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KEDVES TAGJAINK!

TISZTELT KONFERENCIA RÉSZTVEVŐK!
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Immár hagyományosan a 26. alkalommal tartjuk meg az ISO 9000 

FÓRUM Egyesület Nemzeti Minőségügyi Konferenciáját (NMK) a 

Balatonnál (szakmaiság, egymástól tanulás, szórakozás, szállás, és 
parkolás biztosítás). 

Örömünkre szolgál, hogy az Elnökség és FB nevében megköszönhetjük 

tagságunk negyedszázados tevékenységeit, a rendezvényeinken való 

aktív szerepvállalást, a támogatásokat, az Egyesület iránti bizalmat és a 
két és fél évtizedes kitartást!

A konferenciát az  

"IPARI DIGITALIZÁCIÓ - Minőség - Emberek" témakörben,

„A minőségügy jövője az IPAR 4.0 tükrében” címmel szerveztük 

meg.



ÉRTÉK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA !

XXVI.NMK-2019.09.12. 3

• Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület, az EOQ MNB Egyesület, az MMT és a 
MIKSZ tagjai számára 25%-os részvételi kedvezményt biztosítunk a 
konferencia szervezési díjából.

• Az egészségügyi ágazat, oktatási ágazat résztvevői, illetve az egyéni 
tagjaink, az egyszemélyes mikró-szervezetek és örökös tagjaink részére 
jelentős kedvezményeket biztosítunk.

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

• Igény alapján szakmai továbbképzésről szóló oklevelet adunk a 
konferencia résztvevői számára. 
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• A két nap alatti közel 500 résztvevő 
ISOFÓRUM tag számára

• A minőségügyi Társszervezetek (EOQMNB, 
MMT, MIKSZ) tagjai számára

• Az 50 előadó, 38 támogató, 20 önkéntes 
részére

• Vendéglátóink (hotel személyzete) számára
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ŐSZINTE ÜDVÖZLETÜNK !



MIRŐL FOGNAK HALLANI?
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• A Plenáris előadásai az „Innováció - IPAR 4.0 -
Versenyképesség” témaköréről szólnak, felvezetik a szekciók 
előadásait.

• A konferencián teret és megvitatási lehetőséget biztosítunk az 
új ipari forradalom és az informatika robbanásszerű 
térhódítását taglaló előadásoknak. 

• Gyakorlati példákat a Lean transzformáció útjairól és 
útvesztőiről. 



MI A TQM?
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A TQM egy vezetési filozófia és eszköztár.
A TQM nem egy rendszer, nem lehet határidőre bevezetni, nem lehet tanúsíttatni.

A TQM filozófia alapján a szervezet különböző technikákat és módszereket

alkalmazva igyekszik az igények minél magasabb szintű kielégítését elérni. A TQM

eszközeinek sora gyakorlatilag végtelen, azonban vannak olyan általános

megoldások, melyek a szervezetek széles körére adaptálhatóak.

A célok elérése igényli:

a. a rendszer egészében való gondolkodást,

b. az állandó oktatást és képzést, a korszerű módszerek gyakorlati 

alkalmazását,

c. valamennyi alkalmazott aktív részvételét,

d. folytonos, magas szintű kommunikációt,

e. a vezetőség elkötelezettségét és támogató magatartását 

f. a rendszer eredményeinek állandó mérését.
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A PROBLÉMÁK ÉS A CÉLOK ALAPJÁN 
VÁLASSZ MEGFELELŐ ESZKÖZT (1989-2019)!

MIR, KIR, MEBIR, IIR, 

EIR,   QC,   QFD,   BPR
IPAR 4.0 forradalom;

Ipari digitalizáció

Kockázatmenedzsment
SPC,                  BSC, 

Folyamatszabályozás 

JIT;           Outsourcing

7LÉPÉS Problémameg.

KAIZEN; TOYOTA PS; 

5S;    TPM;      LEAN;              

6 SIGMA 

TQM

EFQM;   NMD;

IIASA Shiba díj

Változásmenedzsment; 

Benchmarking

Munkahely szervezés

Projektmenedzsment
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Fenntartható fejlődés; CSR
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Alázatos tiszteletünk a 75 év feletti tagjainknak, 

a múlt századi szakembereknek, akik a 

minőségügy úttörői voltak Magyarországon!
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CÉL ÉS ESZKÖZ

9

Cél: a Jó vállalati, szervezeti, intézményi működés.

Eszköz: A TQM tárháza

Szakirodalom: EOQ MNB „Minőség és Megbízhatóság

szakfolyóirata
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