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A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ)
Minőségügyi Viláfórumának összefoglaló ismertetője
A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia első Minőségügyi Világfórumát 2015. október 26-27én az EOQ MNB szervezi Budapesten, a Kempinski Szállóban.
A nagyszabású és rendkívüli esemény honlapunkon elérhető programtervezete csaknem
végleges és letölthető a következő linken: http://eoq.hu/akt15/iaqprog.pdf
A Minőségügyi Világfórum fő szlogenje: „Minőség a Világ Jövője számára”,
amelynek keretében a következő kiválasztott 7 fő témakörben kíván hozzájárulni a jövő
minőségügyi feladatainak meghatározásához:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minőség és a testületi vállalatirányítás
A minőségszakma jövőképe
Minőség és Innováció
Minőségstratégiák a globális versenyképességhez
Fenntarthatóság és minőség
A szolgáltatások minősége
Minőség az egészségügyben

A témákhoz 3-3 akadémikus (általában egy amerikai, egy európai és egy ázsiai) tart rövid
előadást, amit a Panel levezető elnöke által előkészített előadók közötti vita követ, majd
lehetőséget biztosítunk a résztvevők által feltett kérdések megvitatására. A témaköröket a
Panel levezető elnökének összefoglaló következtetései zárják. A Fórum e részén, valamint a
nyitó és záró plenáris ülésen angol-magyar szimultán tolmácsolást biztosítunk.
A felsorolt kiemelt témákon túlmenően a Világfórum a következő szekcióüléseket fogja
megtartani, amelyeken 3-3 előadás megtartására és azok rövid megvitatására kerül sor:
− A minőségmenedzsment fejlődése
− Minőségeszközök, -technikák és -módszerek
− Alkalmazott statisztika és a Hat Szigma
− A minőség oktatása – Az oktatás minősége
− A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR)
− Problémamegoldások – Esettanulmányok
− A beszállítói láncok menedzsmentje
− Az ISO 9001:2015-ös szabvány és a kockázatmenedzsment
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− A Lean menedzsment és a napi munka minőségirányítása
− Agrárgazdasági és autóipari minőségmenedzsment
A Világfórum kezdetekor Hans Dieter Seghezzi professzor az éppen 100 éve született
Kaoru Ishikawa és Walter Masing professzorokra, valamint a közelmúltban elhunyt
Dr. Val Feigenbaumra fog emlékezni. A Világfórum nyitó plenáris – mintegy 100
perces – előadását Noriaki Kano professzor, a Kano-modell megalkotója és záró
plenáris előadását Dr. Gregory Watson fogja tartani.
A megszavazott 50%-os részvételi díjkedvezmény, amely teljes részvételt biztosít és a
csatolt Jelentkezési lap szerint 100 000,- Ft+ÁFA összeget jelent, továbbá amelyből az
EOQ MNB, az ISO 9000 Fórum, az MMT, valamint a Szövetség a Kiválóságért
Egyesület tagjai további 10% kedvezményt kapnak, csak 2015. június 30-ig érvényes.
Azután a 700, illetve 800 EUR összegnek megfelelő forintért lesz csak lehetőség a
részvételre.
Kérem és javaslom, használja ki minden – a minőség iránt elkötelezett magyarországi
szakember – a kedvező lehetőséget a budapesti Minőségügyi Világfórumon való
részvételre, mert hasonló magas színvonalú nemzetközi minőségügyi rendezvényre
Magyarországon csak történelmi távlatokban fog esetleg sor kerülni.
Üdvözlettel:
Dr. Molnár Pál
az IAQ és az EOQ MNB elnöke

Kedvezményes jelentkezési határidő: 2015. június 30.
Jelentkezési határidő: 2015. október10.
Jelentkezés lehetőleg online a http://eoq.hu/akt15/jel151026.htm lapon!
A Word jelentkezési lap letölthető a http://eoq.hu/akt15/jel151026.doc címről.
A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:
− Jelentkezés elektronikusan, faxon vagy postán küldve lehetséges.
− A jelentkezéseket a jelentkezési határidő után a számla megküldésével igazoljuk vissza.
− A Jelentkezési lap elküldése aláírt szerződésnek minősül.
− A kedvezményes jelentkezés lemondási határideje: 2015. július 15., lemondási határidő
október15. Késedelmes lemondása esetén a teljes részvételi díj fizetendő. A részvételi jog
viszont átruházható.
− További felvilágosítást az EOQ MNB Titkársága ad. Tel.: (06 1) 212 8803
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