hadsereg kópüseletében a HM Elektronikai,
Logisztikai és Vagyonkezelő Rt.

A Magyar Minóség Társaság harmadszor indított pályázatot kiemel-
kedő hazai termékek népszerűsítá ére Magar Minőség Hőza néven. P á-
lyázati feltételek voltak: a termékek minőségjellemzői kicmelk&iek, ío-
vábbá minőségük egyenletes, mert gyártásuk tanusított minőségbiztosí-
tási rendszerben folyl.k Ez azintézmény biztosítja, hogy a hazai termékek
egyre nagyobb része megüti, sőt esetenként meghaladja az azonos ren-
deltetésú, többnyire jóval drágább importtermékek minőségéí, és ezz,el
növeli vállalataink versenyképességét. A pá|yázat-nyertes 20 terméket
külön szektorban állították ki.

Nag5l örömünkre szolgá|hat az a tény, hogy a HM Elektronikai, Lo-
gisztikai á Vagyonkezelő Rt. - két termékével - a GPS alapú gépjármű-
követó és -helymeghatározó rendszerével és a CRTPT-PCI REV 20 adat
titkosító eszközével bekerült a Magyar Minőség Házába és kiérdemelte
a plakettokat és okleveleket.

"Hadiipar l00 éve" kiállítás

A Magyar Minőség Társaság résztvett és szponzorálta a "Hadiipar
100 éve' című kiállítást a Hadtörténeti Múzeumban, Felvetódik sokak
számára, hogymit keres egy ilyen kiállításon a Magyar Minőség Társaság.
Aválasz egyszerű, a haditechnikai es zkőzök gyáríísa lszolgáltatások nem
különíthetők el a magas minőségi követelményektól, Mivel a MMT zász-
|ajára tűzte a minőségi kultúra terjesztését, a minóségügy képviseletét,
ezért megjelenése a kiállításon nem lehet meglepő.
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