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A MAGYAR il,fi\ÓsÉG TliR§AsÁG

Pókh Milctós, Füredi Ltiszló|

A Társaság alapvető célia a masnr minósegüry
fejleszt€se, összhangban az érvényesjogszahílyokkat.
(A Magrur Minőség Túrcaság ÁlapszaháIya 3.§.)
A Magtar Minőség Társaság (továbbiakban MMT) 1991. június 12én alakult meg azzal az alapvető céllal, hogy Magyarországon segítse a
minőség fejlesztésének ügyét, együttműködve az államigazgatási, a gazdálkodó és a társadalmi szervekkel. Az alapító tagok kóótt szerepelt a
Maryar HonvédségMinőségtanúsító Intézet mint jogi tag és az Intézet
állományából 15 fó mint egyéni tag. Az alapítók felismerték az MMT-ben
tömörülő szervezetek és személyek jelentőségét a hadfelszerelési anyagokkal szemben támasztott polgárinál szigorúbb követelmények minóségbiztosításának fejlesztésében. A hadsereg megfelelő minőségbiztosítási rendszere nélkül megvalósíthatatlan. A kapcsolatokat mutatja be 4z
alábbi óbra:
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A felső sorbanle,lő öt té?lalap mutatja az ellátási folyamat alapvető
,,
lépéseit,míg a középső téglalap a minőségbiztosítási szewezet sáepét
hivatott jelképezni, Az itt jelentkezó minőségügyi információhoz kápcsolhatók a MMT által nyújtott szolgáltatások.

A tórsaság megalahllósakor céful nizte ki
sét:
1.)

az alóbbi feladatok elvégzé-

A magyar minóségüry céltudatos fejlesztését;

2.) Ahazaikönélemény figyelmét ráiránftsa a termékek és a szolgáltatások minőségbizto§ítá§ára és ennek jelentőségére;
3.)

A hazai gazdasági szervezetek minóségtudatának fejlesztését;

4.) Szolgálni és támogatni azt a törekvést, hogy Magyarország csatlakozhasson az Európai Unióhoz.

A megalakulás idején a jogi tagok száma

1ó6 fó volt.

178, az egyéni tagok száma

A taglétszám említett sorrendben napjainkban 385-re, illetve 397 fóre növekedett. Jelenleg a HM és MH részéról3jogi tagia van a Társaságnak. (HM Beszenési Hivatal, HM Radar Rádiótechnikli Rt. és EM
Elektronikai Igazgatósád ésminteg 20 íő egyélitagsa. Nary elórelépést
jelentett, hogy 1995-ben belépett a MMT jogi tagjai sorába a Maglar
Hadipai Egesület is.
Megalakulásakor a Társaság megfogalmazta stíatégiáját, minőségpoütikáját és ehhez illeszkedő szolgáltatásait.

A Maryar Minőség Trirsaság strategiája
Az MMT legyel az otszáglegaagobb taglétszámú, a minőségügy
érdekében tenni kész hazai és külföldi természetes és jogi személyek onkéntes alapokon szervez&ő társadalmíszcwezete, amely terüeti á szakmai szervezetek és fórumok működtetésével végzi munkáját.
1.)

í42

Az MMT meghatfuozó ré§ztvevóje legyen a hazai minőségügyvegyen
nek,
aktívan részt a hazai minóségüryi szakrnai és társadalmi rendezvények szervezáében és lebonyolításában.
2.)

3.) Az MMT legyen elismert, aktívan múködó tagja a minőségügy
nemzetközi szervezeteinek és legyenek kapcsolatai más országok társszervezeteivel.
4.) Az MMT segítse a minóségúgy korszerű gyakorlatának, tapasztalatainak hazai ismertetését,elterjesztését.
5.) Az MMT segítse a hazai oktatási intézményekben a miuőségüryi
képzésmegindítását és a Társaság adott keretein belül elismert minőségügyi oktatási rendszert működtessen.

6.)

A MMT érje el, hory

a Társaság és annak tagiai révénszakmai

véleménye a minóségüggyel kapcsolatos törvényjavaslato§ kormányzati
döntések előkészítésimunkája során érvényrejusson.

7.) Az MMT feladata legyen támo gatni ahazai tanúsítási és akkreditálási rendszerek kialakítását, elismertetését.
8.)

Az MMT feladata legyen

a

hozzáforduló hazai szervezetek szak-

mai segítsége.
9.)

AzMMT'Minőségért" Díja ahazai

és kiilföldi természetes és jogi

személyek kiemelkedó, a minőségüry érdekében végzett teljesítményeinek nemzetközileg elismert díja legyen.
10.) Az MMT t&ékenl,ségéne§szellemi termékeinek védelme, megőrzése a Társaság minden tagjának alapvetó kötelezettsége leryen.

A Magyar Minöség Társaság minőségpolitikája
A Magar Minőség Társaság abból a felismerésból kiindulva, hogy
a maryar gazdaság megújuláának és venenyképessége növelésének eg5rik

legfontosabb eszköze a vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak
minőségi fejlesztése, a maga eszközeivel minden rendelkezesre álló tár-
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sadalmi erót mozgósít ennek elómozdítása érdekében a feladatok megoldás ában aktív rés z\, ételív áll^ly a.

Ezért a Társaság
1.) Szükségesnek tartja egy magas színvonalúnemzeti minőségügyi
rendszer létrehozását és fo|yamatos fejlesztését, amely elósegíti a piacgazdaság fejlódését, az Európai Unióhoz való csatlako zását és aíogyasztói érdekek védelmét;
2.) Segíti a minóségi kultúra kialakulását és folyamatos emelését;
3.) Segíti a minőségi színvonal emelését, a nemzeti, állami és vállalati
minóségpolitika formálását, a tudomány fejlódését és annak elismerését,
hog5l a minóség meghatározó tényező a gazdasági siker elérésében;

4.) Feladatának tekinti az EU erységes piacának megvalósításával
kapcsolatban a csatlakozás minőségűgyi feltételeinek megteremtésében,
valamint a követelmények tartós kie|égítésébenvaló közreműködést;
5,) E§rüttínűködik a minőségüggyel foglalkozó hazai
zetközi) szervezetekkel;

6.) Segíti, hog5l a különböző
séggel kapcsolatos képzéskellő

(nem-

szintű oktatási rendszerekben a minő-

sú$ kapjon;

A minőségügy területén informálja
segíti a hazai bevezetésiiLket;
7.)

és külfötdi

a

tagságot az új módszerekről,

8. ) Minden vezetóje és munkatársa elkötelezettségével és szemé|yes
példamutatásával is elósegíti a minóségi munkát;

9,) Céljának tekinti, hogy rendezvényein magas színvonalú,a legújabb eredményeken alapuló előadások, beszámolók hangozzanak el;
10.) A hozzá forduló szervezeteket, egyéneket a legjobb tudása sze_
rint korszerű információkkal, módszerekkel látja el.
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A MAGyAR

Sorsám

MINósÉc rÁnsasÁc szor.cÁr,rarÁs,lr
A szolgáltatás megnevezése Rendelkezésre áll

íagoknak nem

tagoknak

A Társaság

1.) A tájékoztatás elősegítésérehavonta rendszeresen megieleníeti és postázza a"Tána,

hí- +

sági Tójékoztató"-t, ame|yben a Társaság
rei mellett informál a legfontosabb nemzetközi és hazai eseményekől:

-

2.) Az

inforrnációk rögzítése és terjesztése célkiadványokat jelentet meg
és terjeszt. Uglancsak teíjeszt - megbízás
alapján - rnások által kiadott olyan sajtótermékeket, amelyek a Társaság célkitúzései

j

ából különböző

+

+

+

+

profiljá- +

+

vel megegyezrrek;

3.) Folyamatosan

g5nijti és közzéteszi az

ISo

9000 szabványsorozat alapján tanúsított
magyar szeíyezetek névjeg5zékétés gondoskodik a tanusított szervezetek bemutatását tartalmazó kiadványok megielentetéséról és terjesztéséról;

4.) Saját kezdeményezésrevagy

más szervek
rnegbízásából, önállóan vagy másokkal kooperálva szervezi és lebonyolítja a
b a taítozó bazai és nemzetközi tudományos
tanácskozásokat, e rendezvényeken teljes

körű szolgáltatásokat nyújt ( rendezvény-

szervezés);
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Sorsám

A szolgtíltaüís negnevezése Rendelkezésre áll

tagoknak

nem
tagoknak

5.) A

rendealénlekhez kapcsolódóan vary azoktól fuggetlenü szakmai kiállításokat szervez,
melyeken a minőségriry hazai és nemzetközi eredményeit, szolgáltatásait tárj ák az ér deklódők elé;

+

6.) A képzésifeladatok

megoldása tetén tanfolyamokat (pl. terméldelelősségról, kömyezetvédelemról, közbeszerzésól, MMT-TÚV
Rheinland Hungária Kft. ótlepcsós min&égüryi szakemberképzés) és más képzési formákat szewez, sziikég szerint esettanulmányokat dolgoz ki, oktatási anyagokat készít
és terjeszt a minőségü§/ teniletén;

7.)

+

Naprakész nllvántartástvezet e§/éni és jogi
tagiairól, ez utóbbinál megjelöli a vezetó, a
trársasági megbízott és az oktatiási vezető ne-

vét;

8.)

m!

+

biztosít, hory a Tájékoztatóban,
ktiLlónböó kiadványaiban tagiai vasl kíviilrál_
lók termékeiket 6/tary szolgáltatásaikat hirdethessék;

+

Bejelentés alapján ná,jegzéket készíta
nőségügyi szakértőkől;

9.) Irhetóéget

10.) Könyvtárat, folyóirattárat és ezeket ki§zol-

gáló olvasószobát működtet, ahol a legfon_
tosabb min&égüryi kiadványokkal az érdek-

lődók részérerendelkezésre áll;
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+

Sorszám

A szolgáltaíás megnevezése Rendelkezésre áll

í8goknak nem

tagokn8k

11,)

A tagjai résáre a rendezvényekeq előaüssoíozatokon,tanfolyamokonkedveznrénye- +
ket nyujt;

12.) Bejelentés alapján téma és időponti koordinációt végez, hog5l a Társaság és a

kiilön-

böző szervezetek rendezvényei átfedése el-

+

+

+

+

kerülhető legyen;
13.) Minőség tanácsadrási tevékeqnéget fo\tat,

amelynek keretóben a Társaság szakértói a
hozzáfordulóknak mindazokat az adatokat
rendelkezésre bocsátják, amely alapján eldönthető, hog a felmerülő kérdést:

-

milyen módszerrel,
milyen tanácsadó szervezettel vagl szakértővel,
milyen akkreditált laboratórium közreműködésével lehet megoldani.

A Társaság által megfogalmazott, deklarált stratégiát és minóségpolitikát jól tükrözi az MMT szervezeti struktúrája. Funkcionálisan biztosítja a szervezet működését és a megfelelő információ áramlást,
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Kianá§

Ülyviie!

Megkívánjuk jegezni, hog az MMT lgaz7atótanócsának tagja volt az
előző ciHusban Bán lózsef mk.ezredes MH Minőségtanúsító Intézet igazqatója, és az 1995. június l-i tiszttijító k)zglűlés a Társasdg alelnökének
megválasztotta Dr. Ianza Kiroly mk altbg. helyettes államitkár urat.
a minden évben megrendezésre kerülő Magrar
Minőségi Hét Nemzetközi Konferenciáról és Kiállíásnól, mely a hazai
minőségügyi élet legnagyobb rendezvénye. A konferencia védnökei ktizött szerepelt már a Honvédelmi Miniszter ír és szportzorai között pedig
az MH MITI, illetve a Magnr Honvédség.Areldenény évről-éwe a Magyar Honvédség MúvelődésiHázában kerül megrendezésre, A konferencia plenáris, HM és a MH néhány magas beosztású vezetője jelenlé-

Itt szeretnénk szólni

tével rendszeresen megtisztelte-

A konferenciával egyidőben a Magyar Honvédség Múvelődési Háza
Stefánia Palotában került megrendeásre a minó§égü§ri kiáIlítás, melyen számos magyar és néhány külföldi ryártó/szolgáltató vett részt. Sajnálattal lehet megállapítani, hogy a HM Rt.-k nem vettek részt a minóségügy ezen kiemelkedó rendezvényein.
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Minden konferenciavégén, azáró plenáris ülésen a ré§ztvevők ajánlást fogadnak el a minóségü5/ továbbfejlesztése céljából, melyet megkúldenek állami- és társadalmi szerveknek

Közre kívúnjukadni a ciHrben a IV. Magar Minőség Hét ajánlását.

AJÁNLÁs

Az oszág minőségkultúíájának további

fejlesztéséhez szükség
-program
megfog almazására és szévan kormányzati minóségpolitika és
leskörű ismertetésére. Ez szolgálhat keretül a hazai gazdálkodók, társadalmi szewek, stb. minőségüggyel kapc§olatos akcióihoz. E politika és
program épüljön az Európai Unió által kidolgozott politikára (A European Quality Promotion Policy), alapelveke és attól csak kúlönösen indokolt esetben térjen el. Ajogrendszer harmonizációja is az eg5rik előfeltétele annak, hogy a hazai termékek és szolgáltatások a fejlett iparú országok piacain versenyképesek legyenek.
1,.)

Az is része a minőségkultúra fejlesztésének, hogy a fogyasztóvédelemre vonatkoó - mai jogrendszerünkben szétsórtan megtalálható - szabályok egl,séges szerkezetben jelenjenek meg.

kor-

2.)

Az elmílt években számos magyarországi vállalat vezetett

3.)

Az ISO 9000-es szabványsorozat nary segítség a minóség stabili-

be

szerú minőségbiztosítási rendszert é§ szerezte meg nemzetközileg elismert szervezetek tanúsítását. További vállalatoknál ráébredtek ennek a
fontosságára és elkezdték az ilyen irányu felkészülát. Nem nélkülözhető, hogy a termelők és a szolgáltatók további erőfeszítéseket tegyenek a
tanúsítás elnyerésére. Ennek részbeni finanszírozására az OMFB által
menedzselt PHARE TDQM program is fedezetet nyíjthat. Azok az elóadások, amelyek a minőség és a gazdaságosság, továbbá a minőség és az
informatika összefüggéseit tárgyalták, sok értékesinformációval szolgáltak a további felkészüléshez. Sok tapasztalat firyelmeztet azonban, hogy
a tanúsítás megszerzése csak akkor értékes,ha nemcsak egy "igazolás",
amelyet fel lehet mutatni, hanem a vállalat megújulására, rendszeres továbbfejlődésére is késztet.

A

szabványokon alapuló minóségbiztosítási rendszer bevezetése a tanúsításra azonban ma már nem e|ég az űzleti siker. A piacon
helytálló és terjeszkedő vállalatok annak köszönhetik pozíciójukat, hogy
záIásában.
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felismerték a teljeskörű minóségmenedzsment (TQM) kulcsfontosságú
szerepét, varyis aa, ho5l a vezetők és a dolgozók minden tevékenysége
kihat a niinó§égre. Ez a szemlélet új lehetőségeket tár fel á nemcsak a
minőséget, hanem a vállalat átfogó eredményességétis jaűtja. A minóségbiaosítási rendszerek bevezetése és tanűítása nem cél, csak ery közbensó mértöldkó, ame$től kiindulva tovább kell lépni a teljeskörű minőségszabrályozás irányába.
4.)

A nemzeti tanűítási és elismerési (aktreditálási) rendszer kiépí-

tése tekintetében jelentős lépésektörténtek. Az ország5nilés megalkotta az új, nemzeti szabványosítási rendszerre vonatkozó töwényeket. További iglekezetre van szűkség, hogy e rendszerek mielóbb kialakuljanak
és megfelelóen működjenek.

5.) Az Európai Unió országaiban eglrre szorosabb a kapcsolat a minőségbiztosíüás és a kömyezewédelem közótt, erre nézve új ISo szabvrárylsorozat készül. Célul tűzték ki továbbá a környezetbarát termékek
nemzeti rendszereinek egységesítését(EcoJabeling), hogy elhádtsák az
esetleges kereskedelmi korlátokat. Szükséges, hogy a hazai műszaki szabályozás is felfigeljen erre és a biztonságtechnika, egészség-,környezetés munkavédelem is beépü|jön a minóségbizto§ítási rendszerekbe és tovább fejlődjön a kömyezetbarát termék rendszer.

Ahazai termékek jelentós része ma már megüti, esetenként meghaladja az azonos rendelteté§ű, többnlre jóval drágább inporttermékek
minóségi szintjét. CÁlszerű az olyan hazai termékek széleskörű népszerűsítése,amely minőségjellemzői kiemelkedők és ryártásuk minóségbiztosítási rendszerben fo$k és ezt egy független szakértókból álló xúri
eüsmerte. Szükség van az erre a célra |étrehozott" Magar Minőség Háza"
6.)

elnevezésű mozgalom kiterjesztésére, állami és társadalmi támogatására.
jelentőséget tulajdonít a minőségkultúra
fejlódése szempontjából az ismeretek elterjesztésének és a minőségtudat
fejlesaésének. Ebben kiemelkedő szerepük van az oktatási intézmények_
nek, műszaki eryetemeknek, fóiskoláknak és közepiskoláknak, de nern
utol§ó soíban a §ajtónak, beleértve az elektronikus médiát is. A minőségügd oktatrás fejlesztéséta PHARE TDQM programja anyagilag is támogatja. A konferencia nyomatékosan utal a minőségügyi ismeretek elterjesztésénekfontosságára, Ebből a munkából a minőségügyi társadalmi
szervezetenek is jelentós részt kell vállalniuk.
7.)
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A konferencia különös

8.) A konferencia végezetül felhívja a figlelmet arra, hory a minőségúg]fejlesztése a teljes társadalom érdeke és egyúttal feladata is. Ebból

oueti.ezit, t ory a tánadalmi szervezetek működjenek eryütt, kezdeményezzenek öntevékeny minőségüg5ri akciókat. Elsósorban azokat a terütét"k t tá4at f.l, umel}eken a minóégüry fejlődésében eüig kevés eredmény mutátkozott, mint pl. a szolgáltatások, A pénzügri fonások felett
rendelkező alapítványok, bankok segítsélg támogassák e mozgalmak kibontakoaását
t

Zárógondotatkéní: a Mas/ar Minőség Társaság tisztelettel várja a
társaság munkája iíánt érdeklődőket abban a reményben, hogyminél szé-körben
áolgozó szakemberek veryenek részt a nemzeti minő§églesebb
üry tejlesztésében.
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