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Bevezető
A Magyar Minőség Társaság (továbbiakban MMT) és az Óbudai Egyetem (továbbiakban ÓE) 2021
november 4-ikén rendezte meg 30 ÉV – 30 ÉRV elnevezésű tudományos konferenciáját, amely több
szempontból is mérföldkő volt a hazai minőségügy szempontjából. Egyrészt ezen az eseményen
emlékeztünk meg az MMT megalapításának 30 éves jubileumáról, amelynek keretében – a múltidézésen
túl - az új vezetés bemutatta a következő időszakra vonatkozó stratégiai elképzeléseit. Másrészt ez volt
az első, hagyományteremtő eseménye az MMT és az ÓE, a minőségügyi szakma megújítását célzó
együttműködésének, amelynek során innovációs projekteket kívánunk megvalósítani a következő
években.
Az alábbiakban röviden ismertetjük a konferencia alapadatait és programját, az eseményen elhangzott
előadásokat és díjátadásokat, a részvételi adatokat, az elégedettségi felmérés eredményeit, valamint a
közeljövőben tervezett követő intézkedéseket. A projekt zárójelentés függelékében bemutatunk
néhány, az eseményen készült fényképet.

Alapadatok
A konferencia időpontja: 2021.11.04.
A konferencia helyszíne: a szervezők és az előadók a Magyar Szabványügyi Testület székházában (1082
Budapest, Horváth Mihály tér 1.), személyesen vettek részt az eseményen. A hallgatóság a Galileo
Webcast felületén (http://www.galileowebcast.hu/live/live_20211104.html) keresztül kapcsolódhatott
be.
A konferencia Védnökei: Dr. habil. Koltai László, Szabó Mirtill.
A konferencia Szervezőbizottsága: Göndör Vera, Kapitány Sándor, Kertész Zoltán, Puskás László.
A konferencia Tudományos Bizottsága: Dr. Bartos Szabolcs, Dr. Csiszér Tamás, Dr. Gregász Tibor,
Némethné Dr. Erdődi Katalin, Dr. Takács Áron.

Program
Időpont
9:00 — 9:10

Programpont
Köszöntő

Előadó
Szabó Mirtill, Dr. habil Koltai László

9:10—9:30
9:30—9:50
9:50—10:00
10:00—11:00

MMT 30 + mi történt a szakmában
Globális kihívások és megatrendek
Szünet
Pódium beszélgetés: Globális kihívások hatása a
szervezetekre

Szabó Mirtill
Dr. Csiszér Tamás

11:00—11:20
11:20—11:45
11:45—12:00
12:00—12:20

Kérdések a kerekasztalhoz
Szünet
MMT díjak átadása
Hogyan ne fusson zátonyra a fejlesztési projektünk?
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Molnár Szabolcs MVM, Nyeste Zsolt GRUNDFOS
Kft., Karászi Zoltán QTICS, Gulyás Tibor ITM

Szabó Mirtill
Zala Mihály

Időpont
12:20—12:40

Programpont
Minőségügyi aktualitások, trendek az
energiaszektorban

Előadó
Dr. Kiss Csaba

12:40—13:00
13:00—13:20
13:20—13:40

Virológiai helyzetkép a minőségügy szemszögéből.
Szünet
A felsőoktatás minőségbiztosítása, minőségértékelése
avagy a „minőségügy evolúciója” a felsőoktatásban

Prof. Dr. habil. Jakab Ferenc

13:40—14:40

Pódiumbeszélgetés: A felsőoktatás minőségügye a
strukturális átalakulás szempontjából

Fábián Zoltán Szegedi Tudományegyetem, Szabó
Kálmán Szövetség a Kiválóságért Közhasznú
Egyesület, Dr. Varga János Óbudai Egyetem, Dr.
Takács Áron Óbudai Egyetem

14:40—15:00

Kérdések a kerekasztalhoz

15:00—1520
15:20—15:40
15:40—16:00
16:00—16:10

Szünet
Minőség 4.0 - A digitalizáció hatása a minőségügyre
Minőségügyi aktualitások, trendek a közlekedésben
Zárás

Miskolciné dr. Mikáczó Andrea PhD

Hirschler Judit
Dr. Háry András
Szabó Mirtill

Szakmai előadások és előadók
Az előadások videófelvétele az alábbi oldalon érhető el: https://30ev30erv.quality-mmt.hu/program/
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Díjátadások
A Magyar Minőség Háza 2020 díjátadója
A Magyar Minőség Háza 2020. Díjra, azon termékkel, termékcsaláddal vagy szolgáltatással lehetett
pályázni, melynek jellemzői: 1) Magyarországon fejlesztették, állítják elő, vagy nyújtják; 2)
minőségjellemzői kiemelkedők, minőségük egyenletes, mert a termék előállítása vagy a szolgáltatás
nyújtása tanúsított minőségirányítási rendszerben folyik, vagy az egyenletesség egyéb módon
bizonyítható; 3) a termék előállítása és felhasználása vagy a szolgáltatás környezetkímélő.
A díj ez évi nyertese a FAIR PAY CONTROL Zrt. - FAIR PAY CONTROL számlamonitoring és követeléskezelő
rendszer elnevezésű terméke. A díjat átvette: Jagodics Tamás vezérigazgató.
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A Magyar Minőség folyóirat legjobb szerzője 2021. díjátadó
A Magyar Minőség szerkesztősége díjazza az előző év legjobb cikkét író szerzőt. A 2021. évi díjat „A
minőség szolgálatában: „Információbiztonsági gondolatok a home office körül” című cikkéért Dr.
Horváth Zsolt nyerte el. A díjnyertes írás lapunk 2020. augusztus-szeptemberi számában jelent meg.
„Az otthonról való dolgozás, jó magyar kifejezéssel a home office már korábban is létezett, de
tömegessé csak a pandémia alatt vált. A szerző az írásának az elején megpróbál világos definíciót adni a
home office-ra, de megjegyzi, hogy ennek értelmezésében még a munkaadók sem egységesek. Dr.
Horváth Zsolt dolgozatában az információbiztonságot 3 fő területen vizsgálja: 1) a home office-ban
dolgozó munkatárs, mint végpont szempontjából; 2) a központi, azaz szerveroldali eszköz vagy
alkalmazás szempontjából; az internetes kapcsolatot biztosító szoftver szempontjából.
A szerző betegsége miatt a díjat később adjuk át.

Részvételi adatok
Az online közvetítést végző szolgáltató által szolgáltatott adatokat mutatják be a következő ábrák. Az 1.
ábrán a látogatók száma látható óránként. A konferencia 9 órakor kezdődött és nem sokkal 16 óra után
ért véget, ezért az e két időpont közötti számok a mérvadók. A konferencia kezdetén kiugró volt a
látogatottság, amely a nap folyamán csökkent.
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1. Ábra: Látogatók száma óránként
A számszerű adatok látogató-típus szerinti bontásban az 1. táblázat és a 2. ábra mutatja be. Új
látogatónak az számít, aki soha, vagy több mint egy hete nem járt a honlapon. Visszatérő látogató az, aki
egy héten belül ismételten letöltötte az oldalt. E két kategória együttesen adja a reális nézettségi
számot. Egyéb találatba tartozik az egy látogató által megnézett több aloldal, illetve az oldal "reload"-ja
(újra töltése) is.
1. Táblázat: A látogatók száma látogató-típus szerinti bontásban

2. Ábra: A látogatók aránya látogató-típus szerinti bontásban
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Összességében elmondható, hogy a résztvevők száma több száz volt. Az új és a visszatérők száma alapján és
átlagosan 60-65 fő követte a konferenciát egyidőben. A regisztrálók száma 145 fő volt, de információink
szerint többen megosztották a közvetítési linket, ami az egyik oka lehetett annak, hogy a látogatók száma
jóval meghaladta a regisztrálók számát.

Az elégedettségi felmérés eredményei
A regisztráltak mintegy 33%-a adott visszajelzést és osztotta meg velünk észrevételeit, amely rendkívül jó
aránynak tekinthető. 60%-uk piaci vállalkozásnál dolgozott. 51%-uk minőségügyesnek, 32%-uk pedig vezető
beosztásúnak vallotta magát.
A válaszadók 55%-a a teljes konferencia ideje alatt követett minket, előadóinkat, pódiumbeszélgetéseinket.
A legnagyobb érdeklődést a „Globális kihívások és megatrendek” című előadás, valamint az azt követő
pódiumbeszélgetés kapta, amelyek együttesen a hallgatóság 75%-t vonzották a képernyők elé.
A konferencia tervezése és szervezése témakörben adott válaszok átlaga 5,54 volt, az 1-től 6-ig tartó skálán,
ahol az 1-es a legrosszabb, 6-os a legjobb értéket jelentette. A technikai lebonyolítás kérdéseire adott
válaszok átlagértéke 5,2 volt.
Az előadások tartalmi felépítésére, stílusára és a prezentációkra vonatkozó értékelésnél valamennyi
előadónk kimagaslóan jó értékeket kapott. Az eredmények átlagai 5,2 és 5,8 között szóródtak.
Összességében a rendezvényt a válaszadók 5,4-es értékre pontozták. Arra a kérdésre, hogy szívesen
ajánlaná-e másoknak a rendezvényünket, átlagosan 5,6-es értéket kaptunk.

A közeljövőben tervezett követő intézkedések
A konferencián elhangzott szakmai előadásokhoz kapcsolódó közlemények, valamint a pódiumbeszélgetések
összefoglalói a Magyar Minőség folyóirat különszámában jelennek meg, várhatóan még ebben az évben.
Ahogy a bevezetőben is említettük, a konferencia csak az egyik első lépése volt az MMT és az ÓE
minőségfejlesztési együttműködésének. A közeljövőben – a stratégiai partnerség keretében, többek között –
útjára indítjuk „Qualitee” néven futó, a tervek szerint havi rendszerességű szakmai programsorozatunkat,
létrehozzuk az MMT ifjúsági tagozatát és minőségügyi szakkollégiumi rendszerét, közösen pályázunk Európai
Uniós forrásokra a régió szakmai szervezeteivel, valamint megalapítjuk az egykori professzorunk után
elnevezett „Dr. Koczor Zoltán” szakmai díjat.

Az Óbudai Egyetem nemzetköziesítésével kapcsolatos célok teljesülése
A konferenciára meghívtuk a környező országok magyarlakta területein élő minőségügyi szakembereket,
akiken keresztül meg kívánjuk szólítani nem csak a magyarajkú, hanem a régió egyéb nemzeteihez tartozó
vállalkozásokat és szakmai társszervezeteket is. Emellett az eseményen beharangoztuk az MMT és az ÓE által
2022-ben közösen megszervezendő minőségügyi szakmai versenyt és a kapcsolódó szakkollégiumi rendszert.
Ennek célközönsége a hazai és a közép-kelet-európai régió felsőoktatási intézményeinek hallgatói. Végezetül
a konferencia és az azon elhangzott, elsősorban a globális kihívásokkal kacsolatos előadások és
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pódiumbeszélgetések adják az apropóját annak, hogy elindítsuk a felkészülést a régió társszervezeteivel
együtt olyan Európai Úniós pályázatokra, amelynek keretében módszertani ajánlásokat fogunk készíteni a
vállalkozásoknak a minőségügyi rendszereik fejlesztésére. Céljaink és reményeink szerint ezek az akciók
elősegíti az egyetemünk nemzetközi hírnevének erősítését, valamint a külföldi hallgatók számának
növelését.
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Függelék
Az esemény képei.
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