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Noha a járványveszély ebben az évben alábbhagyott, de a vállalkozások és emberek újabb nehéz-
ségekkel szembesültnek, ami az alapanyagok hiányában, a magas inflációban, a mindenkit sújtó há-
borús hangulatban, a tömeges migrációban és a nagyon magas energia árakban jelentkeznek. 
 
A Vállalkozásoknak egyidőben kell kezelniük a válságos helyzeteket, el kell végezni a napi feladato-
kat, biztosítani kell az emberek megélhetőségét és a jövőtervezéssel is kell foglalkozni. 
 
Ez év szeptemberében reménykedve rendezzük meg a XXIX. Nemzeti Minőségügyi Konferenciát 
(NMK), melyet úgy terveztünk meg, hogy figyelembe vettük a tagságunk vállalkozásai előtt álló fel-
adatokat, kihívásokat és a szakma által elismert előadókat sikerült megnyerni, akik az aktuális és 
legégetőbb problémák megoldására irányuló értékes és hasznosítható előadásokat fognak tartani. 
Bizakodunk, hogy jó hangulatú és szakmai információkban gazdag, valóban MINŐSÉGI konferenci-
ánk lesz. 
 
A XXIX. NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA (NMK) IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE: 

2022 szeptember 15-16. Hunguest Hotel Bál Resort Ba latonalmádi 
 
Online Jelentkezés lehetséges a következ ő link révén: 

https://jelentkezes.isoforum.hu/index.php/jelentkez konferencia?kod=NMK_XXIX 

A konferencia program a www.isoforum.hu  weboldalon az alábbi linken tekinthet ő meg: 
https://www.isoforum.hu/Programok/Felhivas-a-XXIX-N emzeti-Minosegugyi-Konferenciara 
 

A 2022-ben teljes körűen felújított szálloda belsőépítészetét a Balaton sokszínűsége inspi-
rálta, így a vendégek minden percben közel érezhetik magukat a tó és a vízpart nyugalmat árasztó 
harmóniájához. A szobákból festői szépségű panoráma tárul a szemlélő elé. 

https://www.hunguesthotels.hu/images/gallery/big/44 74.jpg 
A szobák letisztultan elegánsak, az egyedi textíliák, különböző textúrák a Balaton simogató érzését 
adják vissza. Színeiben tükrözik a vízközeliséget és a tó víztükrének jellegzetes kékes-zöldes színvi-
lágát. Ugyanez a nyugodt, barátságos hangulat köszön vissza a szálloda éttermében, a lobbyban, a 
tetőbárban és visszafogott eleganciájával kelti a diszkrét luxus érzését a szálloda egészében. 
 
A KONFERENCIA SZLOGENJE ÉS F Ő TÉMÁJA: 
  

„ÁTALAKULÓ VILÁGREND - ÚJ KIHÍVÁSOKRA, ÚJ VÁLASZOK”   
„MINŐSÉGTUDATOSSÁG - KIVÁLÓSÁG - HATÉKONYSÁG” 

 
AJÁNLJUK A SZAKMAI KONFERENCIÁT 

• Minden közép- és felső szintű vállalkozás vezetőnek, az irányítási rendszerekkel, terme-
lésirányítással, Lean menedzsmenttel, Ipari digitalizációval, szervezeti önértékeléssel és 
az erőforrások menedzselésével foglalkozó szakembernek, 

• Tudományos kutatással foglalkozó és a felsőoktatásban érdekelt szakembereknek, 
• Fenntarthatóságban és körforgásos gazdaságban érdekelt középvezetőknek, 
• Egészségügyi intézményvezetőknek, orvosoknak és diplomás középkádereknek. 

 
MÉRHETŐ ÉRTÉK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA 

• Az ISOFÓRUM Egyesület, az EOQ MNB, az MMT, a SZKKE és a MIKSZ tagjai részére 
25%-os részvételi kedvezményt biztosítunk a konferencia szervezési díjából. Az Egyéni 
és örökös tagjaink, illetve az egészségügyi és oktatási ágazat résztvevői további 
kedvezményt kapnak a konferencia szervezési díjából. 
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• AZ EOQ MNB szintentartó tanfolyamain résztvevők 20 kreditpontban részesülnek. 
• A résztvevők megkapják a gyakorlati példákkal teletűzdelt előadások pdf változatát. 
• Kiállítói standok szervezése a konferencia előterében. 

 
A RENDEZVÉNY CÉLJA 

• Az új kihívásokra új válaszok az átalakuló világrendben. 
• Válságkezelés technikák és újrakezdési példák ismertetése. 
• Az Ipar 4.0 és Minőség 4.0 versenyképességet növelő hatásának bemutatása. 
• Értékteremtő együttműködés a partnerekkel. 
• Robotemberek a mesterségek intelligencia szüleménye. 
• Paradigmaváltás szükségszerűségének megvitatása a vállalatirányításban. 
• Tájékoztatás a szervezeti önértékelésről és az EFQM 2020 kiválóság Modellről. 
• A HR szervezeti szerepének megváltozása. Milyen legyen a jövő embere? 
• A körforgásos gazdaság és az ipari digitalizáció eredménye az építőiparban. 
• A szakmai kapcsolatok erősítése, a legjobb gyakorlatok megismerése, benchmarkolás. 
• Változó körülmények az egészségügyi ellátásban. 
• IPR 4.0 technológiák az egészségügy világában. 
• Baráti találkozások, élménybeszámolók, nosztalgiázás, kikapcsolódás. 

 
HAGYOMÁNYÁPOLÁS 

A Plenárist követő szünetben díjazzuk a Nemzeti Minőségügyi Konferenciák 5, 10, 15, 20 és 
25. éves törzsvendégeit. 
 

KIKAPCSOLÓDÁS  
• Workshopok és Panelbeszélgetések biztosítják a több kérdésfeltevést, hozzászólást és a 

szakmai megbeszélések lehetőségét. 
• Hosszabb kávészünetek, baráti beszélgetések és szakmai eszmecsere. 
• A gálavacsora után látogasson el és kapcsolódjon ki a körpanorámás Skyrose tetőbárban, 

élvezze a lélegzetelállító kilátást és ne felejtsen el rendelni egy koktélkülönlegességet.  A 
Skyrose Bar egy tökéletesen harmonikus, intim helyszín a szálloda tetején, amely nem 
csak a szálloda vendégeit várja az év minden napján, alkalmanként hangulatos DJ szet-
tekkel. 

 
DÍJMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK 

• A szálloda zárt szabadtéri parkolójában 150 személygépkocsi elhelyezése biztosított. 
• WIFI alapszolgáltatás. 
• A szálloda wellness részlegén található beltéri élménymedence rengeteg elemmel színe-

síti a fürdőzést, az üvegfalak és a nagyméretű pihenőhelyek pedig a tágas térérzetet biz-
tosítják. 

• Szaunavilága finn-, és rönkszaunával, gőzkabinnal, infrakabinnal, pihenőterasszal és köz-
vetlen kertkapcsolattal teszi varázslatossá a szaunázás élményét. 
 

A NMK KONFERENCIA TÁMOGATÓI között említjük meg a következő vállalkozásokat: 
• AlfaPed Kft., ALOHA Informatika Kft., Bardon&Bardon Kft., ComForth Kft., Eisberg Hu Kft., 

ÉMI-TÜV SÜD Kft., Herendi Porcelánman. Zrt, HungaroControl Zrt., Hunguest Hotel Bál 
Resort, Macher Zrt., KAIZEN Institute Hu., Le Bélier Kft., Pannon Guard Zrt., Pannon-
WORK Zrt., Roto ELZETT Certa Kft., Videoton EP Kft., ZWACK Unicum Nyrt.,  

• Az NMK szakmai támogatója az EOQ MNB Közhasznú Egye sület. 
• A rendezvény médiapartnere az MMT, a Mandiner és a NEW Technology Magazin. 
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Az NMK ELŐADÓI A KÖVETKEZ Ő SZERVEZETEKET KÉPVISELIK: 

BorsodChem Zrt., Controll Holding Zrt., AlfaPed Kft., Corvinus Egyetem, Herendi Porcelán-
man. Zrt., HungaroControl Zrt., Knorr Bremse Fékrendszerek Kft., Le Bélier Kft., MOK, MOL 
Nyrt, NKE, OKFŐ, Pannon Egyetem, Széchenyi I. Egyetem, SZTE, SZTEA, CEMKUT Kft., 
COLAS Közép-Európa, KÉSZ Csoport, Lollipop Nyomda, Pannon Guard Zrt., Pannon-
WORK Zrt., Sanatmetal Kft., Silver Frog Kft., SZKE, Vp. Érseki Főiskola, ComForth Kft., Za-
laZone Tesztpálya és Science Park, stb.    

 
PROGRAM 

A konferencia folyamatosan frissített programja a www.isoforum.hu weboldalon az alábbi lin-
ken tekinthető meg: 
https://www.isoforum.hu/Programok/Felhivas-a-XXIX-N emzeti-Minosegugyi-Konferen-
ciara 

 
PLENÁRIS TEMATIKA 

2022. szeptember 15. délelőtt 10:00 - 13:00   Tramontana I. terem 

Plenáris: JÖV Ő - FOLYMATMENEDZSMENT - FENNTARTHATÓSÁG  
 

SZEKCIÓ TEMATIKÁK 
2022. szeptember 15. délután 14:30-17:30    Tramontana I. terem 

„A” Szekció: IRÁNYÍTÁS - DIGITALIZÁCIÓ - KOCKÁZATME NEDZSMENT 

 
2022. szeptember 15. délután 14:30-17:30                                  Tramontana II. terem 

„B” WorkShop: SZERVEZETI KIVÁLÓSÁG - ER ŐFORRÁSOK MENEDZSELÉSE  
 

2022. szeptember 16. délelőtt 09:00-13:00    Tramontana I. terem 

„C” Szekció: ER ŐFORRÁSAINK FELÉRTÉKEL ŐDÉSE  
 

2022. szeptember 16. délelőtt 09:00-13:00                        Tramontana II. terem 

„D” Szekció: FENNTARTHATÓSÁG ÉS OKOS ÉPÍT ŐIPAR 

 

2022. szeptember 16. délelőtt 09:00-13:00                                         Nevera I. terem 

„EÜ” Szakmai fórum:  MEGÚJULÓ EGÉSZSÉGÜGY  

 
Szeretettel várunk minden kedves érdekl ődőt és jelentkez őt a rendezvényre! 

 
ISOFÓRUM Egyesület 

Elnökség 


