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27 éves az  

 
 

XXVII. NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 
PROGRAM (Tervezet_2v) 

 
 

„A DEGLOBALIZÁCIÓS ID ŐSZAK KIHÍVÁSAI” 
 

Változáskezelés - Digitalizáció - Költségcsökkentés  

 
Hunguest Hotel Pelion 

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10. 
2020. szeptember 17-18. 

 
 

Kedves Tagjaink! Tisztelt Partnereink! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus járvány miatt az év első felében elmaradtak a tervezett szakmai 
céglátogatások és az ISOFÓRUM Tavasz szakmai konferencia. 
A veszélyhelyzet ellenére az egyesület elnöksége úgy döntött, hogy - kihasználva az új kommunikációs lehető-
ségeket - tagságunk részére hasznos szakmai tudásanyagot és gyakorlati ismereteket nyújtsunk. Ennek szel-
lemében indítottuk el május és július hónapok között a 6 sorozatból álló Online Szakmai Szemináriumot 
(OSzSz) az elmaradt céglátogatások helyett. 
 
Örömünkre szolgál, hogy megsz űnt a veszélyhelyzet és nekifogtunk a XXVII. Nemzeti  Minő-
ségügyi Konferencia szervezésének, melyet 2020. sze ptember 17-18. között tartunk Tapolcán 
a Hunguest Hotel Pelion****-ban.  
 
Előző konferencia helyünk (volt Ramada Hotel) átépítés céljából hosszabb időre bezárt, így új konfe-
rencia helyszínt kellett keresnünk. 
E tekintetben figyelembe vettük a Hunguest Hotels v ezetősége általi új helyszín felajánlást, a 
tagságunk körében végzett felmérés eredményét, ille tve a Balaton partján számunkra az egyet-
len területileg megfelel ő hotel ajánlatát és ezek függvényében döntöttünk a Pelion Hotel mel-
lett. 
 
2020. június 12-én a vezetőség 5 tagja helyszíni szemlét tartottunk a hotelnél és megállapodtunk a 
helyszíni vezetőkkel a konferencia zökkenőmentes és egészségileg biztonságos lebonyolításáról.  
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KINEK AJÁNLJUK A SZAKMAI KONFERENCIÁT? 
Minden közép- és felső szintű vezetőnek, illetve az irányítási rendszerekkel foglalkozó szakemberek-
nek, akik értékes információkkal szeretnének gazdagodni és benchmarking tapasztalatokat megis-
merni: 

• a napjainkban zajló deglobalizációs ipargazdasági változásokról, 
• a változásmenedzsmentről, a távmunkáról, 
• az integrált irányítási rendszerek működésének új eszközeiről, 
• az Új EFQM 2020 Modell szerinti szervezeti önértékelésről 
• a 21. századi új menedzsment kihívásokról, 
• a mindenkit közvetlenül érintő ipari és digitális forradalomról, 
• az okos építőiparról és a klímaváltozás kihívásairól. 

MÉRHETŐ ÉRTÉK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA 
• Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület, az EOQ MNB Egyesület, az MMT, a Szövetség a 

Kiválóságért KhE és a MIKSZ tagjai részére 25%-os részvételi kedvezményt biztosítunk a 
konferencia szervezési díjából. 

• AZ EOQ MNB tanfolyamokon résztvevők 20 kreditpontot nyernek a konferencián való 
részvételük esetén. 

• Igény alapján szakmai továbbképzésről szóló oklevelet adunk a konferencia résztvevői 
számára.  

  
A RENDEZVÉNY CÉLJA 

• A résztvevők tájékoztatása az új kommunikációs eszközök és módszerek alkalmazásáról vál-
ságos időben. Home Office vagy iroda? Melyik alkalmasabb munkavégzésre mostanság? 

• Változásmenedzselési technikák és a Projektmenedzsment példák ismertetése. 
• Reorganizáció vagy digitális transzformáció a válságkezelés gyakorlati lépései? 
• Tájékoztatás az Új EFQM 2020 Modell-ről. 
• Az Ipar 4.0 digitalizációs forradalom versenyképességet növelő hatásáról. 
• Az „Okos építőipar” fejlődési sajátosságainak bemutatása. 
• Ismerkedés a generációváltás és tudásátadás fogásaival, a digitális oktatás módszerrel. 
• A szakmai kapcsolatok erősítése, a legjobb gyakorlatok megismerése. 
• Baráti találkozások a több hónapos távollét és bezártság után, nosztalgiázás, kikapcsolódás. 

 
HAGYOMÁNYÁPOLÁS  

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

 
KIKAPCSOLÓDÁS  

Hosszabb kávészüneteket terveztünk, hogy legyen idő beszélgetésekre. 
A szekciók végén több időt ütemeztünk a kérdésekre, hozzászólásokra.  
A vacsora előtti szünetben Stari sörkülönlegességek kóstolása 
Az esti műsort Vidám Party zárja a KOKTÉL 4U zenekarral.   

 
PARKOLÁS 
A szálloda zárt/őrzött parkolójában 228 személygépkocsi elhelyezése biztosított. 
 
DÍJMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK 
Wellness sziget: termálvizes medence, élményfürdő, kerti úszómedence és gyermek medence má-
justól szeptemberig, finn szauna, bioszauna, infraszauna, gőzkamra; strandröplabda, foci, fitness te-
rem; reggeli gimnasztika, vízitorna; fürdőköpeny-használat, gyógybarlang. Gyermekfelügyelet és ani-
máció a szálloda saját óvodájában. 

 
Szeretettel várunk minden kedves érdekl ődőt és jelentkez őt a rendezvényre! 
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PROGRAM (tervezet_2v) 
 

A program a www.isoforum.hu weboldalon az alábbi linken tekinthető meg: 
https://www.isoforum.hu/Eloadasok/Felhivas-XXVII-Ne mzeti-Minosegugyi-Konferenciara 

 
PLENÁRIS TEMATIKA 

2020. szeptember 17. délelőtt 10:00 - 13:00 
Plenáris: Változáskezelés - Emberi sorsok - Fenntar thatóság 

  
 

SZEKCIÓ TEMATIKÁK 
2020. szeptember 17. délután 14:30-17:30 

„A” Szekció: Integrált vállalatirányítás a digitali záció támogatásával  
 
 

2020. szeptember 17. délután 14:30-17:30 
„B” Szekció: Új EFQM Modell 2020 és az új Nemzeti K iválóság Díj 

 
 

2020. szeptember 17. délután 14:30-17:30 
„C” Szekció: Változásmenedzsment és túlélési straté giák  

 
  

2020. szeptember 18. délelőtt 09:15-13:00 
„D” Szekció: Lean transzformáció és az ipari digita lizáció szerepe  

  
 

2020. szeptember 18. délelőtt 09:15-13:00 
„E” Szekció: Új Menedzsmentkihívások a XXI. századb an 

 
 

2020. szeptember 18. délelőtt 09:15-13:00 
„F” Szekció: „Okos” Épít őipari megoldások  

 
 
KONFERENCIA TERMEK A HOTEL PELIONBAN 
A szálloda minden helyisége légkondicionált, külön szabályozó szerkezettel. 
A konferencia- és szekciótermekben természetes fényforrás van. 
A termek összenyithatóak, így 350 fő befogadására elegendő a kapacitás. 
A szállodában mindenhol biztosított a kézfertőtlenítés és a szükséges távolságtartás. 
 
ÉTKEZÉS 
Elegáns helyszín, technikai biztonság, ínyenc falatok, erős kávé és gyümölcsök. 
Az étteremben svédasztalos főétkezések és gálavacsora várja a vendégeket. 
 

Szeretettel várunk minden kedves érdekl ődőt és jelentkez őt a rendezvényre! 
 
 
 
Tiszteletteljes üdvözlettel: 
 
Rózsa András, elnök 
ISOFÓRUM Egyesület 


