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és Statisztika Szakbizottság rendezvényének 

oklevelek. A rendezvényen részt vett és az 

lamtitkára.

elégítésének szintjét teszi vizsgálat tárgyává. A 
hazai megmérettetésen és bemutatkozáson túl

Sanatmetal 
Kft. WIWE szívdiagnosztikai eszköze a kis- és 

Az esemény hely

tóparti konferencia 
termét választották a 

alapjaiban megadta 
az esemény magas 
színvonalát. A ren
dezvény díjazottjait 

volt szakmai kapcso

kesebb innovációkkal. A rendezvény helyszínén 

tekintettel a programban kétszer is szerepelt a 

keretében a pályázatra benyújtott innovációju

„Minőség-Innováció 2019” finalista oklevelek 
átadása szakbizottsági rendezvényen
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kategóriában.

illetékes országok díjátadó rendezvényeiken ke

fenntarthatóság kategóriában az Agrova Kft. 
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Ezután tartotta meg az EOQ MNB Hat Szig

kiadásának néhány érdekes újdonságát mutat

náris DOE kapcsán bemutatásra került a fejlesz

lumának a meghatározását függetlenül az alap
sokaság eloszlásától.

kutatás eredményeképpen felmerült annak a 

embere által használt és érvényesített modellek 

mutatók természete és mibenléte.

világított a vállalati kulcsmutatók és a pénzügyi 

mutatta be a hasznosságát.

Borkultúra Dél-Afrikában 

díjat nyert.

VG



MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 
Tudományos minőségügyi szakfolyóirat 

Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság a „Minőség és Megbízhatóság” című 
szakfolyóiratát negyedévente, évente 4 füzetben közel 2000 példányban a 
feltüntetett jogi tagok támogatásával adja ki. Az 57. évfolyamába lépő szakfolyóirat 
célja, hogy nyilvánosságot biztosítson a minőségügy elméleti és gyakorlati 
kérdéseivel kapcsolatos nemzetközi és hazai trendeknek, élenjáró tapasztalatoknak, 
elemzéseknek, módszereknek, tanulmányoknak, esetleírásoknak és véleményeknek. 
A szakfolyóirat egyes füzetei az előre jelzett kiemelt súlyponti témákban és a 
következő fő témakörökben jelentet meg cikkeket, szemelvényeket: 
minőségpolitika, irányítási rendszerek, módszerek, technikák és modellek, valamint 
az önértékelés, minőségdíjak, tanúsítás, akkreditálás; fogyasztóvédelem, 
szabványosítás, mérésügy stb. 

A szakfolyóirat kitekintést nyújt a külföldi minőségügyi szakirodalomba. 
Lehetőségünk van az Amerikai Minőségügyi Szervezet (ASQ) „Quality Progress” és 
a Német Minőségügyi Szervezet (DGQ) „Qualität und Zuverlässigkeit” 
szakfolyóiratok válogatott cikkeinek és azok fordításainak, valamint szemelvények 
közlésére. 

A folyóirat lehetőséget nyújt marketing jellegű fizetett minőségügyi közlemények és 
hirdetések (beleértve az álláshirdetéseket) közzétételére is. A hirdetési alapdíjakat a 
szakfolyóirat honlapon lévő médiaajánlata tartalmazza. 

A kéziratok a szerkesztőség részére (tel: +36 1 2128803; e-mail: info@eoq.hu) 
elektronikus formában folyamatosan küldhetők be az EOQ MNB Egyesület 
honlapján közzétett útmutató szerint (https://eoq.hu/mm/utmutat.pdf). 

A „Minőség és Megbízhatóság” című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóirat a 
2023. évben is 4 füzetben – összesen 400 oldalon - jelenik meg. Áraink a 
különböző költségelemek miatt kis mértékben növekednek. Az elektronikus 
változatot megrendelőknek az aktuális és korábbi füzetek (2006-ig 
visszamenőleg) továbbra is online lesznek elérhetők az EOQ MNB Egyesület 
honlapján, megvalósítva a megjelent cikkek témacsoportok szerinti keresésének 
lehetőségét. 

A Minőség és Megbízhatóság szakfolyóirat honlapja: https://eoq.hu/mm/ 

Megrendelés: https://eoq.hu/mm/mmrend.doc 

Dr. Molnár Pál, a szerkesztőbizottság elnöke 

Szerkesztőség: EOQ MNB Egyesület, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/B 
Telefon: 212 8803, Fax: 212 7638, vagy E-mail: info@eoq.hu 




