Minõségi Hét Magyarországon
Hosszú elõkészítõ és szervezõ munka után 1992. szeptember 13-18 között
került elsõ alkalommal megrendezésre hazánkban a MINÕSÉGI HÉT. Ez az
esemény-sorozat különbözõ szekciókban egy hétig a minõségre irányította a
figyelmet és módot nyújtott a legkorszerûbb információk megszerzésére. Kitûnõ
alkalom volt a MINÕSÉGI HÉT arra is, hogy e rendezvénysorozaton a
szakemberek személyesen megismerkedhessenek egymással és kapcsolatok
mélyülésével erõsödjön mindannyiunk közös ügye az egyre jobb minõségû
termékek elõállítása.
A rendezvény-sorozatot sok társadalmi szervezet együttmûködése tette
lehetõvé. A teljesség igénye nélkül megemlítenénk ezek között a Magyar Minõség
Társaságot, a Minõségért Alapítványt, a Marketing Szövetség Minõség és
Marketing Klubját, a MÉTE Minõségügyi Klubját.
A rendezvény fõ védnöke dr. Pungor Ernõ miniszter volt és kormánytagok
közül elõadást tartott dr. Kádár Béla miniszter is. A konferencia fõ szervezõje a
Minõségért Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Veress Gábor, az OMFB
elnökhelyettese volt.
A rendezvény-sorozaton 10 szekciót szerveztek:
− Élelmiszer
− Építés
− Gép-, jármû-, kohó- és könnyûipar
− Gyógyszer- és vegyipar
− Információ- és számítástechnika
− Közlekedés, hírközlés
− Környezetvédelem
− Minõségügyi rendszerek - oktatás
− Mezõgazdaság
− Szolgáltatás

A plenáris üléseken a rendezvény-sorozat alaphangját az Európai Közösség
neves szakemberei adták meg, a záró plenáris ülésen dr.Veress Gábor foglalta
össze a szekciók által megfogalmazott minõségügyi ajánlásokat.
Általánosságban megállapíthatjuk, hogy hazánkban elõször megrendezésre
került MINÕSÉGI HÉT hagyományteremtõ, sikeres rendezvénysorozat volt. A
szûkebb szakmai területünk problémáival foglalkozó ÉLELMISZER SZEKCIÓ
elnöki tisztét dr. Biacs Péter fõigazgató, egyetemi tanár, titkári tisztét dr. Erdész
Sándor a MÉTE Minõségügyi Klubjának elnöke látta el, akik az egész napos
szekción a levezetô elnöki funkciót is ellátták
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Az ÉLELMISZER SZEKCIÓ-n az alábbi elõadások hangzottak el:
- Minõségbiztosítás, minõségszabályozás az élelmiszeriparban
(Dr. Szõke Károly helyettes államtitkár)
- A McDonald's minõség-elkötelezettsége
(Dörnyei Viktória - dr. Reinhardt Kappel)
- Minõségbiztosítási rendszer kidolgozásának tapasztalatai a húsiparban
(Dr. Incze Kálmán - dr. Erdõs Zoltán - dr. Czeglédi-Jankó Gézáné)
- A minõségbiztosítás és a termékfelelõsség kapcsolata (Kormány Tamás)
- A német Codex Alimentarius (Prof. Erich Coduro)
- Élelmiszerek árujelzése és a Codex Alimentarius (Dr. Biacs Péter)
- Minõségbiztosítás a NESTLÉ cégnél (Urs A. Scholer)
- Minõségbiztosítás az élelmiszeriparban (Kramer Tamás)
Az elõadásokat igen élénk vita követte, melynek során nemcsak kérdéseket
tettek fel az elõadóknak, hanem a hallgatóságot érintõ minõségügyi problémákat
hozzászólások révén is megvitatták.
Az ÉLELMISZER SZEKCIÓ két lényeges tapasztalatot erôsített meg az
egyik, hogy hazánkban hagyományosan igen fontos tevékenység mind a mai napig
az élelmiszerek elõállítása. A másik, hogy szakembereink napi munkájukon túl
már jobban elõtérbe helyezik a minõség ügyét, mint korábban. Öröm volt látni,
hogy a magas belépõdíj ellenére zsúfolásig megtelt az elõadóterem.
Az elõadások és hozzászólások egyértelmûen igazolták, hogy szakembereink
nagyon fontosnak tartják az élelmiszer minõségét, birtokában vannak a korszerû
információknak és nyitottak az élelmiszeriparban új koncepcióként behatoló
minõségbiztosítás iránt.
A nap folyamán többször felmerült az ISO 9000-es, vagy EN 29000-es
szabványok neve és követelményrendszere, de sokszor felmerültek egyéb
minõségbiztosítási rendszerek és azok bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok is.
Egyértelmûen igazolta az ÉLELMISZER SZEKCIÓ, hogy szakembereink
tudják és átérzik, hogy az élelmiszer korszerû gyártásának kulcsa Európában a
minõség.
A szekció folyamán bejelentésre került, hogy a MÉTE Minõségügyi Klubja
tervezi egy ISO 9000-es fogalom és értelmezési szótár megjelentetését a
szakembereknek nyújtandó segítség céljából, melynek szerkesztési munkái már
elkezdõdtek.

Biacs Péter - Erdész Sándor
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