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Új vagy megújított EOQ MNB tanúsítvánnyal
rendelkező szakemberek jegyzéke

EOQ MNB TQM Menedzser
Ádám Dániel Pénzügyminisztérium Budapest
Paulik Szabina Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest

Ádám Dániel Pénzügyminisztérium Budapest

Paulik Szabina Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest

EOQ MNB Kockázat-Menedzser



114 MM 2020/1

EOQ MNB Projektmegbízott

EOQ MNB Környezeti Auditor

EOQ MNB Környezeti Rendszermenedzser

EOQ MNB Munkavédelmi Auditor

EOQ MNB Munkavédelmi Rendszermenedzser

A Magyar Minőség legutóbbi számainak 
 tartalomjegyzéke
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Az élelmiszer-előállítás szigorú feltételei  
teljesítésének elősegítése az LPA audit által 

hangban végrehajtani.

MP

A vásárlók egyre inkább érdeklődnek 
a fenntarthatóság iránt 

a jobb hírnévben jelentkezik. A folyamatokba való teljes integrálás mellett a fenntarthatóságot a márka 
alapjaiba is feltétlenül be kell építeni.

hogy az általuk látni kívánt változásokhoz hozzájáruljanak. A vállalatoknak tehát érdemes ebben az irány

VG
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Vállalkozások ökológiai lábnyom kalkulátora 

zetterhelés mérésének és értékelésének egyik legszemléletesebb módja a lábnyomszámítás. A szakiroda

 

VG

A kockázatmenedzsment és a fenntarthatóság 
 belefoglalása a szervezeti alapdokumentumba 

-

VG



Útmutató a Minőség és Megbízhatóság szerzői számára
A Minőség és Megbízhatóság a minőségügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó – a hazai és kül-
földi szakértők tollából származó elemzések, tanulmányok, módszerek, technikák, valamint esetleírások 
és más gyakorlati tapasztalatok közzétételének szakfolyóirata.

Szerkesztőség:
EOQ MNB Egyesület, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b; 
Postacím: 1530 Budapest, Pf: 21
A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Molnár Pál, 
tel: 06 1 2128863 és 06 1 2251250; e-mail: info@eoq.hu
Kérjük, hogy a kézirat elkészítésénél a következő-
ket vegyék figyelembe:

Cím:
A cím legyen lehetőleg rövid és tükrözze a cikk tar-
talmát. A cím angol megfelelőjét is kérjük megadni.

Összefoglaló:
A kézirat elején szerepeljen egy összefoglaló (ma-
ximum 1000 leütés). Ezt személytelen stílusban 
célszerű megírni, mint pl. „bemutatásra kerül…”, 
„a cikk elemzi a feltárt összefüggéseket…”

Formai követelmények: 
A közlésre szánt kéziratokat a szerkesztőség ré-
szére Word formátumban elektronikusan kérjük 
elküldeni. 
A kézirat terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 20 
oldalt (ez kivételes esetben túlléphető).

– Betűtípus és nagyság: Times New Roman 12
– Sortávolság: 1,5
– Szerző neve, munkahelye és e-mail címe
– Főcím
– Összefoglaló

Hivatkozás a szövegen belül:
– A szövegen belüli hivatkozásnál hivatkozás 

sorszámát kérjük feltüntetni szögletes zárójel-
ben: [1]… [4]…stb. 

Idézés: 
– Az idézeteket kérjük idézőjelbe tenni.

Hivatkozás az irodalomjegyzékben (a cikk végén):
–  Az összes felhasznált mű megadása a kézirat 

végén szerepeljen a szövegben megadott sor-
rendben.

– Az irodalomjegyzék (Irodalom) csak azokat 
a szerzőket tartalmazza, akikre a szövegben 
utalás történt szögletes zárójel [1], [2] stb. se-

gítségével, használva a következő példákban 
szereplő formátumot:

Könyvek:
1. Cabré, M. T. 1998. Terminology. Theory, 

Methods and Applications. (Terminology and 
Lexicography Research and Practice 1) Ams-
terdam/Philadelphia: John Benjamins

2. Domány G. (szerk.) 2007. A kohászat moderni-
zációja.  A XVII. SIDER Kongresszus előadásai. 
Budapest. 2006. április 24-26. (A SIDER Kong-
resszusok előadásai 3.) Vol 1-3 

Folyóiratcikkek:
1. Balogh A. 2008. Minősítéses mintavételi eljárá-

sok Minőség és Megbízhatóság. 42 (2), 99-110
2. Dougles P. Mader 2008. Lean Six Sigma’s 

Evolution Quality Progress. (1) 40-49
Honlapok:

– Honlapokra való hivatkozás esetén a honlap 
elérhetősége mellett a hivatkozás időpontját is 
kérjük megadni.

Ábrák, táblázatok:
– Az ábrákat és táblázatokat folyamatosan kér-

jük számozni (1. ábra, 1. táblázat), és mind-
egyiket lássák el önálló címmel. A címet és a 
számot az ábra alatt, illetve a táblázat fölött 
középen helyezzék el.

Képek, grafikonok, diagramok: 
– A képek és ábrák csak fekete-fehér, vagy szür-

keárnyalatos formában adhatók meg.
– Az ábrákat kérjük a cikkbe beszúrni, de min-

denképpen csatolni kell az eredeti fájlt is.
– A folyamatábrákat vagy diagramokat Excel ill. 

PowerPoint formátumban kérjük megküldeni, 
ha más programban készültek akkor Windows 
Metafájl vagy vektoros „eps” formátumban 
kérjük.

– Fényképeket min. 300 dpi felbontású jpg fájl-
ban mellékeljék.

Kérjük még az első helyen szereplő szerző 
fényképét, valamint rövid (3-5 soros) szakmai 
önéletrajzát és e-mail címét, amelyeket a cikk 
végén tervezünk elhelyezni.
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•  Minőség az élelmiszergazdaságban

•  Fenntarthatóság

•  Fogyasztóvédelem

•  Minőség fogalma

•  Minőség-Innováció

és Megbízhatóság
Minőség

EOQ MNB Egyesület, 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. Telefon: 2128803; Fax: 2127638; E-mail: info@eoq.hu

Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület
   tanfolyamajánlata – 2020. 2., 3. és 4. negyedév

– EOQ MNB Hat Szigma Feketeöves Statisztikus (3 napos) képzés vizsgával
2020. április 17., 27-28. – 120 000,-Ft + ÁFA /fő

– EOQ MNB Szintentartó tanfolyam (2 napos) az EOQ MNB tanúsítvány megújításához
2020. április 20-21. – 88 000,- Ft + ÁFA / fő

– EOQ MNB Mintavételes Minőség-ellenőrzés (2 napos) képzés
2020. május 4-5. – 94 000,-Ft + ÁFA /fő

– EOQ MNB Megbízhatósági ismeretek (2 napos) képzés
2020. május 11., 18. – 94 000,- Ft + ÁFA / fő

– EOQ MNB Szintentartó tanfolyam (2 napos) az EOQ MNB tanúsítvány megújításához
2020. május 25-26. – 88 000,- Ft + ÁFA / fő

– EOQ MNB Kísérlettervezés (DOE) (3 napos) képzés
2020. május 27., június 2-3. – 120 000,-Ft + ÁFA /fő 

– EOQ MNB Szintentartó tanfolyam (2 napos) az EOQ MNB tanúsítvány megújításához
2020. június 15-16. – 88 000,- Ft + ÁFA / fő

– EOQ MNB Szintentartó tanfolyam (2 napos) az EOQ MNB tanúsítvány megújításához
2020. szeptember 14-15. – 88 000,- Ft + ÁFA / fő 

– EOQ MNB Zöldöves Statisztikus (3 napos) képzés vizsgával 
2020. szeptember 21., 28-29. – 120 000,-Ft + ÁFA /fő

– EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Zöldöves (6 napos) vizsgával
2020. október 5-6., 12-13., 19-20. – 315.000,-Ft + ÁFA/fő

– EOQ MNB Szintentartó tanfolyam (2 napos) az EOQ MNB tanúsítvány megújításához
2020. október 26-27. – 88 000,- Ft + ÁFA / fő 

– EOQ MNB Feketeöves Statisztikus (3 napos) képzés vizsgával
2020. november 2., 9-10. – 120 000,-Ft + ÁFA /fő

– EOQ MNB Mintavételes Minőség-ellenőrzés (2 napos) képzés
2020. november 12-13. – 94 000,-Ft + ÁFA /fő

– EOQ MNB Szintentartó tanfolyam (2 napos) az EOQ MNB tanúsítvány megújításához
2020. november 16-17. – 88 000,- Ft + ÁFA / fő

– EOQ MNB Megbízhatósági ismeretek (2 napos) képzés
2020. november 23., 30. – 94 000,- Ft + ÁFA / fő

– EOQ MNB Kísérlettervezés (DOE) (3 napos) képzés
2020. december 4., 14-15. – 120 000,-Ft + ÁFA /fő

– MNB Szintentartó tanfolyam (2 napos) az EOQ MNB tanúsítvány megújításához 
2020. december 7-8. – 88 000,- Ft + ÁFA / fő

Következő tanfolyamaink csak megfelelő számú jelentkező esetén – a jelentkezőkkel egyeztetett időpontban indulnak, ezért folyamatosan várjuk 
bejelentkezésüket az EOQ MNB Egyesület honlapjáról (https://eoq.hu/tanfolyamok-idopont-egyeztetessel/) letölthető jelentkezési lapokon:
– EOQ MNB – KVALIKON Belső auditor képzés vizsgával (2 napos képzés)– 120 000,- Ft + ÁFA / fő
– EOQ MNB – KVALIKON Folyamatmenedzsment képzés (6 napos képzés) vizsgával az „EOQ MNB Folyamatmenedzser”tanúsítvány megszerzéséhez
320 000,-Ft + ÁFA / fő

– KVALIKON – EOQ MNB Projektmenedzsment (3 napos) képzés vizsgával az „EOQ MNB Projektmegbízott tanúsítvány” megszerzéséhez
180 000,- Ft + ÁFA / fő

– EOQ MNB – KVALIKON Hat Szigma Feketeöves (9 napos) képzés vizsgával az „EOQ MNB Hat Szigma Feketeöves Minőségügyi Szakember”
 tanúsítvány megszerzéséhez – 490 000,- Ft + ÁFA / fő

– GS1 Nyomonkövetési Szakértő képzés vizsgával (5 napos képzés) – 195 000,- Ft + ÁFA / fő

• Jelentkezését csak kitöltött jelentkezési lap alapján tudjuk elfogadni, ami szerződésnek minősül. A jelentkezési lapok a honlapon (www.eoq.hu) megtalálhatók 
vagy az EOQ MNB Egyesület Központi Titkárságán (info@eoq.hu) igényelhetők.

• Ahol honlapunkon nem talál jelentkezési lapot, a vonatkozó tanfolyam megnevezése mellett kérjük a résztvevő nevének, munkahelyének és elérhetőségének 
megküldését az EOQ MNB Egyesület címére a jelentkezési lap eljuttatásához.

• A díjtétel tartalmazza a tanfolyamon való részvételről szóló igazolás, a tanfolyam ideje alatt az ellátás (ebéd, kávé, üdítő, aprósütemény), a tananyag, a felmerülő 
vizsga és a regisztráció, valamint sikeres vizsgázók számára magyar és angol nyelven az EOQ MNB tanúsítvány és plasztikkártya, továbbá az EOQ MNB Egyesület 
honlapján, a  „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban és az EOQ MNB Egyesület Évkönyvében való közzététel költségeit.

• A tanfolyamok helyszínét a részletes programmal együtt a tanfolyam indítása előtt mintegy 10 nappal a résztvevőkkel közvetlenül közöljük.
Dr. Molnár Pál

felnőttképzési vezető


