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Tájékoztató a "TQM az élelmiszeriparban"
témájú háromnapos szakmai továbbképzõ

rendezvényrõl

Az Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága
(EOQ MNB) - a Flamand Minõségügyi Központtal közösen, a Flamand-
Magyar Minõségügyi Együttmûködési Projekt keretében - 1994. október
26-28. között fenti témában háromnapos szakmai továbbképzõ
rendezvényt szervezett, amelyen Dr. Molnár Pál ,  az EOQ MNB
ügyvezetõ elnöke töltötte be a levezetõ elnök tisztségét.

A továbbképzésen - amelyet 3 flamand szakértõ angol nyelven,
követõ tolmácsolás mellett tartott - mintegy 66 magyar szakember vett
részt: elsõsorban az 1994. évi TQM-projektben résztvevõ vállalatok
(BÁCSHÚS Rt., GLOBUS Rt., KAGE Rt. és a ZWACK UNICUM Rt.)
munkatársai, továbbá az élelmiszeripari TQM projekt iránt már eddig is
megkülönböztetett érdeklõdést tanúsító egyéb vállalatok és oktatási
intézmények (Veszprémtej Rt., Szekszárdi Húsipari Rt., SOLAMI
Húsipari Rt., DUNAFERR QUALITEST Minõségügyi Kft., Budapesti
Mûszaki Egyetem, KÉE Élelmiszeripari Fõiskolai Kar stb.) szakemberei.

Elöljáróban Dr. Varga Lajos ,  a SZENZOR P-E Gazdaságmérnöki
Kft. ügyvezetõ igazgatója ismertette a "TQM az élelmiszeriparban" címû
projekt eddig elért eredményeit, kiemelve a TQM-modell általános
sajátosságait és a már megvalósult vívmányok megtartásának módját. A
továbbiakban - kapcsolódva a flamand szakértõk elõadásaihoz - Tarján
Gábor  vezetõ tanácsadó (SZENZOR P-E) többszöri felszólalásában
részletesen ismertette az ISO 9000 szabványsorozat legutóbbi
módosításának magyar vonatkozásait.

A vendégelõadók részérõl elõször Niko Parmentier  rövid
áttekintést adott a Flamand-Magyar Minõségügyi Együttmûködési
Projekt eddigi eredményeirõl, majd a két flamand szakértõ - Guido
Verrept  és Willy Vandenbrande  - részletesen, oktató jelleggel és
gyakorlati példákkal bõségesen illusztrálva mutatta be a TQM-stratégia
és a TQM-technikák, a Statisztikai Folyamatszabályozás (SPC) és a
Minõségi Funkciók Lebontása (QFD), a HACCP-rendszer, valamint az
EFQM-modell ismeretanyagát. Külön kiemelendõ az a tájékoztatás, amit
az elõadók az ISO 9000 1994. évi új sorozatával kapcsolatosan
nyújtottak. Az elmondottak alátámasztására szolgáló mintegy 150 fólia
szövegét a jobb megértés érdekében elõzetesen lefordítottuk magyar
nyelvre és kézikönyv formájában átadtuk a résztvevõknek.

A háromnapos elõadássorozat igen sikeres volt, mivel a külföldi
szakértõk részletekbe menõ tájékoztatást adtak az európai minõségügy
helyzetérõl, alapfogalmairól és fejlõdési tendenciáiról.
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