
  

Kedves Partnerünk! 

Nemrég jelent meg a Magyar Minőség Társaság szakirodalmi díját is 
elnyert Minőségmenedzsment mindenkinek című könyvünk, amely a 2015-ben kiadott ISO 

9001 szabvány előírásainak figyelembevételével foglalja össze a minőségüggyel 
kapcsolatos aktuális tudnivalókat. 

A kiadás óta eltelt időben több olvasónk és tanfolyami 

hallgatónk jelezte, hogy a minőségügy elméleti tárgyalásán 
túl szívesen vennének olyan gyakorlati ismereteket, 
mintákat, példákat összefoglaló kiadványt, 

segédletet is, amely használatával könnyebben megértenék 
és megoldhatnák a konkrét feladataikat a mindennapi 

munkájuk során. Ezért is döntöttünk úgy, hogy életre hívjuk 
a Minőségmenedzsment a gyakorlatban című kiadványt, 

amelyhez hasonló, a legújabb (MSZ ISO/TS 9002:2017 
Minőségirányítási rendszerek. Irányelvek az ISO 9001:2015 
alkalmazásához c.) szabvány előírásaival is foglalkozó 

gyakorlati útmutató még nincs a piacon. 

A kötet a Minőségmenedzsment mindenkinek folytatásaként 
jelent meg, de különálló könyvként is megállja a helyét. 

A humort és anekdotákat sem mellőző szakmai könyvet az elsők között ajánljuk Önnek, 

hiszen úgy véljük, a téma továbbra is fontos részét képezi munkájának. Kötetünket óriási, 
1.360 Ft-os kedvezménnyel, mindössze bruttó 

4.940 Ft-ért vásárolhatja meg. 

A tartalom kiemelkedő színvonaláról ezúttal is  
Dr. Gutassy Attila és Gutassy Nimród 
Ferenc gondoskodik. 

A kiadványt megrendelheti a levelünk hátoldalán 

található megrendelőszelvényen (postai vagy 

digitális úton), de raabe.hu weboldalunkon is 

kosarába teheti. A kedvezmény érvényesítéséhez 

fizetés előtt használja az MMG1805DM kódot. 

 

Köszönjük figyelmét új kiadványunk iránt, észrevételeit, ötleteit bármikor szívesen 

fogadjuk! 

 

Üdvözlettel 

Szaniszló Szilvia 

 

 

 

 



  

MEGRENDELŐLAP 

A kitöltött megrendelőlapot küldje el faxon a (06-1) 349-8773-as számra vagy postán a Raabe Klett Kft., 1439 

Budapest, Pf. 727 címre vagy fotózva/szkennelve a raabe@raabe.hu e-mail címre. E-mail esetén a tárgy mezőben 

kérjük, adja meg az MMG1805DM kódot. Kiadványaink szállítását csak magyarországi címre vállaljuk! 

TERMÉK NEVE Bruttó ár Kedvezményes ár 
Rendelt 

mennyiség (db) 

Minőségmenedzsment a gyakorlatban 6300 Ft 4940 Ft  

+ csomagolási és postaköltség   1590 Ft 
 

Megrendelő intézmény neve: …………………………………………………………………….…………………………………………….................  

Megrendelő szállítási címe: ………………………………………..…………………………….….………………………………………………………….  

Megrendelő számlázási neve és címe (ha eltér a szállítási címtől): ………………………………………………….……………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Kontaktszemély neve, beosztása: ….…………………………………………………….………………………………………………………………….  

Kontaktszemély telefonszáma: …………………………………………….………… Fax:……….…………………………..………….……………….  

Kontaktszemély e-mail címe: ……………………………………………………………………………………….………………….…………………......  

Megjegyzés: …………………………………………………………………….……………………………………………………………………................. 

Kérjük, jelölje x-szel a választott fizetési módot!  
 

 átutalás (a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a Raabe Klett Kft. 11786001-20137371 számú bankszámlájára) 
 utánvét 

 
Feliratkozom a Raabe Kiadó hírleveleire:   igen   nem 
 

A Felhasználó adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó mint Adatkezelő kezelje azokat. A Felhasználók személyes adatait az 
Adatkezelő saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és 
Kiadó Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA a következő linken tekinthető meg: http://raabe.hu/adatvedelem/ 
 

 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve kérheti az Adatkezelőtől a róla tárolt adatok 

bemutatását, módosítását vagy törlését. A Felhasználó az adatkezelést illetően panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz. 

 
 

 

………………………………………….……., 2018.   ………………..…………    …………  ……………...…………………………………… 
Megrendelő aláírása, P. H. 
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http://raabe.hu/adatvedelem/

