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Magyar Minőség Társaság mint Magyarország
egyik vezető minőségügyi szervezete

„Minőségszakemberek találkozóhelye”

Magyar Min ség Társaságő
A Magyar Minőség Társaság (röviden: MMT) a minőség iránt elkötelezett 
szakemberek és szervezetek egyesülete. Tagjaink megosztják egymással a minőséggel 
kapcsolatos ismereteiket, elképzeléseiket, eszközeiket, azzal a céllal, hogy egy 
élhetőbb és fenntartható világban éljünk. Társaságunk összehozza azokat a 
szakembereket, akik, képesek és készek a szervezetek működését úgy menedzselni, a 
menedzsmentet úgy támogatni, hogy a minőségügy eszközeivel a mindennapi 
kihívásoknak meg tudjanak felelni. A Társaság tevékenysége nemcsak Magyarországra 
terjed ki, hanem minden magyarul beszélő szakembert egyesít. A Társaság székhelye 
Budapesten található.
Tudjon  meg  többet  Társaságunkról,  céljainkról,  tagjainkról,  az  általunk  nyújtott
szolgáltatásokról: látogassa meg a honlapunkat a www.quality-mmt.hu címen.

Magyar Min ség Társaságő  el nyeiő
A MMT a legjobb lehetőség arra, hogy elérje Magyarország minőségügyben érintett
szakembereit,  akik  nem  csak  érdeklődnek  a  minőségügy  kérdései  iránt,  hanem
elismert  szakemberek  a  területükön.  A  MMT  lehetőséget  ad  ezen  szakemberek
elérésére,  online  eszközökkel,  kiadványokkal,  valamint  személyes  találkozások
keretében. Ne szalassza el  ezt a páratlan lehetőséget, érje el  ezeket a minőségügyi
döntéshozókat.

MMT Jogi tagság

A jogi tagság lehetővé teszi a jogi tagoknak, hogy a telephelyüktől függetlenül élvezzék
a tagság előnyeit. A jogi tagok méretétől függően, de az iparágtól függetlenül, az 
alkalmazotti létszámálmuk arányában több mint egy alkalmazott fér hozzá az MMT 
által nyújtott szolgáltatásokhoz, élvezi a tagság előnyeit, információt szerez, tanul és 
alkalmazza a minőségügyi eszközöket, technikákat és módszereket.
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MMT Jogi tagok árbevételük szerint

2016 évi tagnyilvántartási 
adatok  alapján

10 mdFt felett 3-10 mdFt között

1-3 mdFt között 300mFt-1mdFt között

100-300mFt között 30-100mFt között

30mFt alatt Közintézmények

Minisztériumok Civil szervezetek

MMT jogi tagjai működési területek szerint

Tanácsadó Elektronikai ipar

Tanúsító Gépipar

Szolgáltatás Építőipar

Élelmiszeripar Felsőoktatás

Államigazgatás Civil szervezet

Kamara Közoktatás

Gyógyszeripar Textilipar

Egészségügy
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    A Magyar Min ség Társaságonő  keresztül elérhet  célközönség ő
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Magyar Minőség®  olvasói munkakör szerint

2015 évi felmérés alapján

Felsővezető

Középvezető

Minőségügyi vezető

Más területen dolgozik

Magyar Minőség® olvasói korösszetétele

2015 évi felmérés alapján

30-45  között

46-55 között

56-65 között

65 felett
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Adatok az, Magyar Minőség elektronikus folyóirat 2015. évi felmérésből származnak .
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Magyar Minőség® olvasóinak a minőségüggyel kapcsolatos 
döntéshozatalban való részvétele

2015 évi felmérés alapján

döntéshozó

a döntéshozatalban részt vesz

nem vesz részt a 
döntéshozatalban
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A 2016. évi megjelenési lehet ségekő
Magyar Minőség Társaság lehetővé teszi a minőségügyi döntéshozók elérését, egész 
évben.

Magyar Min ség® elektronikus folyóirat(évi 11 szám)ő *

Minőségi folyóirat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus 
-Szeptember

Október Novembe
r

Decembe
r

Közönsé
g mérete

Magyar 
Minőség 
elektronikus 
folyóirat 

x x x x x x x x x x x

Tagok és
előfizető
k: 450 
(30 CD 
változat)
Olvasók:
~ 1000

Más digitális lehetőségek
Minőség digitálisan Leírás Közönség mérete

Hírlevél A társaság hírei havonta 2-3 hírlevél Kiküldött: 1000

quality-mmt.hu hirdetés Folyamatos Hívjon a részletekért

blog.quality-mmt. hirdetés Folyamatos Hívjon a részletekért

Személyes találkozások, rendezvények
Minőség 
személyesen

Január Február Március Április Május Június Július Augusz-tus Szeptem-
ber

Október November December Közönség 
mérete

Minőségsz
akember 
találkozó

X
Résztvevő: 
60

MMT 
Közgyűlés

X
Résztvevő:
100

Egyedi 
rendezvénye
k (igény 
szerint)

X

Résztvevő:
50

Magyar 
Minőség 
Hét

x
Résztvevő:
120

Rendezvény szponzoráció, rendezvényi megjelenés
A rendezvényeinken lehetőség van, szponzorálásra, kiadványok terjesztésére a regisztrációnál. Kiállító 
pultok elhelyezésére. Külön díjazás alapján. 

*Különszámok kiadása lehetséges a megrendelő igénye szerint.
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Magyar Min ség® elektronikus folyóiratő
A Magyar Minőség Társaság folyóirata a Magyar Minőség 1991-től folyamatosan jelenik
meg. A lap először nyomtatásban jelent meg, de a nyomdai előkészítés „elektronikus 
résztermékeként” 2001 júliusától doc, majd 2003 májusától pdf formátumban felkerült 
internetes portálunkra is.

Folyóiratunk 2008 januárjától elektronikus kiadványként jelenik meg.
A papír alapú kiadvány kötöttségei nélküli, újszerű elektronikus formanyelvi 
lehetőségeket fokozatosan, a lehető legnagyobb mértékben igyekszünk kiaknázni.

Célja változatlan: szakmai információval, ellátni olvasóit és ezzel minél szélesebb 
körben terjeszteni a minőségkultúrát. A lap elsősorban színvonalas szakcikkeket 
tartalmaz, e mellett ismerteti a szakma nemzetközi és hazai eseményeit, továbbá a 
Társaság életének híreit is.

Állandó témák: 
• minőségügyi siker történetek
• minőségügy gazdasági vonatkozásai
• tanácsok és vélemények 
• folyamatos fejlesztés
• benchmarking
• könyv recenzió
• minőségdíjak
• gyökér ok elemzés
• szabványok
• statisztika

Tervezett témák:
• mérésügy
• minőségügyi eszközök és szoftverek
• karrier ötletek

Magyar Min ség® ő
Éves megrendelés
Éves előfizetési díj: 8.200,- Ft + 27% ÁFA/év; + a CD költsége: 5900,-Ft + 27% ÁFA/év

Egyes számok megrendelése
Egy szám ára: 950,- Ft + 27% ÁFA; + egy CD költsége: 590,- Ft+ 27% ÁFA/CD
Tagjaink a tagsági kategóriák szerint ingyenes kapják a folyóiratunkat

© Magyar Min ség Társaság 2016.ő
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Magyar Min ségő ® elektronikus folyóirat
HIRDETÉSI DÍJTÉTELEI

Érvényes 2016. január 01-től

A tartalomjegyzék el tti oldalakonő
Teljes oldal (teljes képernyő) maximum 500 kB webre optimalizálva
                                 Tagoknak:                Nem tagoknak:

1 alkalom 90.000,- Ft + 27% ÁFA 120.000,- Ft + 27% ÁFA
6 alkalom 495.000,- Ft + 27% ÁFA 640.000,- Ft + 27% ÁFA
11 alkalom 900.000,- Ft + 27% ÁFA 1.170.000,- Ft + 27% ÁFA

A tartalomjegyzék utáni (bels ) oldalakonő
Teljes oldal (teljes képernyő) maximum 500 kB webre optimalizálva a cikk 
előtt, vagy végén   Tagoknak:                 Nem tagoknak

1 alkalom 70.000,- Ft + 27% ÁFA 90.000,- Ft + 27% ÁFA
6 alkalom 400.000,- Ft + 27% ÁFA 520.000,- Ft + 27% ÁFA
11 alkalom 720.000,- Ft + 27% ÁFA 940.000,- Ft + 27% ÁFA

Fél oldal (függőleges fél képernyő) fél hasáb maximum 250 kB webre 
optimalizálva

1 alkalom 46.000,- Ft + 27% ÁFA 60.000,- Ft + 27% ÁFA
6 alkalom 265.000,- Ft + 27% ÁFA 345.000,- Ft + 27% ÁFA
11 alkalom 475.000,- Ft + 27% ÁFA 620.000,- Ft + 27% ÁFA

Negyed oldal (negyed képernyő) negyed hasáb, maximum 120 kB webre 
optimalizálva

1 alkalom  23.000,- Ft + 27% ÁFA 30.000,- Ft + 27% ÁFA
6 alkalom 135.000,- Ft + 27% ÁFA 175.000,- Ft + 27% ÁFA
11 alkalom 240.000,- Ft + 27% ÁFA 310.000,- Ft + 27% ÁFA

Szalaghirdetés az oldal alsó/felső részén
Egyedi megállapodás alapján.

PR cikk díja 
3 kézirat oldalas cikk díja megegyezik a tartalom jegyzék utáni teljes belsőoldalas

hirdetésével.

© Magyar Min ség Társaság 2016.ő
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A hirdetés külön pdf fájlban e-mail mellékletként és a CD gyökér
mappájába 

 fájl (maximum 500 kB webre optimalizálva)
tagoknak 50.000,- Ft + 27% ÁFA, nem tagoknak 65.000,- Ft + 27% ÁFA

A fenti díjak az átvett doc fájl pdf fájlba konvertálását, az átvett mozgóképek
(animációk) pdf-be illesztését és a megjelenést tartalmazzák

Lehetőség van a Magyar Minőség különszám kiadására is, ekkor a szakmai tartalmat, a 
benne lévő hirdetéseket  a különszám megrendelője biztosítja, amiben lehet az első 
egy bemutatkozó cikk is. 

Lásd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem különszámát. 

A különszám díjazásáról külön megállapodások szükségesek, egyedi díjazás szerint. 

További lehetőség CD változat és papír alapú kiadvány készítése. 
A papír alapú kiadvány díja a legmagasabb a nyomdai tördelés és a nyomtatási 
költségek miatt. 

Magyar Min ség Társaságő  portál és értesít  levélő

Lehetőség van a portálunkon, minőségügyi szakmai tartalommal bíró hirdetések 
elhelyezésére.

Hirdetések árai és technikai paraméterei

Banner, HTML oldalsávi reklám árai: Egyedi megállapodás alapján.

Jobb oldalsáv: 300x250 Formátumok: jpg, gif, HTML, jscript

© Magyar Min ség Társaság 2016.ő
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Alsó: 300x250 Formátumok: jpg, gif, HTML, jscript

A flash formátumban hirdetéselhelyezés nem lehetséges.

Értesítő levél minőségügyi szakmai tartalommal tagjainknak: 40 eFt+ÁFA, nem 
tagoknak 50 eFt+ÁFA 

Tagjaink számára évi egy, minőségügyi szakmai, hírlevél kiküldése ingyenes.

Kölcsönös kiküldési megállapodások alapján is készülnek hírlevelek.

© Magyar Min ség Társaság 2016.ő
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